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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1777/2009, внесена от E.J.S., с германско гражданство, относно 
застраховка гражданска отговорност в трансграничен случай

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е пострадал при трудов инцидент, вследствие на който е 
останал парализиран. Той е работил в Испания за испански подизпълнител на 
германско дружество. Отговорността не е предмет на спор, но процесът на определяне 
на застрахователното обезщетение отнема време, което по разбираеми причини е 
обезсърчително за засегнатото лице.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

„Дейността на застрахователните компании, различни от животозастрахователни, в 
Европейския съюз се урежда по изчерпателен начин от правото на ЕС. Директивите на 
ЕС относно застрахователните компании, различни от животозастрахователни1, 
предоставят хармонизирана правна рамка за провеждането на застрахователната 
дейност, различна от животозастраховането. Тези правила включват, наред с другото, 
условия за първоначално разрешение за застрахователното дружество, непрекъснат 
пруденциален контрол и отнемане на разрешителното. 

                                               
1 ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3-19, ОВ L 172, 4.7.1988 г., стр. 1-14, ОВ L 228, 11.08.1992 
г., стр. 1–23.
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Частна застраховка при злополука може да се предлага от застрахователни дружества, 
различни от животозастрахователните, които имат разрешение за такъв вид дейност. 

Директивите на ЕС относно застрахователните компании, различни от 
животозастрахователни, не разглеждат точното съдържание на застрахователните 
полици и не поставят конкретни условия за тези полици, включително изплащането на 
обезщетения. Това в въпрос от застрахователно договорно право, което не е 
хармонизирано на равнище на ЕС.
Комисията напълно разбира трудностите, които описаното положение би могло да 
създаде на вносителя на петицията. 
Предвид горепосоченото обаче Комисията счита, че настоящата петиция не указва 
нарушаване на застрахователното право на ЕС. Въпросът попада изцяло в приложното 
поле на националното право.

Европейските регулатори в сътрудничество с промишлеността насърчават и подкрепят 
конкуренцията между застрахователите, както и разпространяването на най-добри 
практики с цел предоставяне на по-добри услуги за потребителите.
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