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Θέμα: Αναφορά 1777/2009, του E.J.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ασφάλιση αστικής ευθύνης σε διασυνοριακή υπόθεση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπέστη εργατικό ατύχημα που τον κατέστησε τετραπληγικό. Εργαζόταν στην 
Ισπανία για λογαριασμό ισπανού υπεργολάβου σε γερμανική εταιρεία. Αν και δεν 
αμφισβητείται η ευθύνη, η διαδικασία καθορισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης είναι 
χρονοβόρα, γεγονός που είναι ευνόητο ότι προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο ενδιαφερόμενο 
άτομο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλειας ζωής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται σε εκτενή νομοθεσία δυνάμει του κοινοτικού δικαίου. Οι 
οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση ζημιών1 παρέχουν ένα εναρμονισμένο θεσμικό 
πλαίσιο για την προώθηση της ασφαλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κανόνες για την αρχική χορήγηση άδειας σε ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, για τη συνεχή προληπτική εποπτεία και για την ανάκληση άδειας.. 

Η ασφάλιση ατυχημάτων παρέχεται μόνο από ασφαλιστικές εταιρείες, που έχουν άδεια σε 
αυτόν τον τομέα.

                                               
1 ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 3-19, ΕΕ L  172, 4.7.1988, σ. 1-14, ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 1-23
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Οι οδηγίες για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής δεν ασχολούνται με το
συγκεκριμένο περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβολαίων ούτε θέτουν συγκεκριμένους 
όρους για τα συμβόλαια αυτά, ή για τις αποζημιώσεις. Αυτά αφορούν το δίκαιο για τις
ασφαλιστικές συμβάσεις, το οποίο δεν έχει εναρμονισθεί σε επίπεδο ΕΕ. 

Η Επιτροπή κατανοεί πλήρως τις δυσκολίες της κατάστασης που περιγράφει ο αναφέρων.
Εντούτοις, ενόψει των παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω αναφορά δεν 
στοιχειοθετεί παραβίαση του κοινοτικού ασφαλιστικού δικαίου, και ότι το θέμα εμπίπτει εξ 
ολοκλήρου στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαίου.

Ο ευρωπαίος νομοθέτης σε συνεργασία με τον επαγγελματικό φορέα ενθαρρύνει και
υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ασφαλιστών, και την διάδοση των βέλτιστων
πρακτικών για την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στον πελάτη.


