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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: E.J.S. német állampolgár által benyújtott 1777/2009 számú petíció egy határokon 
átnyúló ügyben a polgári jogi felelősségbiztosításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója munkahelyi balesetet szenvedett, amelynek következtében mind a négy 
végtagja lebénult. Spanyolországban dolgozott, egy német vállalat spanyol alvállalkozójának 
alkalmazásában. A felelősség nem képezi vita tárgyát, a biztosítási kártérítés 
megállapításának folyamata azonban időigényes, ami érthető módon bosszúságot okoz az 
érintett személy számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A nem életbiztosítással foglalkozó biztosítótársaságok tevékenységét az Európai Unióban az 
uniós jog széleskörűen szabályozza. A nem életbiztosítással kapcsolatos uniós 
irányelvek1harmonizált jogi keretet teremtenek az életbiztosítások körén kívül eső 
biztosításokkal kapcsolatos üzleti tevékenységek gyakorlásához. Ezek a szabályok többek 
között a biztosítótársaságok indulási engedélyére, a folyamatos prudenciális felügyeletre, 
valamint az engedély visszavonására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. Magán 
                                               
1 HL L 228., 1973.8.16., 3–19 o.,  HL L 172., 1988.7.4., 1–14 o.,  HL L 228., 1992.8.11., 1–23 
o.
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balesetbiztosítást csupán olyan nem életbiztosítással foglalkozó társaságok nyújthatnak, 
amelyek az érintett üzletágban megfelelő működési engedéllyel rendelkeznek. 

Az életbiztosítások körén kívül eső biztosításokról szóló irányelvek nem rendelkeznek a 
biztosítási kötvények pontos tartalmáról és konkrét feltételeket sem szabnak meg esetükben az 
ellátási kifizetéseket is beleértve. Ez ugyanis a biztosítási szerződésjog hatásköre alá tartozik, 
amely uniós szinten nincs még harmonizálva.

A Bizottság tisztában van a kellemetlenségekkel, amelyek a fenti eset következtében a petíció 
benyújtóját érhetik. 

Mindezek ismeretében ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy a petícióban foglaltak 
alapján semmiféle jel nem utal az uniós biztosítási jog megsértésére. Az ügy teljes mértékben 
a nemzeti jog hatásköre alá tartozik.

Az európai szabályozó szervek az iparral együttműködve ösztönzik és támogatják a biztosítók 
közötti versengést, valamint a bevált gyakorlatok terjesztését annak érdekében, hogy azok 
minél jobb szolgáltatásokat nyújthassanak ügyfeleknek.


