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Tema: Peticija Nr. 1777/2009 dėl civilinės atsakomybės draudimo tarptautinio įvykio 
atveju, kurią pateikė Vokietijos pilietis E. J. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas patyrė nelaimingą įvykį darbe, po kurio jis liko paralyžiuotas. Jis dirbo 
Ispanijoje esančioje įmonėje, kuri yra Vokietijos įmonės subrangovė. Atsakomybė už 
nelaimingą įvykį nėra ginčijama, tačiau draudimo kompensacijos nustatymas trunka ilgai, o 
tai, suprantama, gniuždo susijusį asmenį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Ne gyvybės draudimo bendrovių veikla Europos Sąjungoje reglamentuojama pagal daugelį 
ES teisės aktų. Pagal ES direktyvas, susijusias su ne gyvybės draudimu1, nustatoma suderinta 
teisinė sistema, kurios laikantis turi būti vykdoma ne gyvybės draudimo veikla. Šios taisyklės, 
inter alia, apima pirminio leidimo suteikimo draudimo bendrovei sąlygas, reguliarią rizikos 
ribojimo principais pagrįstą priežiūrą ir leidimo panaikinimą. 

Privačiu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų gali drausti tik ne gyvybės draudimo bendrovės, 
kurios suteiktas leidimas vykdyti šią veiklą. 

                                               
1 OL L 228, 1973 8 16, p. 3–19, OL L 172, 1988 7 4, p. 1–14, OL L 228, 1992 8 11, p. 1–23.
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Ne gyvybės draudimo direktyvose nenustatomas nei tikslus draudimo sutarčių turinys, nei 
specialios šiose sutartyse numatomos sąlygos, įskaitant išmokų mokėjimą. Šie klausimai 
reglamentuojami pagal draudimo sutarčių teisę, kuri nėra suderinta ES lygmeniu. 
Komisija gerai supranta, su kokiais sunkumais nurodytoje situacijoje gali susidurti peticijos 
pateikėjas. 
Vis dėlto, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, Komisija mano, kad šioje peticijoje 
nurodomi faktai nesusiję su ES draudimo teisės pažeidimu. Šis klausimas priklauso vien tik 
nacionalinės teisės taikymo sričiai.

Europos reguliavimo institucijos, bendradarbiaudamos su įmonėmis, skatina ir remia draudikų 
konkurenciją ir gerosios patirties sklaidą siekdamos užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiamos 
geresnės kokybės paslaugos.“


