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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до статті 17 Закону України "Про
страхування" щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг
та протидії дискримінації у сфері страхування
(реєстр. № 4630 (доопрацьований) від 22.01.2021, н.д. Гривко С.Д.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 22 вересня 2021 року
(протокол № 83) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
удосконалення законодавчого регулювання питань, спрямованих на захист прав
споживачів страхових послуг та протидії їх дискримінації у сфері страхування.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 17 Закону України
«Про страхування» з метою законодавчого закріплення обов’язку страховиків
дотримуватися законодавства, зокрема, щодо запобігання та протидії
дискримінації, а також посилити контролюючі функції уповноваженого органу,
що займається ліцензуванням страхової діяльності, встановивши для нього
обов’язковість перевірки правил страхування страховиків та визначивши міру
відповідальності за порушення вимог до їх складання (в тому числі
призупинення дій ліцензії на провадження відповідної діяльності).
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
фінансових послуг, що відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до пріоритетних сфер, в
яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства
Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України передбаченими у
рамках Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та
електронна торгівля» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
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Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
Суб’єктом права законодавчої ініціативи були внесені техніко-юридичні
правки в текст первинного законопроекту, але зауваження Комітету Верховної
Ради України з питань інтеграції України до ЄС, що були надані у його висновку
від 31.03.2021 р. залишились не врахованими.
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
acquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Відповідно до положень статті 133 Угоди про асоціацію, Сторони
визнають важливість наближення чинного законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Україна забезпечить поступове
приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства
до acquis ЄС. Таке наближення розпочинається з дати підписання цієї Угоди та
поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку
XVII до цієї Угоди.
Доповненням XVII-2 «Правила, що застосовуються до фінансових послуг»
Додатку XVII Угоди про асоціацію визначено, що у сфері страхування мають
бути прийняті відповідні положення, зокрема, Директиви 2009/138/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про початок і
ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Платоспроможність
II) (OJ L 335, 17.12.2009, p. 1–155) (далі – Директива 2009/138).
Положення законопроекту щодо права уповноваженого органу відмовити у
видачі ліцензії та реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них (частина 1
розділу І законопроекту) враховує положення статті 34 Директиви 2009/138,
якою встановлено, що держави-члени забезпечують, щоб наглядові органи мали
повноваження для здійснення превентивних і коригуючих заходів для
гарантування відповідності діяльності страхових і перестрахувальних
організацій законам, підзаконним актам та адміністративним положенням, згідно
яким вони повинні діяти у кожній державі-члені.
Разом з тим, положення законопроекту не містять норм наведених в
статті 25 Директиви 2009/138, якою встановлено, що будь-яке рішення про
відмову у видачі ліцензії супроводжується чітким обґрунтуванням такої дії і
повідомляється зазначеній організації. Кожна держава-член передбачає право
апеляції до суду, якщо така відмова має місце.
4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до ЄС
Проект Закону «Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про
страхування" щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та
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протидії дискримінації у сфері страхування» (реєстр. № 4630 (доопрацьований)
від 22.01.2021, н.д. Гривко С.Д.) за своєю метою не суперечить Угоді про
асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення у
відповідність до зазначених норм Директиви 2009/138.
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