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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0495/2005 złożona przez Liama Noonana (Irlandia), w sprawie nieprawidłowej 
sprzedaży obligacji Equitable Life oraz niesprawiedliwej rekompensaty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję dowodzi, że sprzedaż obligacji Equitable Life została przeprowadzona 
nieprawidłowo, oraz twierdzi, iż w związku z decyzją Rzecznika Praw Obywatelskich 
Wielkiej Brytanii wypłaty wykonane przez Wielką Brytanię na rzecz obywateli zostały 
pokryte z funduszów irlandzkich, co uważa on za niezgodne z prawem.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 3 października 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 30 sierpnia 2006 r.

I. Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg wydarzeń i skarga 

Składający petycję twierdzi, że sprzedaż obligacji Equitable Life została przeprowadzona 
nieprawidłowo, oraz obawia się, że posiadacze polisy niebędący obywatelami Wielkiej 
Brytanii będą dyskryminowani podczas wypłaty rekompensat.

II. Komentarz Komisji odnośnie do argumentów zawartych w petycji

Komisja Europejska nawiązuje do swoich odpowiedzi na pytania pisemne E-2415/011, E-
0172/032, E-1450/05 i E-1715/053, pytania ustne H-0715/05 i H-0757/05 oraz do swoich 
notatek informacyjnych dotyczących petycji 611/2004 i 29/20054.

  
1 Dz. U. C 134 E z 6.6.2002, str. 28
2 Dz. U. C 280 E z 21.11.2003, str. 39
3 Dotychczas nieopublikowane
4 Dotychczas nieopublikowane
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W sprawę Equitable Life (EL) zaangażowane są obecnie dwa biura praw obywatelskich
w Wielkiej Brytanii.
Biuro Rzecznika ds, Finansowych (Financial Ombudsman Service, FOS) inforumuje na 
swojej stronie internetowej, że zajmuje się „skargami dotyczącymi większości produktów 
i usług finansowych świadczonych w (lub z) Wielkiej Brytanii”. Oznacza to, że nie zajmuje 
się produktami finansowymi sprzedawanymi poza Wielką Brytanią przez zagraniczne filie 
brytyjskich instytucji finansowych. Samo FOS nie wypłaca rekompensat, lecz może nakazać 
ich wypłatę danej instytucji finansowej. Komisja Europejska uważa, że FOS nakazało EL 
wypłatę rekompensat w ograniczonej liczbie przypadków.
Towarzystwo Equitable Life zrezygnowało z dalszej działalności i pozamykało zagraniczne 
filie. Wszelkie skargi związane z nieprawidłowościami w zakresie sprzedaży obejmującymi
zagraniczne filie powinny być obecnie składane bezpośrednio przeciwko towarzystwu. 
Składający petycję odnosi się jednak do podpisania przez siebie formularza „zwalniającego 
firmę od odpowiedzialności za jej działania”. Prawdopodobnie ma na myśli postępowanie 
układowe Equitable (tak zwane porozumienie kompromisowe). 
W związku z tym FOS oświadcza na swojej stronie internetowej, że „osoby posiadające 
polisy EL z zagwarantowanym udziałem w zyskach, ważne dnia 8 lutego 2002 r. (kiedy 
zaczęło obowiązywać porozumienie kompromisowe Equitable), zostają automatycznie objęte 
warunkami tego porozumienia. Porozumienie przewidywało ‚podwyżki’ wartości polis. 
W zamian posiadacze polis zostali pozbawieni możliwości wnoszenia skarg (na drodze 
sądowej lub za pośrednictwem FOS) dotyczących tego, jakie informacje uzyskali (lub jakich 
informacji nie uzyskali) – w chwili wykupywania polis Equitable – na temat potencjalnych 
kosztów ponoszonych przez Equitable w związku z polisami o gwarantowanej wysokości 
wypłat (tak zwanymi polisami GAR)”. Jeśli składający petycję rzeczywiście jest objęty 
warunkami tego porozumienia kompromisowego, jego sytuacja jest zdaniem FOS identyczna 
jak w przypadku posiadaczy polis z Wielkiej Brytanii.

III. Wnioski

Komisja Europejska zauważa, że składający petycję odzyskał przynajmniej swój początkowy 
kapitał inwestycyjny.
Drugimi biurem praw obywatelskich zaangażowanym obecnie w sprawę EL jest Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich Wielkiej Brytanii. Co się tyczy sytuacji dotyczącej
dochodzenia prowadzonego obecnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisja 
Europejska odsyła w szczególności do swojej odpowiedzi na pytanie pisemne E-1715/05
skierowane przez Proinsiasa De Rossę.


	628505pl.doc

