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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0303/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Graham Senior Milne par to, ka Finanšu pakalpojumu iestāde (FSA) nav nodrošinājusi 
apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību „Scottish Widows” pārstrukturēšanās lietā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, finanšu konsultants, apgalvo, ka par Finanšu pakalpojumu atbildīgā 
iestāde (FSA) neveica vajadzīgos pasākumus, lai novērstu nopietnus finansiālus zaudējumus 
apdrošināšanas sabiedrības „Scottish Widows” apdrošinājuma ņēmējiem pēc tam, kad to 
2000. gadā pārņēma „Lloyds TSB”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka FSA nenodrošināja, 
lai apdrošinājuma ņēmēji atbilstoši ES tiesību aktiem būtu pienācīgi informēti. Viņš uzskata, 
ka FSA sabiedrības „Scottish Widows” pārstrukturēšanās procesā rīkojās kā „negodīgs 
mākleris”, un prasa Eiropas Parlamentam šajā lietā izveidot Izmeklēšanas komiteju, kas būtu 
līdzīga Izmeklēšanas komitejai sabiedrības „Equitable Life” lietā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 18. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde (saņemta 2007. gada 25. janvārī)

Priekšvēsture/faktu kopsavilkums

„Scottish Widows” (SW) bija AK savstarpējās dzīvības apdrošināšanas uzņēmums, kurā 
nebija akcionāru, bet kurš piederēja tā biedriem/apdrošinājuma ņēmējiem. Tas atteicās no 
savstarpējās apdrošināšanas uzņēmuma statusa („pārstrukturējās”) 2000. gada martā, un to 
pārņēma Lloyds TSB Group (LTSB). Kā tas ierasts pārstrukturēšanās gadījumos, LTSB
samaksāto pirkuma cenu sadalīja starp SW biedriem/apdrošinājuma ņēmējiem. Maksa par 
pirkumu bija 6 miljardi £, no kuriem izmaksāja 4,5 miljardus £, savukārt 1,5 miljardus £ 
noguldīja „papildu kontā”. Šo papildu kontu izveidoja neparedzētiem gadījumiem. 1999. gada 



PE <NoPE>384.387</NoPE><Version>v01-00</Version> 2/5CM\650313LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

novembrī izdotajā Apdrošinājuma ņēmēju apkārtrakstā bija norādīts, ka šie neparedzētie 
gadījumi ietvēra „garantiju nodrošinājuma izmaksas par polisēm, kas piešķirtas Peļņas 
fondam (With Profits Fund), tostarp garantēto mūža rentes polišu izmaksas”. 2002. gada 
31. janvārī LTSB publicēja paziņojumu par šī papildu konta izmantošanu. Tajā bija teikts, ka 
„Scottish Widows” pārstrukturēšanās laikā 2000. gada martā un laikā, kad to pārņēma „Lloyds 
TSB Group”, garantēto gada procentu likmju lieta („Equitable Life” pret Hyman) jau bija 
sākusies. Sabiedrība „Scottish Widows” kā iespējamu izmaiņu risku attiecībā uz veidu, kādā 
finanšu pakalpojumu nozare pērk garantētās mūža rentes polises, izveidoja papildu kontu, 
ietverot procentu likmju nodrošinājumu, lai varētu pieļaut šādus neparedzētus gadījumus un 
aizsargāt gan apdrošinājuma ņēmējus, gan akcionārus.” LTSB teica, ka pēc lēmuma 
pieņemšanas sabiedrības „Equitable Life” (EL) lietā tā ir pārskatījusi savu praksi un ka 
„izmaiņu rezultātā papildu peļņa termiņa beigās tiks palielināta lielākajai daļai garantēto mūža 
rentes polišu.” 
Papildu kontu izmantos, lai segtu palielināto pensiju izmaksas šīm garantētās mūža rentes 
polisēm”.

Daudzi Apvienotās Karalistes dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi vairāku gadu laikā izdeva 
lielu skaitu polišu ar iespēju izvēlēties izņemt mūža renti pie garantētas procentu likmes 
gadā (GAR). Laikā, kad bija augsta inflācija un augsti procenti, izdevējiem uzņēmumiem ar 
GAR iespēju nebija problēmu. Procentiem samazinoties, GAR iespēja kļuva nerentabla, un tās 
vērtība arvien vairāk pieauga. Tādējādi izdevēji uzņēmumi bija spiesti izmaksāt augstas gada 
procentu likmes, kuras finansēt kļuva arvien grūtāk.

GAR problēma ir viens no galvenajiem faktiskajiem apdrošināšanas sabiedrības „Equitable 
Life” (EL), ar ko šobrīd nodarbojas Eiropas Parlamenta Izmeklēšanas komiteja, sabrukuma 
iemesliem.

EL nebija nodrošinājusies pret pieaugošu GAR iespējas izmantošanu un uzskatīja, ka tai bija 
tiesības izlīdzināt izmaksas, samazinot gala prēmijas apdrošinājuma ņēmējiem, kas 
izvēlējušies izmantot GAR. Šādu rīcību apstrīdēja, un tā rezultātā 1999. gadā EL cēla prasību 
tiesā (Hyman lieta), lai noteiktu, vai tās darbība attiecībā pret apdrošinājuma ņēmējiem, kuri 
izvēlējušies GAR iespēju, ir vai nav likumīga. Kad visbeidzot EL zaudēja prāvā un tādējādi tai 
bija jāsedz GAR polišu izmaksas pilnībā, tam sekoja finansiāla krīze, kuras rezultātā tā bija 
spiesta nodot sevi pārdošanā (neveiksmīgi) un pēc tam uzsākt jaunu uzņēmējdarbību.

Sūdzība
Lūgumraksta iesniedzējs strādāja par IT revidentu LTSB, un 2002. gada janvārī viņu pārcēla 
līdzīgā darbā SW. Viņš pats nebija SW apdrošinājuma ņēmējs, taču gādāja par savas mātes, 
kura bija apdrošinājuma ņēmēja, finanšu darījumiem. Viņš apgalvoja, ka pārstrukturēšanās 
rezultātā viņa saņēma maksājumu aptuveni 4000 £ apmērā.

G. Senior-Milne apgalvoja, ka viņš nesaprata, kādēļ tiek ieturēts 1,5 miljards £, un apgalvoja, 
ka apdrošinājuma ņēmējiem atsūtītajos dokumentos nebija atrodams izskaidrojošs 
pamatojums. Viņš bija sapratis, ka šī summa tiks izmaksāta apdrošinājuma ņēmējiem kaut 
kādā veidā pēc pārstrukturēšanās.

Kad LTSB 2002. gada 31. janvārī publicēja iepriekš minēto paziņojumu (neilgi pēc tam 
lūgumraksta iesniedzējs tika pārcelts uz SW), viņš secināja, ka 1,5 miljardi £ ir īpaši atlikti, lai 
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izpildītu GAR saistības, un ka LTSB un SW direktori ir maldinājuši gan apdrošinājuma 
ņēmējus, gan Skotijas tiesu, kura bija apstiprinājusi pārstrukturēšanās shēmu.  Tādējādi viņš 
uzskata, ka apdrošinājuma ņēmēji, kuriem bija pamatotas izredzes, ka galu galā viņi atgūs 
1,5 miljardu £, apstiprināja pārstrukturēšanos uz šī pamata, un patiesībā no viņiem šī summa 
tika izkrāpta. Turklāt G. Senior-Milne apgalvo, ka Apvienotās Karalistes Finanšu 
pakalpojumiem iestāde (FSA) nav pildījusi savu pienākumu aizsargāt apdrošinājuma 
ņēmēju intereses šajā lietā, jo tā zināja par GAR saistību esību 1,5 miljardu £ apmērā, taču nav 
nodrošinājusi, ka pārstrukturējoties SW to pienācīgi atklāj apdrošinājuma ņēmējiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī specifiskā FSA neizdarība ir daļa no daudz lielākas 
neizdarības saistībā ar GAR jautājumu kopumā visā Apvienotās Karalistes dzīvības 
apdrošināšanas nozarē.

G. Senior-Milne ar savām bažām vērsās pie sava uzņēmuma pārvaldes, pēc tam pie savas 
profesionālās struktūras un ārējiem revidentiem. Viņu atlaida no darba, viņaprāt, ziņošanas 
aktivitāšu dēļ, un kopš tā laika viņš ir cīnījies par taisnību, kas dārgi izmaksāja viņa veselībai 
un personīgajai dzīvei.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Liela daļa lūgumraksta dokumentu attiecas uz vajāšanu, kuras upuris, viņaprāt, viņš ir bijis 
ziņošanas dēļ, un uz to, ka dažādas struktūras un iestādes nav atbildējušas uz viņa sūdzībām. 

Komisija nevar pienācīgi komentēt tādus jautājumus kā G. Senior-Milne atlaišana vai 
vajāšana, par kuras upuri viņš ir kļuvis. Šādus jautājumus var izskatīt un atrisināt vienīgi 
valsts kontekstā saskaņā ar valsts procedūrām un valsts iestādēs vai tiesās. Šādu jautājumu 
risināšana nav Komisijas kompetencē, un tā neuzskata, ka šīs problēmas attiecas uz Kopienas 
tiesībām.

Attiecībā uz lūgumraksta apdrošināšanas aspektiem, Komisija saistībā ar EL ir norādījusi, ka 
tai nav informācijas par attiecīgo dzīvības apdrošināšanas direktīvu pārkāpumiem Apvienotajā 
Karalistē. Turklāt šīs direktīvas attiecas uz matemātiskām rezervēm, kurām dzīvības 
apdrošināšanas uzņēmumiem ir jābūt, lai tie varētu pildīt savas saistības. Ir noteikts, 
piemēram, ka ir jābūt šādām rezervēm, lai varētu pildīt visas garantētās saistības.

Komisija ir diezgan detalizēti ziņojusi EP Izmeklēšanas komitejai EL lietā par to, kā tā 
pārbaudīja, kā Apvienotā Karaliste īsteno dzīvības apdrošināšanas direktīvas.

Apvienotās Karalistes iestāžu, kā arī FSA rīcību EL uzraudzības jautājumā (tostarp jautājumā 
par polisēm ar GAR iespēju) šobrīd izmeklē gan EP Izmeklēšanas komiteja, gan Apvienotās 
Karalistes parlamentārais ombuds. Parlamentārā ombuda noteiktajās pilnvarās ir izmeklēt 
Trešās dzīvības apdrošināšanas direktīvas piemērošanas iespējamos Apvienotās Karalistes 
pārkāpumus vai kļūdu pārvaldē un novērtēt Apvienotās Karalistes reglamentējošo režīmu 
attiecībā pret EL. Attiecībā uz pēdējo ombuda pašreizējā darba kompetence ir „noteikt, vai 
sakarā ar kļūdu pārvaldē, ko pieļāvušas valsts struktūras, kas atbildīgas par apdrošināšanas 
sabiedrības „Equitable Life” un/vai Valdības aktuāra biroja uzraudzību, laika posmā pirms 
2001. gada decembra indivīdiem ir nodarīta netaisnība, un ieteikt atbilstošu kompensāciju par 
jebkuru nodarīto netaisnību.”
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Jautājums par Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāžu GAR jautājuma izskatīšanu detalizēti 
ir aplūkots lorda G. W. Penrose ziņojumā par izmeklēšanu EL lietā. Apvienotās Karalistes 
iestādes, kas atbildīgas par apdrošināšanas uzraudzību (tostarp FSA no 1999. gada 1. janvāra) 
noteikti bija labi informētas par GAR problēmu. Tās arī labi zināja par to, ka tiek samazināta 
papildu peļņa termiņa beigās tiem apdrošinājuma ņēmējiem, kas izmantoja GAR iespējas 
priekšrocības. Ekspertiem bija atšķirīgi viedokļi, vai tas ir likumīgi, un šo šaubu dēļ EL
visbeidzot vērsās ar šo jautājumu tiesā, lai tā izlemtu. Šīs tiesvedības, EL uzvarot Augstajā 
tiesā, zaudējot apelācijas tiesvedībā (kaut arī ar nelielu mājienu par iespējamu risinājumu) un 
zaudējot galīgi Lordu palātā, rāda, ka jautājums bija ļoti sarežģīts, un tā rezultātu nebija 
iespējams paredzēt iepriekš.

Kā LTSB norāda savā 2002. gada 31. janvāra paziņojumā, EL tiesas prāva jau noritēja laikā, 
kad SW 2000. gada martā pārstrukturējās un kad to pārņēma LTSB. Tajā laikā neviens 
nezināja, kāds būs tiesas prāvas par GAR galīgais rezultāts (Lordu palāta savu spriedumu 
paziņoja 2000. gada 20. jūlijā).

Šīs nenoteiktības dēļ LTSB izveidoja papildu kontu neparedzētiem gadījumiem. 1999. gada 
19. novembra pārstrukturēšanās apkārtrakstā, ko publicēja vairākus mēnešus pirms galīgā 
sprieduma EL lietā, bija izskaidrots, ka: „neparedzētie gadījumi, kas piešķirti Peļņas fondam, 
ir jebkuras papildu izmaksas, kas radušās, lai nodrošinātu garantētos pabalstus par 
pārformētajām polisēm, kas piešķirtas Peļņas fondam, un jebkuras neparedzētas saistības, kas 
rodas turpmāk, taču attiecas (ar atsevišķiem izņēmumiem) uz Sabiedrības darbību un tās 
meitas uzņēmumiem pirms stāšanās spēkā...”.

FSA, šķiet, uzskata, ka šis formulējums „vispārīgi izskaidro” apdrošinājuma ņēmējiem 
iespējamo GAR saistību pastāvēšanu, savukārt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir 
pilnīgi nepietiekams brīdinājums par iespējamām 1,5 miljardu £ saistībām.

LTSB, līdzīgi kā EL vadītāji, bez šaubām cerēja, ka tiesas spriedums GAR polišu lietā būs 
daudz labvēlīgāks un dos apdrošinātājiem lielāku elastību GAR problēmas risināšanā. Tas, 
iespējams, izskaidro, kādēļ LTSB neizvēlējās pavairot un izklāstīt savā apkārtrakstā 
maksimālās iespējamās saistības.

Neviens nevar pateikt, vai skaidrāka maksimālo iespējamo saistību izskaidrošana ietekmētu 
SW apdrošinājuma ņēmēju lēmumu par pārstrukturēšanos. Taču ir jānorāda, ka GAR saistības 
bija eventuālas Peļņas fonda saistības neatkarīgi no tā, vai apdrošinātājs pārstrukturējās vai 
ne. Pat ja SW būtu palicis savstarpējās apdrošināšanas uzņēmums, tam tomēr būtu jārēķinās ar 
Lordu palātas lēmuma sekām EL lietā, izmaksas sedzot no peļņas fonda. 

SW apdrošinājuma ņēmēji saņēma maksājumu, kad SW pārstrukturējās un tika pārņemts. Viņi, 
iespējams, cerēja un ticēja, ka galu galā gūs labumu no daļas no 1,5 miljardu £ papildu konta. 
Šajā gadījumā un pēc gala lēmuma pasludināšanas EL lietā šī summa tika noraidīta lielākai 
daļai apdrošinājuma ņēmēju un izlietota, lai pildītu saistības attiecībā pret GAR apdrošinājuma 
ņēmējiem.

Varētu strīdēties, vai LTSB rīkojās piesardzīgi, atliekot pietiekamu summu, lai pārvarētu 
sliktāko scenāriju GAR tiesas prāvā.
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EL nebija pietiekamu rezervju, lai pildītu tās attiecīgās saistības, un tādēļ gandrīz sabruka un 
visbeidzot bija spiesta uzsākt jaunu uzņēmējdarbību.

Secinājumi

Komisijas dienesti uzskata, ka LTSB rīkojās piesardzīgi, atliekot atbilstošu rezervi, lai varētu 
segt iespējamās izmaksas negatīva lēmuma rezultātā EL tiesas prāvā. Laikā, kad sabiedrība 
pārstrukturējās un kad to ieguva LTSB, SW un LTSB nekādā gadījumā nezināja, kāds būs 
galīgais tiesas lēmums. Tas, vai sniegtā informācija par neparedzēto izdevumu saistībām 
Pārstrukturēšanās apkārtrakstā bija pietiekama, ir vērtējuma jautājums. FSA secināja, ka 
informācija bija pietiekama. Tas, vai Apvienotās Karalistes regulatori un uzraudzības iestādes 
(tostarp FSA) rīkojās atbilstoši un pienācīgi aizsargāja apdrošinājuma ņēmēju intereses un 
cerības jautājumā par rīcību ar GAR izvēli, tiks aplūkoti Eiropas Parlamenta Izmeklēšanas 
komitejas sabiedrības „Equitable Life” lietā un otrajā Apvienotās Karalistes parlamentārā 
ombuda ziņojuma secinājumos.
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