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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Rüdiger Krege, német állampolgár által a Poly-Markt GmbH nevében benyújtott 
0508/2006 sz. petíció a Clerical Medical Investment Group Limited brit biztosító 
társaság által elkövetett állítólagos közösségi jogsértésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a Poly-Markt GmbH nevében, bírálja a Clerical Medical Investment 
Group Limited (CMI) – egy más tagállamokban (beleértve Németországot és Luxemburgot) 
leányvállalattal rendelkező brit biztosítási cég – Halifax Bank of Scotland-dal (HBOS) való 
2000-es egyesülése után követett üzletpolitikáját. A petíció benyújtója állítja, hogy a CTI 
német ügyfeleinek pénzügyi érdekei veszélyben vannak, mivel a kitűzött növekedési rátát 
nem érte el a cég, és azokat az ügyfeleket, akik szerződésszegésért megpróbáltak kilépni, 
felszólították, hogy eredeti befektetésüknek akár 25%-át is elérő „piaci értékkiigazítást” 
fizessenek. Az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (FSA) és a brit 
ombudsman hatáskörük hiányát megállapítva elutasították az ügyek vizsgálatát, és a 
panaszosokat a német felügyelő hatósághoz irányították. A petíció benyújtója állítja, hogy az 
FSA visszautasítása hátterében a CMI tulajdonosai, a HBOS és a brit hatóságok közötti 
gyanús összefonódások állnak, és kéri a Parlament segítségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. november 13-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

Háttér/a tények összefoglalása

A petíció benyújtója 1997 óta a most a HBOS csoport részeként működő CMI által kínált 
életbiztosítási és befektetési termékeknek mind vásárlója, mind közvetítője. A CMI központi 
irodája Londonban van, valamint a cég jelen van Hollandiában és Luxemburgban. A CMI 
írásos anyagai megemlítenek egy Európai Fióktelepet a hollandiai Maastrichtban, és korábban 
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létezett egy fióktelep Luxemburgban. A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a 
CMI-nek jelenleg van egy biztosítási leányvállalata Luxemburgban, és úgy tűnik, hogy 
Európai Fióktelepe mellett Hollandiában van egy holdingcége is. A CMI weboldala szerint a 
CMI nem lép közvetlenül kapcsolatba az ügyfelekkel, hanem csak jóváhagyott közvetítők 
által. A petíció benyújtója azt állítja, hogy német és más tagállami állampolgárok nagy 
számban intézték befektetéseiket a CMI-n keresztül, és pénzügyi kárt szenvedtek. A petíció 
utal a hitelből finanszírozott és tőkeáttételes befektetésekre, amikor is a befektetők 
bankkölcsönt vesznek fel annak érdekében, hogy megnöveljék befektetésük mértékét az 
alapul szolgáló befektetési termékben, azt remélve, hogy a befektetés megtérülése 
túlkompenzálja majd a kölcsön szükséges kamatköltségeit. Azok a befektetési termékek, 
amelyekre a petíció benyújtója utal, olyan életbiztosítási kötvények, amelyek feljogosítanak a 
biztosítótársaság nyereségéből való részesedésre. Az nem teljesen világos, hogy azokat a 
szerződéseket, amikre a petíció benyújtója utal, a luxemburgi vagy a maastrichti irodákban
kötötték. Bármelyikről lenne is szó, fióktelepek működésével, és Németországba teljesített 
szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásáról van szó. A petíció benyújtója először 2006 
áprilisában írt a Bizottságnak. A Bizottság azóta levelezésben áll a petíció benyújtójával azt 
illetően, hogy milyen – a biztosítóintézetek fióktelepei által nyújtott, vagy a szolgáltatások 
szabad áramlása szerinti – jogai és kötelezettségei vannak a biztosítási szolgáltatások szerinti 
székhelyet jelentő állam és a fogadó ország felügyelő hatóságainak.

A panasz

A petíció benyújtója a CMI vezetésének számos vonatkozásával kapcsolatban él panasszal. 
Azt állítja, hogy életbiztosítási termékeik nem nyújtottak garantált növekedést, amit az írásos 
anyagokban jeleztek. A kötvénynövekedés valójában sokkal alacsonyabb volt, mint a 
befektetés finanszírozására felvett kölcsönök kamatköltsége. Amikor az ügyfelek korán 
felmondták ezt a veszteségtermelő befektetésüket, felszólították őket, hogy fizessenek egy 
piaci értékkiigazítást, ami a befektetésük jelentős leértékelését jelentette. A petíció benyújtója 
2003-ban panaszt tett a CMI luxemburgi fióktelepének és 2005 augusztusában panaszt tett a 
brit Pénzügyi Szolgáltatások Hatóságának (FSA), a pénzügyi szektor brit felügyelőjének. Az 
FSA azt válaszolta, hogy nem felelős az egyéni panaszok kezeléséért, és hogy ezeket a 
független Pézügyi Ombudsman Szolgálatnak (FOS) kell küldeni. A FOS ezután úgy válaszolt, 
hogy nem terjed ki rá a hatásköre k, hogy a nem brit rezidenseknek brit központtal rendelkező 
külföldi biztosítóintézetek által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat vizsgáljon. Az FSA-val 
való későbbi kapcsolatfelvételek során a petíció benyújtóját tájékoztatták, hogy az FSA nem 
tartja magát kompetensnek a brit biztosítótársaságok külföldi fióktelepei által végzett 
biztosítási kötvény-marketingnek és ügyviteli tevékenységnek felülvizsgálatát illetően. A 
petíció benyújtója úgy gondolja, hogy az FSA részéről a brit biztosítók külföldi fióktelepei 
által folytatott üzlettel kapcsolatos felelősség fel nem vállalása az uniós jog és különösen az 
életbiztosításról szóló 2002/83/EK, irányelv (az Irányelv1) megsértését jelenti. Úgy gondolja, 
hogy az FSA szabálykönyvének ugyanúgy vonatkoznia kellene a brit biztosítók külföldi 
fióktelepei által folytatott üzletre is. A petíció benyújtója azt is állítja, hogy az FSA és a FOS 
eljárása megsérti az EU-szerződés diszkriminációellenes rendelkezéseit. A petíció benyújtója 
továbbá kifejezi általános elégedetlenségét panaszának az FSA és a német felügyelő hatóság, 
a BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) általi kezelésével kapcsolatban, és 

  
1 HL L 345, 2002.12.19., 1. oldal
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úgy érzi, hogy a CMI felügyeleti vákuumban működik. Végül a petíció benyújtója kétségét 
fejezi ki egy rangidős HBOS munkatárs mint FSA testületi tag bevonása iránt.

A Bizottság megjegyzései a petíció benyújtójának érveire

A Bizottság nem tud állást foglalni azt illetően, hogy a petíció benyújtójának a CMI 
biztosítási szerződések marketingjét és hozamát illető ügyvitelével kapcsolatos panaszai 
megalapozottak-e. A petíció benyújtója és ügyfelei szerződéses kapcsolatban állnak a német 
jog szerint vezetett CMI-vel, következésképpen csak a német bíróságok állapíthatják meg, 
hogy a biztosító részéről szó van-e szerződésszegésről.

Ugyan az említett szerződéseket egy uniós fióktelepről kötötték az európai életbiztosításokat 
szabályozó rendszerben nevesített szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően, amit a 
2002/83/EK irányelvben egységesítettek. Ezért tehát a Bizottság feladata, hogy megvizsgálja, 
hogy a szabályozó rendszerben és a releváns hatóságok pozíciójában – ahogy a petíció 
alátámasztja – bármiféle törvényszegés vagy az irányelv helytelen alkalmazása
megmutatkozik-e.

A petíció benyújtójának a Bizottsághoz írt eredeti levele szerint a Bizottság szervei 
válaszoltak a petíció benyújtójának, elismerve, hogy a felelősség szétválik a székhely szerinti 
állam, ahol a biztosítót bejegyezték, és a fogadó állam vagy államok között, ahol fióktelepet 
létesítettek, vagy amelybe határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak. A további levelezésben a 
Bizottság felhívta a petíció benyújtójának figyelmét arra a feljegyzésre, amit erről a témáról 
átadott az Európai Parlament az Equitable Life biztósítótársaság válságával foglalkozó 
vizsgálóbizottságának1.

Az FSA 2006 június 2-án a BaFin-nek írt levelében kifejezi az irányelvben kijelölt 
felelősségének elismerését. Az FSA azt állította, hogy „felelős a CMIG holland fióktelep, és 
általa megkötött bármilyen üzlet „prudenciális” felügyeletéért, ideértve a Németországba a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága szerint megkötött üzleteit is”. Az FSA úgy folytatta, hogy 
nézete szerint „a prudenciális felügyelet magában foglalja annak biztosítását, hogy egy 
biztosítótársaság megfelelően tőkeerős és ügyvitele hatékony és körültekintő”. Ezt lehet 
„pénzügyi felügyeletnek” nevezni. Az FSA ugyanilyen tisztán kifejtette, hogy „az nem felelős 
azért, amit a CMIG németországi tevékenységét érintően az „üzlet folytatása” 
szabályozásának nevezünk. Az üzlet folytatásának szabályozása (CoB) meghatározza azt a 
módot, ahogy a biztosítótársaságok piacra viszik és értékesítik termékeiket az ügyfeleknek, és 
azt a módot, ahogy ügyfeleikkel kommunikálnak a szerződés érvényességi ideje alatt”. Az 
FSA állásfoglalása az volt, hogy a BaFin a hatáskörrel rendelkező hatóság a panaszok 
vizsgálatát és annak tolmácsolását illetően, hogy a cég megfelel-e a német szabályozásnak.

A Bizottság szerveinek nézete szerint az FSA fent kifejtett álláspontja megfelel az irányelv 
filozófiájának és előírásainak. A 10. cikk azt mondja ki, hogy „a biztosítóintézet pénzügyi 
felügyelete, ideértve a fióktelepeken keresztül vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
végzett tevékenységeket is, kizárólag a székhely szerinti tagállam hatáskörébe tartozik”, a 

  
1 Lásd a vizsgálóbizottság weboldalán az írásos bizonyítékok alatt (41. sz. dokumentum) 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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székhely szerinti tagállam alatt a tevékenység végzésének központját értve.

Az irányelv szerint annak a biztosítónak, amelyik fióktelepet kíván nyitni egy másik 
tagállamban vagy határon átnyúlva kíván szolgáltatást nyújtani egy másik tagállamba, 
szándékát be kell jelentenie a székhelye szerinti tagállamban. A 40. cikk 4. bekezdése azt 
mondja ki, hogy „mielőtt a biztosítóintézet fióktelepe megkezdené üzleti tevékenységét, a 
fióktelep szerinti tagállam illetékes hatóságai … tájékoztatják a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságát, amennyiben szükséges, azokról a feltételekről, amelyek mellett a közérdek 
védelmében a fióktelep szerinti tagállamban az ilyen tevékenységeket folytatni lehet”. 
Hasonló rend érvényes a határon átnyúló szolgáltatásra. A szolgáltatás céljaként szolgáló 
tagállam felügyelő hatósága, ha szükséges, értesítheti a székhely szerinti tagállamot írásban 
azokról a feltételekről, amelyek mellett a közérdek védelmében a tevékenységeket folytatni 
lehet a területén (lásd az Európai Közösség tagállamai felügyelő hatóságainak 
együttműködéséről, különösen az életbiztosításról és a nem-életbiztosításról szóló irányelvek 
alkalmazása esetén című 1997-es Sienai Jegyzőkönyv1 2.3.3. szakaszát.)

Ennek megfelelően a luxemburgi és a holland hatóságokat értesíteni kellett volna a CMI 
szándékáról, hogy a területükön fióktelepet létesít, és ezeknek a hatóságoknak képesnek 
kellett volna lenniük értesíteni a brit hatóságokat a luxemburgi és holland rezidenseket érintő 
közérdekű üzlet szabályainak a megtartásáról. A fióktelepeknek arról a szándékáról, hogy 
határon átnyúlva szolgáltatást nyújtsanak Németországban, a brit hatóságoknak tájékoztatniuk 
kellett volna a német hatóságokat, és a brit hatóságokon és a brit tevékenységi központon 
keresztül az üzleti szabályok németországi megtartására kellett volna felhívniuk a fióktelepek 
figyelmét. Egyébként ezek a német szabályok megtalálhatók a BaFin weboldalán.

Tehát a Bizottság szerveinek nézete szerint a brit FSA nem alkalmazhatja hazai CoB 
szabályzatát olyan üzletre, amelyet brit biztosítók más tagállamban végeznek, és a petíció 
benyújtójának panasza ebből a szempontból nem helytálló. Németországot az irányelv 
feljogosítja arra, hogy alkalmazza és megkövetelje a közérdeknek megfelelő helyi üzleti 
szabályoknak való megfelelést, és a német hatóságok feladata, hogy felmérjék, hogy a CMI 
által értékesített biztosítási termékek és a CMI üzletvitele németországi üzletvitele 
tekintetében összhangban van-e a releváns szabályokkal. Világos tehát, hogy Németország 
ismerheti és alkalmazhatja leghatékonyabban saját közérdekű szabályait.

Ugyan a végső felelősség annak tekintetében, hogy megbizonyosodjon, hogy a 
biztosítóintézet tiszteletben tartja azokat a szabályokat [a 13. cikk 3. b) bekezdése és a 46. 
cikk 3. bekezdése alapján], a székhely szerinti államot illeti meg, amely kibocsátja a biztosító 
engedélyét. Ez, a székhely szerinti és a fogadó fél közötti felelősség-megoszlás és a 
szakértelem jó információcserét és hatékony együttműködést kíván a releváns felügyelőktől.

Maga az irányelv kíván meg ilyen együttműködést a tagállamok felügyelő hatóságai között 
(lásd a bevezetés 48. bekezdését és a 62. cikket), és az ezen hatóságok együttműködésének
hosszú hagyományai vannak, ahogy a Sienai Jegyzőkönyv is tanúsítja.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a hatáskörrel rendelkező felügyelő hatóságok között ebben az 

  
1 Lásd http://www.ceiops.org/index.php.
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esetben nem volt megfelelő együttműködés, és a petíció benyújtójában azt a benyomást 
keltették, hogy panaszát senki sem veszi komolyan. A Bizottság figyelembe veszi ugyanakkor 
az FSA 2006 júniusában tett javaslatát, hogy „az FSA és a BaFin közötti további 
megbeszélések hasznosak lehetnek arról, hogy a gyakorlatban hogyan biztosítjuk a brit 
biztosítók hatékony CoB szabályozását, amikor azt a jogukat gyakorolják, hogy a 
szolgáltatások szabad áramlása értelmében életbiztosítást kínálnak Németországban”.

A brit FOS működését illetően először ki kell emelni, hogy az irányelv nem fektet le 
semmilyen szabályozást, ami a panaszkezelés lefolytatását vagy létezését illeti. A III. 
melléklet egyszerűen azt írja elő, hogy az ilyen eljárásokról szóló információt elérhetővé 
tegyék a biztosítási kötvénytulajdonosoknak. A brit filozófia ebben az esetben az, hogy mivel 
Nagy-Britannia felelős az üzletszabályok betartásáért, ha Nagy-Britanniában rezidens 
személyekkel folytatott üzletről van szó, ő is foglalkozik az ilyen személyektől eredő 
panaszokkal. Mivel nem felelős a más tagállamban működő és ottani rezidensekkel üzletet 
kötő brit biztosítókra érvényes üzletszabályok betartásáért, nem tekinti magát kompetensnek 
azt illetően, hogy megítélje, hogy vajon a helyi szabályokat figyelembe vették-e. A Bizottsági 
szervek ezért nem lát diszkriminációt a FOS ügymenetében.

Végezetül pedig a Bizottság nem lát érdekkonfliktust abban a tekintetben, hogy a HBOS 
egyik rangidős vezetője nem-ügyvezető igazgatóként szolgál az FSA-nál. Amint a CMI 
értesítette a petíció benyújtóját, az említett igazgató nem vesz részt egyetlen, az HBOS-sel 
kapcsolatos FSA testületi ülésen sem. A Bizottság egyetért azzal, hogy a brit felügyeleti 
rendszert erősíteni kellene a szabályozott szektorokban működő rangidős személyek 
bevonásával.

Következtetések

A Bizottsági szervek nem gondolják, hogy a petíció benyújtója által felvázolt körülmények a 
releváns irányelv vagy általában a közösségi jog megszegését jelentenék. Ugyanakkor úgy 
vélik, hogy az ügyfélpanaszok kezelésének kérdése, ahogy ebben az esetben és az Equitable 
Life ügyben kiderült, további figyelmet érdemel.

A Bizottság már felhívta a 2. szintű Lamfalussy biztosítási bizottság, az Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-Bizottság figyelmét nézetére, miszerint elfogadhatatlan, hogy a 
panasszal élni kívánó ügyfeleket oda-vissza irányítják a székhely szerinti és a fogadó ország 
felügyelői között.

A Bizottság kifejezi megelégedettségét is, hogy a 3. szintű biztosítási bizottság, a Biztosítás és 
a Foglalkoztatói Nyugdíjak Európai Felügyelőinek Bizottsága (CEIOPS) 2007-es 
munkaprogramja keretében bejelentette szándékát, hogy „a Sienai Jegyzőkönyvben 
meghatározott, a határokon átnyúló tevékenységek esetén kijelölt felügyelő hatóságok által 
követett szabályokat és folyamatokat felülvizsgálja. Ebben a felülvizsgálatban különös 
figyelmet fordítanak a nem pénzügyi kérdésekben illetékes felügyelő hatóságok közötti 
együttműködésre, különösen a biztosítási kötvénytulajdonosok védelmét közvetlenül 
befolyásoló vonatkozásokban, mint a határokon átnyúló panaszok kezelése”.

A bizottsági szolgálatok ezt a felülvizsgálatot hamarosan elvégzik majd.
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