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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0508/2006, prezentată de Rüdiger Krege, de naţionalitate germană, în numele 
Poly-Markt GmbH, privind pretinsele încălcări ale legislaţiei CE de către societatea 
britanică de asigurări Clerical Medical Investment Group Limited

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele Poly-Markt GmbH, denunţă politica de afaceri a Clerical Medical 
Investment Group Limited (CMI) – o societate britanică de asigurări, cu filiale în alte state 
membre (incluzând Germania şi Luxemburg) -, ulterior fuzionării în anul 2000 cu Halifax 
Bank of Scotland (HBOS). Petiţionarul susţine că interesele financiare ale clienţilor germani 
ai CMI sunt puse în pericol, deoarece obiectivul de dezvoltare nu a fost atins, iar clienţilor
care au dorit să se retragă din contract ca urmare a încălcării acestuia, li s-a solicitat achitarea 
unei „ajustări a valorii de piaţă” de până la 25% din investiţiile iniţiale ale acestora. 
Autoritatea Serviciilor Financiare din Marea Britanie şi Ombudsmanul britanic şi-au declinat 
competenţa cu privire la investigarea cazului şi au îndrumat reclamanţii către autoritatea 
germană de supraveghere. Petiţionarul susţine că refuzul ASF legat de investigarea cazului s-
ar datora unor legături dubioase de interdependenţă dintre societatea mamă a CMI, HBOS şi 
autorităţile britanice, şi solicită asistenţa Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 13 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Informaţii/rezumatul faptelor

Din anul 1997, petiţionarul a fost client şi intermediar al produselor de asigurare/investiţii 
oferite de Clerical Medical Investment Group (CMI), în prezent parte a Grupului HBOS. CMI 
are sediul social situat în Londra, iar în prezent deţine sedii în Olanda şi Luxemburg. 
Literatura CMI face referire la o Sucursală europeană în Maastricht, Olanda, iar anterior CMI 
deţinea o sucursală în Luxemburg. Conform informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, în 
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prezent Clerical Medical deţine o filială de asigurări în Luxemburg şi se pare că mai deţine o 
societate de tip holding în Olanda, separat de sucursala sa europeană. Conform site-ului 
internet al CMI, CMI nu derulează operaţiuni în mod direct cu clienţii, ci exclusiv prin 
intermediari aprobaţi. Petiţionarul afirmă că numeroşi cetăţeni germani şi alţi cetăţeni ai 
Comunităţii au investit în CMI şi au suferit daune financiare. În petiţie se face referire la 
investiţii de îndatorare sau plasament prin care investitorii contractează un credit bancar în 
vederea majorării nivelului investiţiei în produsul relevant de investiţie, sperând că 
rentabilitatea investiţiei va depăşi cu mult sumele necesare pentru achitarea dobânzii 
creditului. Produsele de asigurare la care se referă petiţionarul constau în poliţe de asigurare 
de viaţă producătoare de profit. Nu este foarte clar dacă acele contracte la care se referă 
petiţionarul au fost vândute de sediile din Luxemburg sau Maastricht ale CMI. În oricare din 
cazuri, ne preocupă funcţionarea sucursalelor şi prestarea transfrontalieră a serviciilor în 
Germania. Petiţionarul s-a adresat prima dată Comisiei în luna aprilie 2006. Din acel moment, 
Comisia a purtat corespondenţă cu Petiţionarul în legătură cu respectivele drepturi şi obligaţii 
ale autorităţilor de supraveghere din statul de origine şi statul gazdă cu privire la serviciile de 
asigurare prestate de sucursalele societăţilor de asigurare sau la libera furnizare a serviciilor.

Plângerea

Petiţionarul reclamă diverse aspecte ale conduitei CMI. Acesta susţine că produsele asigurării 
de viaţă ale acesteia nu asigură dezvoltarea garantată indicată în literatura aferentă. 
Dezvoltarea poliţei a fost de fapt mult inferioară dobânzilor datorate ca urmare a creditelor 
contractate pentru finanţarea investiţiei. În momentul în care clienţii doreau să îşi efectueze o 
retragere în avans din această investiţie nerentabilă, li se solicita achitarea unei ajustări la 
valoarea de piaţă, reprezentând o reducere semnificativă a valorii investiţiei acestora. 
Petiţionarul a adresat o plângere Sucursalei CMI Luxemburg în anul 2003, iar în luna august 
2005 Autorităţii Serviciilor Financiare din Marea Britanie (FSA), autoritatea britanică de 
supraveghere a sectorului financiar. FSA a răspuns că nu era responsabilă pentru soluţionarea 
reclamaţiilor individuale şi că acestea ar trebui adresate Serviciului Ombudsmanului Financiar 
independent (FOS). Ulterior, FOS a răspuns că nu intra în aria sa de expertiză examinarea 
serviciilor financiare prestate în favoarea cetăţenilor nerezidenţi în Marea Britanie de către 
sucursale străine ale societăţilor de asigurare cu sediul social în Marea Britanie. Pe parcursul 
ulterioarelor contacte cu FSA, petiţionarul a fost informat că FSA nu se considera competentă 
să supravegheze activităţile de marketing şi administrare aferente poliţelor de asigurare 
derulate de societăţile de asigurare britanice prin intermediul sucursalelor din străinătate ale 
acestora. Petiţionarul consideră că neacceptarea de către FSA a responsabilităţii privind 
activitatea desfăşurată de sucursalele din străinătate ale asigurătorilor britanici reprezintă o 
încălcare a legislaţiei UE, şi în special a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea de viaţă 
(Directiva)1. Acesta consideră că Regulamentul FSA ar trebui să se aplice în mod egal 
activităţii desfăşurate de sucursalele din străinătate ale asigurătorilor britanici. De asemenea, 
petiţionarul susţine că modul de conduită al FSA şi FOS reprezintă o încălcare a dispoziţiilor
anti-discriminare din tratatului. De asemenea, petiţionarul îşi exprimă nemulţumirea generală 
în legătură cu tratarea plângerii sale de către FSA şi autoritatea germană de supraveghere, 
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) şi consideră că CMI funcţionează în 
condiţiile unui vid de supraveghere. În cele din urmă, petiţionarul ridică semne de întrebare în 
legătură cu implicarea unui membru important HBOS ca membru al consiliului FSA. 

  
1 JO L 345, 19.12.2002, p.1.
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Comentariile Comisiei privind argumentele Petiţionarului

Comisia nu poate adopta nici o poziţie în legătură cu caracterul justificat sau nu al 
reclamaţiilor petiţionarului privind conduita CMI în ceea ce priveşte comercializarea şi 
derularea contractelor de asigurare. Petiţionarul şi clienţii acestuia au încheiat acorduri 
contractuale cu CMI, acorduri guvernate de legea germană, iar în final numai instanţele 
germane ar putea stabili existenţa unei încălcări contractuale comise de asigurător.

Cu toate acestea, contractele menţionate au fost vândute prin intermediul unei sucursale UE, 
în baza libertăţii prestării de servicii, conform regimului european de reglementare aplicabil 
asigurărilor de viaţă din Directiva 2002/83/CE. De aceea Comisia este responsabilă pentru 
dacă regimul de reglementare şi poziţia autorităţilor relevante, astfel cum sunt menţionate în 
petiţie, prezintă orice încălcare sau aplicare incorectă a Directivei.

În urma scrisorii iniţiale a petiţionarului, adresată Comisiei, Serviciile Comisiei au răspuns 
petiţionarului, menţionând modul care înţeleg diviziunea responsabilităţilor între statul de 
origine, unde este înregistrat asigurătorul, şi statul sau statele gazdă, unde asigurătorul a 
înfiinţat o sucursală sau unde acesta prestează servicii transfrontaliere. În corespondenţa 
ulterioară, Comisia i-a atras atenţia petiţionarului în legătură cu nota privind acest subiect, 
prezentată Comisiei Parlamentului European de anchetă privind criza societăţii de asigurări 
„Equitable Life”1. 

În scrisoarea din 2 iunie 2006 adresată BaFin, FSA a menţionat modul în care înţelege 
responsabilităţile sale, conform Directivei. FSA a declarat că „este responsabilă pentru 
supravegherea „prudenţială” a sucursalei olandeze a CMIG, inclusiv cu privire la orice 
produse vândute de acea sucursală în Germania în baza libertăţii prestării serviciilor”. FSA a 
continuat că în opinia sa „Supravegherea prudenţială include asigurarea faptului că o societate 
de asigurări este capitalizată în mod adecvat şi că activitatea acesteia este sigură şi 
administrată în mod prudent”. Aceasta ar putea fi descrisă ca „supraveghere financiară”. De 
asemenea, FSA a menţionat în mod clar că „nu este responsabilă pentru ceea ce denumim 
regulamentul privind „derularea activităţii” CMIG în Germania. Regulamentul privind 
Derularea Activităţii (DA) reglementează modul în care societăţile de asigurare îşi 
comercializează şi vând produsele către clienţi şi modul în care acestea comunică cu clienţii 
pe parcursul termenului de valabilitate al contractului". Opinia FSA a fost că BaFin reprezintă 
autoritatea relevantă cu privire la examinarea reclamaţiilor şi stabilirea dacă societatea a 
respectat reglementările germane.

În opinia Serviciilor Comisiei, poziţia FSA, mai sus menţionată, este conformă cu filosofia şi 
cerinţele Directivei. Articolul 10 prevede că "supravegherea financiară a unei societăţi de 
asigurări, inclusiv a activităţii desfăşurate de aceasta, fie prin intermediul sucursalelor, fie în 
baza libertăţii prestării serviciilor, reprezintă responsabilitatea exclusivă a statului membru de 
origine", statul membru de origine constând în statul membru unde se află sediul central. 

În conformitate cu directiva, un asigurător care doreşte să deschidă o sucursală în alt stat 

  
1 A se vedea la Probe Scrise (documentul nr. 41), pagina de Internet a Comisiei de Anchetă 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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membru sau să presteze servicii transfrontaliere în alt stat membru trebuie să notifice această 
intenţie statului membru de origine. Articolul 40 alineatul (4) prevede că „înainte ca sucursala 
… să înceapă derularea activităţii, autorităţile competente din statul membru al sucursalei vor 
… informa autoritatea competentă din statul membru de origine, în funcţie de caz, cu privire 
la condiţiile în care, în interesul general, activitatea trebuie desfăşurată în statul membru al 
sucursalei”. Acorduri similare se aplică în legătură cu prestarea serviciilor transfrontaliere. 
Autoritatea de supraveghere a statului membru de prestare a serviciilor, va putea notifica în 
scris, în funcţie de caz, autoritatea de supraveghere a statului membru de origine privind 
condiţiile în care, în interesul general, activităţile trebuie urmărite în teritoriul său (a se vedea
secţiunea 2.3.3 din Protocolul de la Siena din 19971 privind colaborarea autorităţilor de 
supraveghere ale statelor membre ale Comunităţii Europene în special cu privire la aplicarea 
Directivelor privind asigurarea de viaţă şi alte asigurări).

În consecinţă, autorităţile din Luxemburg şi Olanda ar fi trebuit să notifice intenţia CMI de a 
înfiinţa sucursale în teritoriile acestora şi ar fi trebuit să poată notifica autorităţilor britanice 
regulamentele generale de bună derulare a activităţii care trebuie respectate de societăţi, care 
implică rezidenţi din Luxemburg şi Olanda. Intenţia sucursalelor de a presta servicii 
transfrontaliere în Germania ar fi trebuit notificate de către autorităţile britanice autorităţilor 
germane, iar regulile germane generale privind buna conduită în afaceri ar fi trebuit aduse la 
cunoştinţa sucursalelor prin intermediul autorităţilor britanice şi sediului central din Marea 
Britanie. Într-adevăr, aceste reguli germane sunt prevăzute pe site-ul internet al BaFin.

De aceea, în opinia Serviciilor Comisiei, FSA britanică nu poate aplica Regulamentul naţional 
DA activităţii desfăşurate de asigurătorii britanici în alte state membre, iar plângerea 
petiţionarului în acest sens nu este justificată. Germania are împuternicită în baza Directivei 
să aplice şi să solicite respectarea regulilor sale locale privind derularea activităţii, în vederea 
interesului general, autorităţile germane fiind responsabile pentru stabilirea dacă produsele de 
asigurare vândute de CMI şi conduita CMI privind derularea activităţii sale în Germania sunt 
conforme cu regulile relevante. În mod evident, Germania este cea mai în măsură să cunoască 
şi să îşi interpreteze propriile reguli generale. 

Cu toate acestea, responsabilitatea finală privind asigurarea respectării de către asigurător a 
acelor reguli revine (în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (b) şi articolul 46
alineatul (3)) autorităţii statului de origine care emite autorizaţia asigurătorului. Această 
divizare a responsabilităţilor şi expertizei între statul de origine/gazdă impune un schimb 
adecvat de informaţii şi o cooperare eficientă între autorităţile relevante de supraveghere.

Directiva în sine impune această cooperare între autorităţile de supraveghere ale statelor 
membre (a se vedea preambulul 48 şi articolul 62), iar aceste autorităţi beneficiază de o lungă 
tradiţie de cooperare, în conformitate cu dispoziţiile Protocolului de la Siena.

Cu toate acestea, se pare că această cooperare între autorităţile relevante de supraveghere nu 
s-a desfăşurat optim în acest caz, iar petiţionarul a rămas cu impresia că nimeni nu îi ia 
plângerea în serios. Cu toate acestea, Comisia observă sugestia FSA din luna iunie 2006, 
conform căreia „ar putea fi utilă pentru dezbaterile ulterioare care vor avea loc între FSA şi 
BaFin modalitatea în care, în practică, asigurăm reglementarea eficientă a regulamentului de 

  
1 A se vedea http://www.ceiops.org/index.php.
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DA a asigurătorilor britanici atunci când aceştia îşi exercită drepturile de furnizare a asigurării 
de viaţă în Germania, în virtutea libertăţii prestării serviciilor”.

Cu privire la activitatea FOS din Marea Britanie, ar trebui observat în primul rând faptul că 
directiva nu stabileşte nici un fel de reguli referitoare la existenţa sau procedurile de derulare a 
reclamaţiilor. Anexa III impune doar ca informaţiile privind aceste proceduri să fie puse la 
dispoziţia posesorilor de poliţe. Filosofia Marii Britanii în acest domeniu prevede că, în 
măsura în care Marea Britanie este responsabilă pentru regulile de derulare a activităţii 
referitoare la activităţile cu o persoană rezidentă în Marea Britanie, aceasta soluţionează 
reclamaţiile primite de la aceste persoane. Nefiind responsabilă pentru regulile de derulare a 
activităţii aplicabile asigurătorilor britanici care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre, 
cu rezidenţi ai acelor state, nu se consideră competentă să evalueze respectarea 
regulamentelor locale. În consecinţă, serviciile Comisiei nu observă nici o discriminare în 
conduita FOS.

În cele din urmă, Comisia nu observă nici un conflict de interese în faptul că un membru al 
conducerii executive a HBOS deţine funcţia de administrator neexecutiv în cadrul FSA. Astfel 
cum CMI a informat petiţionarul, directorul menţionat nu participă la nici o dezbatere a 
Consiliului FSA referitoare la HBOS. Comisia se declară de acord că regimul britanic de 
supraveghere ar putea fi întărit prin participarea unor persoane semnificative din sectoarele 
reglementate.

Concluzii

Serviciile Comisiei nu consideră că circumstanţele descrise de petiţionar dezvăluie o încălcare 
în general a Directivei relevante a legislaţiei Comunităţii. Cu toate acestea, consideră că 
aspectul legat de tratarea reclamaţiilor consumatorilor, prezentat în acest caz şi în cazul 
„Equitable Life”, impune o atenţie suplimentară.

Comisia a supus deja atenţiei comisiei de asigurări de nivelul 2 Lamfalussy, Comisiei
Europene pentru Asigurări şi Pensii Profesionale, opinia sa, conform căreia este inacceptabil 
ca acei consumatori care doresc să depună o plângere să fie trimişi de şa autorităţile de 
supraveghere ale statului de origine la cele ale statului gazdă şi invers.

De asemenea, Comisia observă cu satisfacţie faptul că şi comisia de nivelul 3 privind 
asigurările, Comisia Europeană pentru Autorităţile de Supraveghere a Asigurărilor şi Pensiilor
Profesionale (CEIOPS), a anunţat ca parte a programului său de lucru pentru anul 2007 
intenţia „de a revizui normele şi procedurile care trebuie urmate de autorităţile de 
supraveghere în activităţile transfrontaliere, astfel cum sunt prevăzute de Protocolul de la 
Siena. În această revizuire, o atenţie specială se va acorda cooperării autorităţilor de 
supraveghere privind aspectele nefinanciare şi în special aspectele care influenţează în mod 
direct protecţia posesorilor de poliţe, cum ar fi tratamentul acordat reclamaţiilor 
transfrontaliere”.

Serviciile Comisiei vor urmări îndeaproape această revizuire.
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