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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0611/2004, του Arthur White, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με καταγγελλόμενη 
αδικοπραξία από τις βρετανικές αρχές σε σχέση με την περίπτωση της ασφαλιστικής 
εταιρείας «Equitable Life»

Αναφορά 0029/2005, του Paul Braithwaite, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας 
δράσης Equitable Members, σχετικά με ισχυρισμούς για αδυναμία της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών 
οδηγιών για την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση γενικών κλάδων, ιδίως όσον αφορά τη 
ρύθμιση της εταιρείας Equitable Life

1. Περίληψη της αναφοράς 0611/2004

Ο αναφέρων είναι ασφαλισμένος στην ασφαλιστική εταιρεία «Equitable Life». Έτσι, έπεσε 
και αυτός θύμα των προβλημάτων φερεγγυότητας της εταιρείας, λόγω αμφίβολων πρακτικών 
σε σχέση με τις εγγυημένες προσόδους και τις τελικές παροχές, οι οποίες έχουν οδηγήσει από 
τον Ιούλιο του 2001 σε μείωση κατά 16% της αξίας των συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων με 
συμμετοχή στα κέρδη. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι μεταξύ του 1989 και του 2000 οι 
βρετανικές ρυθμιστικές αρχές δεν έλεγχαν επαρκώς εάν η εταιρεία ήταν σε θέση να 
ικανοποιεί τις ρυθμιστικές οικονομικές απαιτήσεις που είχαν θέσει. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι 
οι αρχές θα έπρεπε να έχουν συμπεράνει από τα λογιστικά στοιχεία που είχαν τεθεί στη 
διάθεσή τους ότι η διαφορά ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας δεν θα επαρκούσε για 
την καταβολή των τελικών παροχών. Θα έπρεπε ως εκ τούτου να έχουν επιμείνει ώστε οι 
πρώην διοικητές της «Equitable Life» να κρατήσουν αποθεματικά για την κάλυψη 
μελλοντικών υποχρεώσεων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις των 
προηγούμενων ρυθμιστικών αρχών συνιστούν παραβίαση των κανόνων που ισχύουν στην 
Βρετανία σχετικά με το περιθώριο φερεγγυότητας και το αποθεματικό εγγύησης καθώς και 
των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

1. Περίληψη της αναφοράς 0029/2005
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έλαβε τα μέτρα που 
απαιτούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες περί ασφάλισης ζωής για να επιτύχει ένα ελάχιστο πρότυπο 
εποπτείας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το «ήπιο» ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δεν ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό δίκαιο, επέτρεψε σε 
βρετανικούς ασφαλιστικούς φορείς να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις σε πελάτες σε όλη 
την Ευρώπη. Ισχυρίζεται ότι οι ευρωπαίοι αγοραστές ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πληροφορήθηκαν ποτέ ότι η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε λάβει μέτρα εποπτείας σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία. Το 
2000, μια τέτοια βρετανική ασφαλιστική εταιρεία, η Equitable Life, αποκάλυψε ότι 
αντιμετώπιζε προβλήματα φερεγγυότητας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οικονομική 
αδυναμία της εταιρείας είχε αφεθεί να συσσωρευθεί με τα χρόνια εξαιτίας ανεπαρκούς 
εποπτείας των δραστηριοτήτων της από τη βρετανική ρυθμιστική αρχή. Ως αποτέλεσμα, τον 
Ιούλιο του 2001 η Equitable Life ανακοίνωσε μείωση 16% της αξίας ασφαλιστηρίων 
συνταξιοδότησης με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Ισχυρίζεται ότι πολλοί ηλικιωμένοι 
Ευρωπαίοι βλέπουν τις προβλέψεις τους για συνταξιοδότηση να καταστρέφονται από τις 
επιπτώσεις της αδυναμίας της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής. Λέγεται ότι πλήττονται περίπου 
100 000 ευρωπαίοι κάτοχοι ασφαλιστηρίων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αναφέρων ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τα γεγονότα και να διασφαλίσει την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ζητεί να υποχρεωθεί η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
λογοδοτήσει για τις ζημιές που προκάλεσε η αδυναμία της να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0611/2004 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2005. Η αναφορά 
0029/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Μαΐου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιουνίου 2005.

"Και οι δυο αναφορές αναφέρονται στις ζημίες που υπέστησαν οι ασφαλισμένοι στην 
ασφαλιστική εταιρεία «Equitable Life» (EL) ως συνέπεια των σοβαρών οικονομικών 
δυσκολιών που αντιμετώπισε η EL, μία σεβαστή εταιρεία αμοιβαίας ασφάλισης ζωής που 
ιδρύθηκε το 1762. Και οι δύο αναφορές ισχυρίζονται ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
παρέλειψαν να ρυθμίσουν ή να εποπτεύσουν ικανοποιητικά την EL σύμφωνα με τη σχετική 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ασφάλειες.
Μία συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών του ιστορικού της υπόθεσης EL 
εκτίθεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 611/2004.

Το βασικό κοινοτικό κείμενο όσον αφορά τις διασυνοριακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ήταν 
η τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλιση ζωής (οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 
Νοεμβρίου 1992, που έχει ενσωματωθεί στην κωδικοποιημένη οδηγία 2002/83/ΕΚ, της 5ης 
Νοεμβρίου 2002).

Σύμφωνα με το προοίμιο της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλιση ζωής «η προσέγγιση 
που υιοθετήθηκε συνίσταται στην επίτευξη βασικής, αναγκαίας και επαρκούς εναρμόνισης 
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για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών και των συστημάτων προληπτικού ελέγχου, 
επιτρέπουσας τη χορήγηση ενιαίας άδειας με ισχύ σε όλη την Κοινότητα και την εφαρμογή 
της αρχής του ελέγχου από το κράτος μέλος καταγωγής». Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι «την 
ευθύνη για την εποπτεία της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, 
ιδίως όσον αφορά τη φερεγγυότητά της και τη σύσταση επαρκών τεχνικών αποθεματικών, 
καθώς και την κάλυψη αυτών των αποθεματικών από νομισματικώς αντίστοιχα στοιχεία 
ενεργητικού, έχουν εφεξής οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής».

Το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στην Επιτροπή την εκ μέρους του εφαρμογή της τρίτης 
οδηγίας σχετικά με την ασφάλιση ζωής με επιστολή με ημερομηνία 29 Ιουνίου 1994. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο επισύναψε τα σχετικά νομοθετικά μέσα που θέτουν σε ισχύ την οδηγία, 
δηλαδή τον κανονισμό του 1994 περί ασφαλιστικών εταιρειών (τρίτες οδηγίες περί 
ασφάλισης), την τροποποίηση του κανονισμού του 1994 περί ασφαλιστικών εταιρειών 
(λογαριασμοί και ισολογισμοί) και τους κανονισμούς του 1994 περί ασφαλιστικών εταιρειών. 
Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν στη συνέχεια έναν ολοκληρωμένο πίνακα 
ευρετηρίασης για να καταδείξουν πώς εφαρμόστηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διάφορες διατάξεις 
της οδηγίας.
Η EL ίδρυσε παραρτήματα στη Γερμανία και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στον ιστότοπο της ομάδας δράσης «Equitable Members» (EMAG), ενδέχεται 
να υπάρχουν περίπου 8 300 ασφαλισμένοι με συμμετοχή στα κέρδη στην Ιρλανδία και 
περίπου 4 000 στη Γερμανία. 
Το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει προσδώσει στην Επιτροπή κανέναν άμεσο ρόλο στην εποπτεία 
των μεμονωμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και, καθόσον γνωρίζει, η 
σχετική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν συμβατή με την κοινοτική οδηγία. Η 
σταθερή θέση της Επιτροπής είναι ότι τα μέρη που εθίγησαν και που θεωρούν ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν τήρησαν δεόντως τις υποχρεώσεις μίας κοινοτικής οδηγίας κατά την 
άσκηση των εποπτικών λειτουργιών τους πρέπει να επιδιώξουν ικανοποίηση στα εθνικά 
δικαστήρια.

Υποστηρίζεται στις αναφορές ότι επί σειρά ετών η EL κατέβαλε υπερβολικές παροχές, 
παρέλειψε να κρατήσει αποθεματικά για τις υποσχεθείσες αλλά μη εγγυημένες τελικές 
παροχές και, γενικά, παρέλειψε να λάβει υπόψη τις δίκαιες προσδοκίες των ασφαλισμένων. 
Περαιτέρω υποστηρίζεται ότι οι διάφορες βρετανικές ρυθμιστικές αρχές παρέλειψαν επί 
σειρά ετών να προστατεύσουν τους ασφαλισμένους, ασκώντας αυστηρή εποπτεία στις 
λογιστικές και αποθεματικές πρακτικές καθώς και στην οικονομική κατάσταση της EL.

Έχουν εκπονηθεί αρκετές εκθέσεις σχετικά με τον κανονισμό της EL. Η Αρχή 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) παρουσίασε μία επισκόπηση του κανονισμού της 
ασφαλιστικής εταιρείας «Equitable Life» από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως την 8η 
Δεκεμβρίου 2000 (έκθεση Baird), ενώ ο λόρδος Penrose παρουσίασε την έκθεσή του για την 
έρευνα σχετικά με την «Equitable Life»» τον Δεκέμβριο του 2003. Καμία από αυτές τις 
εκθέσεις δεν επιδιώκει να επιμερίσει ευθύνες, αλλά μάλλον επιδιώκουν να προσδιορίσουν 
ποια διδάγματα μπορούν να συναχθούν.

Η έκθεση Baird καταλήγει (από τον Οκτώβριο του 2001) ότι «το τρέχον προληπτικό πλαίσιο 
για τις εταιρείες ασφάλειας ζωής δεν απεικονίζει επαρκώς τη φύση, την ποικιλομορφία ή την 
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κλίμακα των κινδύνων που υπάρχουν στις επιχειρήσεις».

Ο Λόρδος Penrose προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση στο υστερόγραφο του κεφαλαίου 20 
της έκθεσής του (παράγραφοι 83 και 84 στις σελίδες 745-746):

“83. Όσον αφορά το ρυθμιστικό σύστημα, πιστεύω πραγματικά ότι έχει απογοητεύσει τους 
ασφαλισμένους σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό δεν οφείλεται, γενικά, στις μεμονωμένες 
παραλείψεις. Δεν μεταθέτω αυτή την ευθύνη στα άτομα, τα οποία σε γενικές γραμμές 
λειτούργησαν καλόπιστα και στο μέγιστο των ικανοτήτων τους στο πλαίσιο του συστήματος 
όπως αυτό προϋπήρχε. Θεωρώ, όμως, ότι το σύστημα καθαυτό δεν εποπτεύθηκε, και 
ειδικότερα δεν τηρήθηκε ενημερωμένο, ενώ λειτούργησε με αναποτελεσματικό τρόπο. 

84. Οι ανεπάρκειες δεν είναι τόσο προφανείς όσο μερικοί τείνουν (ή θέλουν) να πιστεύουν. 
Και σπάνια αρκεί, ενώ δεν αρκεί στην παρούσα περίπτωση, να συναγάγουμε από την 
σύμπτωση των συστημάτων ανεπάρκειες και απώλειες τις οποίες το ένα προκάλεσε ή 
συνεισέφερε στο άλλο. Κατά κύριο λόγο, η ίδια η εταιρεία προκάλεσε τα δεινά της. Οι 
παραλείψεις του ρυθμιστικού συστήματος υπήρξαν δευτερεύοντες παράγοντες. Δεν είναι δική 
μου δικαιοδοσία να αποφανθώ για τη ρυθμιστική παράλειψη καθηκόντων. Ακόμα λιγότερο 
αρμόδιος είμαι να σχολιάσω πώς θα όφειλε να αντιδράσει η κυβέρνηση, αν επρόκειτο να 
παραδεχθεί ότι υπήρξε ρυθμιστική παράλειψη. Αλλά πρέπει ενδεχομένως να σχολιαστεί ότι 
οι πρακτικές διαχείρισης της εταιρείας δεν θα μπορούσαν να διατηρούνται κατά τη διάρκεια 
σημαντικού μέρους της δεκαετίας του 1990, αν υπήρχε μία κατάλληλη ρυθμιστική δομή 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου τομέα, οι οποίες έτυχε να εκδηλωθούν 
με ακραία μορφή στην περίπτωση της εταιρείας «Equitable Life»”.

Σε μία δήλωση προς το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου στις 8 Μαρτίου 2004 σχετικά 
με την έρευνα Penrose, ο γραμματέας χρηματοοικονομικών υποθέσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών δήλωσε ότι «ο λόρδος Penrose εγείρει ορισμένα σημαντικά ζητήματα σχετικά 
με το απορρυθμιστικό, ήπιο, αντιδραστικό σύστημα που λειτούργησε στις δεκαετίες πριν από 
τη δημιουργία της FSA. Ωστόσο, ήταν ένα σύστημα, το οποίο σε εκείνη την περίοδο 
απηχούσε ξεκάθαρα τη βούληση του Κοινοβουλίου.
Όπως ανέφερε η Επιτροπή στο σημείωμά της σχετικά με την αναφορά 611/2004, βρίσκονται 
ακόμα σε εξέλιξη ορισμένες έρευνες, δικαστικές διαδικασίες και πειθαρχικές ακροάσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την EL. Αυτές περιλαμβάνουν και μία δεύτερη έρευνα που 
διεξάγεται από τον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι όροι 
αναφοράς για τη νέα έρευνα του Διαμεσολαβητή είναι ευρείς. Συνίστανται στο να 
προσδιοριστεί εάν υπήρξε αδικία σε βάρος ατόμων μέσω κακοδιοίκησης κατά την περίοδο 
πριν από τον Δεκέμβριο του 2001 εκ μέρους των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για 
την προληπτική ρύθμιση της ασφαλιστικής εταιρείας «Equitable Life» ή/και εκ μέρους της 
κρατικής αναλογιστικής υπηρεσίας, καθώς και να προταθεί κατάλληλη ικανοποίηση για 
οποιαδήποτε αδικία προκλήθηκε με αυτόν τον τρόπο.

Η αναφορά της EMAG υπαινίσσεται ότι ο Διαμεσολαβητής αρνείται να εξετάσει την 
περίπτωση των μη βρετανών ασφαλισμένων. Το γραφείο του Διαμεσολαβητή ανακοίνωσε 
τώρα ότι θα εξετάσει την περίπτωση αυτών των ασφαλισμένων και ότι οποιεσδήποτε 
διαπιστώσεις και συστάσεις στις οποίες ενδέχεται να προβεί μετά το πέρας της έρευνας θα 
αντιμετωπίζουν συνεπώς και τη θέση των μη βρετανών ασφαλισμένων. 
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Ο Διαμεσολαβητής παραθέτει ορισμένες γενικές επικρίσεις του λόρδου Penrose κατά της 
προληπτικής ρύθμισης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί εκ πρώτης όψεως ως αποδεικτικό 
στοιχείο κακοδιοίκησης. Αυτή η έρευνα βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη και μέχρι σήμερα η 
βρετανική κυβέρνηση δεν έχει παραδεχθεί καμία κακοδιοίκηση ή κατάχρηση εξουσίας στο 
θέμα της εποπτείας και της ρύθμισης της EL.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η αποζημίωση θα προέλθει από αυτή την πηγή. Ωστόσο, αν ο 
Διαμεσολαβητής διαπίστωνε κακοδιοίκηση και η βρετανική κυβέρνηση αποφάσιζε στο 
μέλλον να καταβάλει αποζημίωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπολόγιζε ότι οι βρετανικές 
αρχές θα επιφυλάξουν ίση μεταχείριση σε όλα τα κοινοτικά μέλη της EL, ανεξάρτητα από το 
κράτος μέλος προέλευσης ή κατοικίας τους. 
Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι πρέπει να επιδιωχθεί αποζημίωση 
μέσω βρετανικών οδών, συμπεριλαμβανομένου αν χρειαστεί ενώπιον των βρετανικών 
δικαστηρίων. Η έρευνα και οι συστάσεις του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή 
αντιπροσωπεύουν ίσως τη μεγαλύτερη ελπίδα των ασφαλισμένων για την καταβολή 
αποζημίωσης. Οι ρυθμιστικές αρχές προστατεύονται εκ του νόμου από αξιώσεις για συνήθη 
αμέλεια και κατά την εκδίκαση οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στην πιο 
μεγάλη και δύσκολη δοκιμασία να αποδείξουν κακοδιοίκηση ή κατάχρηση εξουσίας στο 
θέμα της εποπτείας της EL.

Παρόλο που η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει παραδεχθεί ευθύνη, έχει ξεκινήσει μία μείζονα 
αναθεώρηση του κανονισμού για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, εν μέρει τουλάχιστον, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την υπόθεση «Equitable
Life». Μία γενική περιγραφή των αλλαγών παρέχεται στο έγγραφο της FSA που 
δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2005 και τιτλοφορείται «Ενημέρωση για τον ασφαλιστικό 
τομέα: πραγματοποιώντας τις μεταρρυθμίσεις του Tiner στον ασφαλιστικό τομέα», το οποίο 
διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του βρετανικού 
καθεστώτος σχετικά με τη ρύθμιση της ασφάλισης ζωής και επί του παρόντος εξετάζει 
διεξοδικά τις νέες ρυθμίσεις. 
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμορφώνεται επί 
του παρόντος με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε καμία 
δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του προηγούμενου ρυθμιστικού 
καθεστώτος που έχει τώρα αντικατασταθεί. Η Επιτροπή, συντασσόμενη πλήρως με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τον ρόλο και τον σκοπό της διαδικασίας επί 
παραβάσει, έχει υποστηρίξει με συνέπεια ότι ο στόχος της εν λόγω διαδικασίας βάσει του 
κοινοτικού δικαίου είναι να εδραιώνεται ή να αποκαθίσταται η συμβατότητα του 
υφιστάμενου εθνικού δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ, και όχι να αποφαίνεται επί του 
ενδεχόμενου παλαιότερου ασυμβιβάστου ενός εθνικού νόμου που έχει έκτοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί."


