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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Arthur White (brit állampolgár) által benyújtott 0611/2004. sz. petíció az Egyesült 
Királyság hatóságainak állítólagos törvénysértése tárgyában az „Equitable Life 
Assurance Society” ügyében 

Paul Braithwaite (brit állampolgár) által az „Equitable Members’ Action Group” 
(Equitable-tagok Akciócsoportja) nevében benyújtott 0029/2005 sz. petíció az Egyesült 
Királyság kormánya által az élet- és egyéb jellegű biztosításokra vonatkozó EU-
irányelvek különösen az „Equitable Life” szabályozására vonatkozó teljes 
végrehajtásáért való felelősségvállalása tekintetében elkövetett állítólagos mulasztásról 

1. A 611/2004. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az "Equitable Life Assurance Society" kötvényével rendelkezik. Mint 
ilyen, károsultja lett a társaság fizetésképtelenségi problémáinak, amelyet a garantált 
évjáradék és a határidős hozam megkérdőjelezhető gyakorlata okoztak, mely oda vezetett, 
hogy 2001 júliusában 16%-kal csökkentették a haszonkulcsos nyugdíjbiztosítási kötvények 
értékét. A petíció benyújtójának érvelése szerint 1989 és 2000 között az Egyesült Királyság 
szabályozói nem felügyelték megfelelően a társaságot arra vonatkozóan, hogy tesz-e eleget 
fizetési kötelezettségeinek. Különösen azt vitatja, hogy a hatóságoknak a részükre megküldött 
könyvvizsgálati számadatokból arra kellett volna következtetniük, hogy a társaság eszközei és 
kötelezettségei közötti különbözet nem nyújt elégséges fedezetet a határidős 
nyereségrészesedés kifizetésére. Nekik ezért arra kellett volna kötelezniük az "Equitable Life" 
korábbi igazgatóit, hogy képezzenek tartalékokat a jövőbeni kötelezettségek teljesítésére. A 
petíció benyújtója a követeli annak megállapítását, hogy a korábbi szabályozók intézkedései 
és mulasztásai a szavatoló tőke és a garantált alapok tekintetében megszegik az Egyesült 
Királyság jogszabályait és a vonatkozó EU irányelveket.

A 0029/2005. sz. petíció összefoglalása
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyság kormánya mulasztást követett el, 
és nem tette meg az európai életbiztosítási irányelvek által megkövetelt lépéseket a minimális 
felügyelet megvalósítására. Elmondása szerint az Egyesült Királyság által elfogadott „puha” 
szabályozási forma, miközben nincsen összhangban az EU jogszabályokkal, lehetővé tette a 
brit biztosítótársaságok számára, hogy a befizetőknek Európa-szerte vonzó kifizetéseket 
kínáljanak. Azt állítja, hogy az Egyesült Királyságból származó biztosítási kötvények európai 
vásárlóit soha nem tájékoztatták arról, hogy az Egyesült Királyság kormánya nem hajtotta 
végre az EU-irányelvvel összhangban álló felügyeleti intézkedéseket. 2000-ben az egyik ilyen 
brit biztosítótársaság, az Equitable Life bejelentette fizetőképességi gondjait. A petíció 
benyújtója úgy érvel, hogy az évek során azért gyengülhetett meg a társaság pénzügyi 
helyzete, mert a tevékenységét nem megfelelően felügyelte az Egyesült Királyság 
szabályozója. Ennek eredményeképpen 2001 júliusában az „Equitable Life” 16%-kal 
leszállította a haszonkulcsos nyugdíjbiztosítási kötvények értékét. Azt állítja továbbá, hogy az 
Egyesült Királyság szabályozójának mulasztása miatt idős európaiak jelentős hányadának 
kellett megtapasztalnia, hogy összeomlik visszavonulásuk biztosítása. Elmondása szerint ez 
nem kevesebb, mint 100 000 Egyesült Királyságon kívüli biztosítottat érint. A petíció 
benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki a tényeket, és hogy biztosítsa 
az európai jogszabályok betartását. Azt kéri, hogy az Egyesült Királyság kormányát vonják 
felelősségre azokért a veszteségekért, amelyeket okozott, mivel nem tartotta tiszteletben az 
EU-jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: A 0611/2004 sz. petíció 2005. január 17-én, a 0029/2005 sz. 
petíció 2005. május 17-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének 
(4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást. 

3. A Bizottságtól 2005. június 22-én kapott válasz

Mindkét petíció tárgyát azok a veszteségek képezik, amelyek az Equitable Life Assurance 
Society (EL) – egy tekintélyes, 1762-ben alapított életbiztosítással foglalkozó 
biztosítótársaság - kötvényeseit érték az EL-nél felmerült komoly anyagi nehézségek miatt. 
Mindkét petíció azt állítja, hogy az Egyesült Királyság hatóságai nem szabályozták és nem 
felügyelték az EL-t megfelelő módon, a releváns közösségi biztosítási jog szabályai szerint. 
Az EL-ügy történetének rövid tényleírása a Bizottság 611/2004. sz. petíciójához kapcsolódó 
információs jegyzetben található.

A fő közösségi jogszabály a határokon átnyúló életbiztosítási üzletre vonatkozóan a harmadik 
életbiztosítási irányelv volt (1992. november 10-i 92/96/EGK irányelv, amely jelenleg az 
egységes szerkezetbe foglalt 2002. november 5-i 2002/83/EK életbiztosítási irányelv része.) 
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A harmadik életbiztosítási irányelv preambuluma alapján “az elfogadott megközelítés szerint 
olyan összehangolást kell megvalósítani, ami alapvető fontosságú, szükséges és elégséges az 
engedélyek és a prudenciális ellenőrző rendszerek kölcsönös elismerésének eléréséhez, 
lehetővé téve ezáltal egyetlen, az egész Közösségben érvényes engedély kiadását és a 
székhely szerinti tagállam általi felügyelet elvének alkalmazását.” Megállapítja továbbá, hogy 
“a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai felelősek a biztosítóintézetek pénzügyi 
stabilitásának a figyelemmel kíséréséért, ideértve fizetőképességük állapotát, a megfelelő 
biztosítástechnikai tartalékok megképezését és a tartalékoknak megfeleltetett eszközökkel 
történő fedezetét.” 

Az Egyesült Királyság 1994. június 29-i levelével értesítette a Bizottságot a harmadik 
életbiztosítási irányelv végrehajtásáról. Az Egyesült Királyság csatolta az irányelvet átültető 
megfelelő törvényi rendelkezéseket, nevezetesen az 1994. évi biztosítótársaságokról szóló 
rendeletet (harmadik biztosítási irányelv), az 1994. évi biztosítási társaságokról (könyvelés és 
nyilatkozatok) szóló rendeletet (módosítás) és az 1994. évi biztosítótársaságokról szóló 
rendeleteket. Az Egyesült Királyságok hatóságai később átfogó megfelelési táblázatot 
szolgáltattak annak bemutatására, hogy az irányelv különböző rendelkezéseit hogyan hajtották 
végre a nemzeti jogban.  
Az EL Németországban és Írországban alapított leányvállalatokat. Az EMAG weboldalán 
található adatok szerint mintegy 8300 haszonkulcsos kötvényes van Írországban, és mintegy 
4000 Németországban. 
A közösségi jog nem biztosított a Bizottság számára semmilyen közvetlen szerepet a 
tagállamokban az egyéni biztosítótársaságok felügyeletében, és legjobb tudomása szerint a 
megfelelő egyesült királyságbeli szabályozás összhangban volt a közösségi irányelvvel. A 
Bizottság állandó álláspontja az, hogy azoknak a feleknek, akiket sérelem ért, és akik úgy 
találják, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok nem tartották be kellően a közösségi irányelv 
előírásait a felügyeleti funkcióik gyakorlása során, a nemzeti bíróságokhoz kell jogorvoslatért 
fordulniuk. 

A petíciókban azt állítják, hogy az EL számos év során túlzott mértékű nyereségrészesedési 
kifizetéseket eszközölt, és nem képzett tartalékot az ígért, de nem garantált végső 
nyereségrészesedésekre, és általánosságban nem vette figyelembe a kötvényesek ésszerű 
elvárásait. Azt állítják továbbá, hogy a különböző egyesült királyságbeli szabályozók éveken 
keresztül elmulasztották az EL pénzügyi helyzetének és könyvelésének szigorú felügyeletével 
a kötvényesek védelmét biztosítani. 

Számos jelentést készítettek az EL szabályozásáról. A Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága 
(FSA) elkészítette az Equitable Life Assurance Society szabályozásának felülvizsgálatát 
1999. január 1. és 2000. december 8. között (Baird-jelentés), míg Lord Penrose 2003. 
decemberében elkészítette az Equitable Life vizsgálatáról szóló jelentését. Egyik jelentés sem 
a felelősséget kívánja megállapítani, hanem inkább a tanulságok levonását célozza. 

A Baird-jelentés azt a következtetést vonja le, hogy (2001. október 1-től) „az életbiztosítással 
foglalkozó biztosítótársaságok jelenlegi prudenciális keretrendszere nem tükrözi megfelelően 
az üzletág kockázatainak jellegét, diverzitását vagy mértékét.” 
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Lord Penrose a jelentésének 20. fejezetéhez tartozó zárszóban a következőképpen nyilatkozik 
(745-746. oldal 83. és 84. bekezdése): 

"83. Ami a szabályozási rendszert illeti, véleményem szerint ebben az esetben mulasztás 
történt a kötvényesek felé. Ez általánosságban nem egyéni mulasztások eredménye. Ezt a 
felelősséget nem az egyéneknek tulajdonítom, akik főképp jóhiszeműen és képességeiknek 
megfelelően jártak el az adott rendszerben. De az a véleményem, hogy magát a rendszert nem 
ellenőrizték, különösen nem újították, és az nem működött hatékonyan. 

"84. A hiányosságok nem annyira nyilvánvalóak, amennyire néhányan hajlamosak (vagy 
szeretnék) azt hinni. Elég ritkán lehet továbbá - és jelen esetben nem elég - a rendszer 
hiányosságainak és a veszteségeknek az egybeeséséből arra következtetni, hogy az egyik 
okozta a másikat, illetve ahhoz hozzájárult. A társaság volt alapvetően a problémáinak 
okozója. A szabályozási rendszer hibái másodlagos tényezők voltak. A szabályozási 
mulasztások megítélése nem az én hatásköröm. Még kevésbé a feladatom annak megítélése, 
hogyan kellene a kormánynak reagálnia, ha be kellene ismerni a szabályozási mulasztást. De 
helyénvaló lehet az az észrevétel, hogy a társaság vezetőségének gyakorlata nem lehetett 
volna fenntartható az 1990-es évek jelentős részében, ha rendelkezésre állt volna egy 
megfelelő szabályozási struktúra, amelyet a változó ipar olyan követelményeihez igazítottak, 
amelyek az Equitable Life esetében szélsőséges formában manifesztálódtak.”  

Az Pénzügyminisztérium pénzügyi titkára egy, az Egyesült Királyság Parlamentjéhez intézett 
2004. március 8-i, a Penrose-vizsgálatra vonatkozó nyilatkozatában azt állította, hogy „Lord 
Penrose számos fontos problémát felvet azzal a deregulációs, puha, reaktív rendszerrel 
kapcsolatban, amely az FSA létrehozása előtti évtizedekben fennállt. Ez egy olyan rendszer 
volt azonban, amely ebben az időszakban egyértelműen tükrözte a Parlament akaratát.”
Ahogy a Bizottság a 611/2004. sz. petícióhoz fűzött megjegyzéseiben jelentette, számos 
vizsgálat, bírósági eljárás és fegyelmi tárgyalás van még mindig folyamatban az EL ügyében. 
Ezek magukban foglalnak egy második vizsgálatot, amelyet az Egyesült Királyság parlamenti 
ombudsmana végez. 
Az ombudsman új vizsgálatának feladatmeghatározása széleskörű. A feladata ”annak 
meghatározása, hogy az egyéneknek az igazságtalanságokat az Equitable Life Assurance 
Society prudenciális szabályozásáért felelős közhatalmi szervek és/vagy a kormány 
biztosításmatematikai szervezeti egysége 2001 decemberéig tartó időszakban okozott hivatali 
mulasztásai okozták-e, és hogy az így okozott igazságtalanságok megfelelő helyrehozatalára 
ajánlást tegyen.”.

Az EMAG-petíció felvetette, hogy az ombudsman nem mérlegeli a nem egyesült 
királyságbeli kötvényesek esetét. Az ombudsmani hivatal most bejelentette, hogy az ilyen 
kötvényesek esetét is mérlegeli, és bármely megállapítás vagy ajánlás, amelyet a vizsgálat 
végén tesz, ezért szintén értékelni fogja a nem egyesült királyságbeli kötvényesek helyzetét. 
Az ombudsman Lord Penrose számos olyan, a prudenciális szabályozásra vonatkozó általános 
kritikai megállapítását idézi, „amely a hivatali mulasztás elsődleges bizonyítékának 
tekinthető.” A vizsgálat még mindig folyamatban van, és az Egyesült Királyság kormánya 
mostanáig nem ismert el semmilyen hivatali mulasztást vagy jogsértést az EL felügyeletének 
és szabályozásának ügyében.
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Nincs bizonyosság azt illetően, hogy ebből a forrásból kártérítés fog származni. Amennyiben 
azonban az ombudsman hivatali mulasztást állapít meg, és az Egyesült Királyság kormánya a 
jövőben kártérítés fizetése mellett határoz, a Bizottság biztosítani fogja, hogy az Egyesült 
Királyság hatóságai az EL valamennyi közösségi tagjával szemben egyenlő bánásmódot 
alkalmaznak, függetlenül tagállamuktól vagy lakóhelyüktől. 
A Bizottság mindig hangsúlyozta, hogy a kártérítést az Egyesült Királyságban kell 
érvényesíteni, ha szükséges, az Egyesült Királyság bíróságai előtt. A parlamenti ombudsman 
vizsgálata és ajánlásai valószínűleg a kötvényesek kártérítés fizetése iránti legmerészebb 
reményeit fogja képviselni. A szabályozókat törvény védi a szokásos hanyagságra vonatkozó 
panaszokkal szemben, és a bírósági eljárás során a kötvényeseknek szigorúbb és nehezebb 
bizonyítási teszttel kell szembenézniük az EL-felügyelet ügyében történt hivatali mulasztások 
vagy jogsértések bizonyítása tekintetében. 

Bár az Egyesült Királyság kormánya nem ismerte el felelősségét, az életbiztosítással 
foglalkozó vállalkozások szabályozásának nagyléptékű felülvizsgálatába kezdett, hogy 
legalábbis részben levonhatóak legyenek az Equitable Life ügy tanulságai. A változások
általános leírása megtalálható a 2005. áprilisi FSA-dokumentumban, amelynek címe: 
„Kiigazítások a biztosítási ágazatban: A Tiner biztosítási reformok végrehajtása”, és mely a 
következő helyen elérhető: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf

A Bizottság üdvözli ezt az erőfeszítést, amely az életbiztosítás szabályozása egyesült 
királyságbeli rendszerének fejlesztésére és megújítására irányul, és jelenleg részletesen 
tanulmányozza az új intézkedéseket
A Bizottság szerepe annak ellenőrzése, hogy az Egyesült Királyság jelenleg vonatkozó EU-
joggal összhangban jár-e el. A Bizottság nem alkothat ítéletet a korábbi szabályozási rendszer 
alkalmazásáról és tartalmáról, amelynek most új szabályok léptek a helyébe. A Bizottság 
folyamatosan fenntartotta azt az álláspontot, a Bíróságnak a jogsértési eljárások szerepéhez és 
céljához kapcsolódó joggyakorlatával teljes mértékben összhangban, hogy ezen eljárások 
célja az EU-jog szerint a meglévő nemzeti jog EU-joggal való összeegyeztethetőségének 
megalapozása vagy visszaállítása, és nem az időközben már módosított vagy hatályon kívül 
helyezett nemzeti jog esetleges múltbeli EU-joggal való összeegyeztethetetlenségének 
megállapítása. 


