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Petycja 0611/2004 złożona przez Arthura White'a (Wielka Brytania) dotycząca
domniemanego zaniedbania władz Zjednoczonego Królestwa w sprawie Equitable Life 
Assurance Society

Petycja 0029/2005 złożona przez Paula Braithwaite'a (Wielka Brytania) w imieniu Akcji 
Klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Equitable Life (Equitable Members' Action 
Group, EMAG) w sprawie domniemanego zaniedbania rządu Zjednoczonego Królestwa 
w realizacji obowiązku pełnego wdrożenia dyrektyw UE w sprawie ubezpieczeń na życie 
oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, w szczególności w związku z 
nadzorem nad Equitable Life

1. Streszczenie petycji 611/2004

Składający petycję jest właścicielem polisy Equitable Life Assurance Society. Z tego powodu 
padł ofiarą problemów z wypłacalnością towarzystwa, spowodowanych budzącą wątpliwości 
praktyką w zakresie zagwarantowanych rent rocznych oraz premii końcowych, które 
począwszy od lipca 2001 r. doprowadziły do spadku o 16% wartości polis emerytalnych z 
zagwarantowanym udziałem w zyskach. Składający petycję uważa, że w latach 1989 - 2000 
organom nadzoru Zjednoczonego Królestwa nie udało się odpowiednio skontrolować 
zdolności towarzystwa do spełnienia wymagań finansowych, będących przedmiotem ich 
nadzoru. W szczególności twierdzi, że władze powinny były wywnioskować z przedłożonych 
im danych księgowych, że różnica między aktywami towarzystwa a jego pasywami nie 
wystarczała na pokrycie premii końcowych. Dlatego powinny były nalegać, by byli 
członkowie zarządu Equitable Life odłożyli rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań. 
Składający petycję twierdzi, że działania i zaniechania byłych organów nadzorujących 
stanowią naruszenie przepisów Zjednoczonego Królestwa dotyczących marginesu 
wypłacalności i funduszu gwarancyjnego oraz odpowiednich dyrektyw UE.

Streszczenie petycji 0029/2005

Składający petycję twierdzi, że rząd Zjednoczonego Królestwa zaniedbał podjęcia kroków 
wymaganych przez europejskie dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie w celu 
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osiągnięcia minimalnego standardu nadzoru. Według składającego petycję, „łagodny” system 
nadzoru przyjęty przez Zjednoczone Królestwo, niezgodny w prawem UE, umożliwiał 
brytyjskim ubezpieczycielom oferowanie atrakcyjnych dochodów klientom w całej Europie. 
Podnosi zarzut, że europejscy nabywcy polis ubezpieczeniowych wydanych w Zjednoczonym 
Królestwie nigdy nie byli informowani, iż rząd Wielkiej Brytanii nie wdrożył środków 
nadzoru zgodnie z dyrektywą UE. W 2000 r. jedno z takich brytyjskich towarzystw 
ubezpieczeniowych, Equitable Life, ujawniło swoje problemy z wypłacalnością. Składający 
petycję dowodzi, że problemy finansowe firmy nawarstwiały się przez lata z powodu 
niewystarczającego nadzoru nad jej działalnością przez brytyjskie organy nadzoru. W 
konsekwencji Equitable Life ogłosiło w lipcu 2001 r. 16% obniżkę wartości polis 
emerytalnych z funduszem kapitałowym. Twierdzi, że zaniedbanie brytyjskich organów 
nadzoru zaprzepaściło zabezpieczenia emerytalne dużej liczby starszych Europejczyków. 
Dotknęło to jego zdaniem około 100 000 ubezpieczonych Europejczyków spoza 
Zjednoczonego Królestwa. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o 
zbadanie faktów i zapewnienie przestrzegania prawa UE. Domaga się, aby rząd brytyjski 
został obciążony odpowiedzialnością za straty spowodowane jego zaniedbaniem w 
dostosowaniu się do prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycję 0611/2004 uznano za dopuszczalną w dniu 17 stycznia 2005 r. Petycję 0029/2005 
uznano za dopuszczalną w dniu 17 maja 2005 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie 
informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 22 czerwca 2005 r.

Obie petycje dotyczą strat poniesionych przez właścicieli polisy Equitable Life Assurance 
Society (EL) w wyniku poważnych kłopotów finansowych EL - towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych na życie o długiej historii, założonego w 1762 roku. Obie petycje utrzymują, że 
władze Zjednoczonego Królestwa nie podjęły dostatecznych środków kontroli prawnej lub 
środków nadzoru nad EL zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty w zakresie 
ubezpieczeń.
Streszczenie historii sprawy EL przedstawiono w informacyjnej nocie Komisji w sprawie 
petycji 611/2004.

Głównym aktem prawnym Wspólnoty, odnoszącym się do transgranicznej działalności 
gospodarczej w zakresie ubezpieczeń na życie, była trzecia dyrektywa dotycząca ubezpieczeń 
na życie (dyrektywa Rady 92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. włączona obecnie do 
skonsolidowanej dyrektywy 2002/83/WE z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń 
na życie).

Zgodnie z preambułą trzeciej dyrektywy dotyczącej ubezpieczeń na życie „przyjęte podejście 
polega na doprowadzeniu do harmonizacji w zakresie podstawowym, koniecznym i 
wystarczającym do wzajemnego uznawania zezwoleń oraz systemów kontroli 
ostrożnościowej, umożliwiającej udzielenie jednolitego zezwolenia ważnego w całej 
Wspólnocie oraz stosowanie zasady sprawowania nadzoru przez Państwo Członkowskie 
pochodzenia”. Dalej postanawia się, że „właściwe władze Państw Członkowskich 
pochodzenia powinny być odpowiedzialne za monitorowanie kondycji finansowej zakładów 
ubezpieczeń, uwzględniając stopień ich wypłacalności, tworzenie odpowiednich rezerw 
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techniczno - ubezpieczeniowych oraz pokrycie tych rezerw poprzez aktywa dopasowane”.

Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wdrożeniu trzeciej dyrektywy dotyczącej 
ubezpieczeń na życie pismem datowanym na 29 czerwca 1994 r. Zjednoczone Królestwo 
załączyło odpowiednie środki prawne, wdrażające dyrektywę, a mianowicie przepisy o 
zakładach ubezpieczeniowych (trzecia dyrektywa dotycząca ubezpieczeń) z 1994 r., przepisy 
o zakładach ubezpieczeniowych (księgowość i wykazy) (nowelizacja) z 1994 r. oraz przepisy 
o zakładach ubezpieczeniowych z 1994 r. Władze Zjednoczonego Królestwa dostarczyły 
następnie obszerną tabelę zgodności, aby wykazać, w jaki sposób różne normy dyrektywy 
wdrożono do krajowego porządku prawnego.
EL utworzyło oddziały w Niemczech i Irlandii. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie 
internetowej EMAG w Irlandii jest prawdopodobnie około 8300 właścicieli polisy z 
zagwarantowanym udziałem w zyskach, zaś w Niemczech około 4000. 
Prawo wspólnotowe nie przyznało Komisji bezpośredniej funkcji kontrolnej wobec 
poszczególnych zakładów ubezpieczeń w Państwach Członkowskich i wedle jej najlepszej 
wiedzy odpowiednie ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa pozostawało zgodne z 
dyrektywą Wspólnoty. Komisja niezmiennie prezentuje stanowisko, że poszkodowane strony 
przekonane, iż krajowe władze kontrolne nie przestrzegały w pełni wymagań dyrektywy 
Wspólnoty w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych, muszą dochodzić odszkodowania przed 
sądami krajowymi.

W petycjach stwierdzono, że przez kilka lat EL wypłacało zawyżone premie, nie pozostawiło 
rezerw na przyrzeczone, ale nie gwarantowane premie końcowe, oraz że generalnie nie 
uwzględniło uzasadnionych oczekiwań właścicieli polisy. Ponadto stwierdzono, że różne 
organy nadzoru Zjednoczonego Królestwa przez kilka lat zaniedbywały ochronę właścicieli 
polisy, polegającą na wykonywaniu ścisłej kontroli praktyki w zakresie księgowości i 
zabezpieczeń oraz finansowej sytuacji EL.

Sporządzono kilka raportów w sprawie nadzoru nad EL. Urząd ds. Usług Finansowych (FSA) 
przedstawił „Przegląd nadzoru nad Equitable Life Assurance Society w okresie od 1 stycznia 
1999 r. do 8 grudnia 2000 r.” (raport Bairda), zaś lord Penrose przedstawił swoje 
„Sprawozdanie z dochodzenia w sprawie Equitable Life” w grudniu 2003 r. Żaden z tych 
raportów nie podejmuje się wskazania podmiotu odpowiedzialnego, lecz raczej próbuje 
określić, jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość.

Raport Bairda zawiera wniosek (z października 2001 r.), że „obecny system zabezpieczeń w 
zakresie zakładów ubezpieczeń niewłaściwie odzwierciedla istotę, różnorodność lub skalę 
ryzyka w tej działalności gospodarczej”.

Lord Penrose w dopisku do rozdziału 20 swojego Raportu (ustępy 83 oraz 84 na stronach 
745-746) stwierdza, co następuje:

„83. Jestem przekonany, że w tym przypadku system nadzoru nie spełnił swojej funkcji 
wobec właścicieli polisy. Na ogół nie są tu przyczyną błędy indywidualne. Nie obciążam 
odpowiedzialnością osób, które w zastanym systemie działały na ogół w dobrej wierze i z 
należytą starannością. Jestem wszakże zdania, że sam system nie podlegał przeglądowi, a w 
szczególności nie podlegał modernizacji i nie działał skutecznie.

84. Zaniedbania nie są tak oczywiste, jak niektórzy skłonni są (lub chcieliby) sądzić. Ponadto 
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dość rzadko zdarza się, a w tym przypadku brak podstaw, by wnioskować ze zbiegu 
okoliczności – braków systemowych oraz poniesionej straty, że jedna spowodowała lub 
przyczyniła się do drugiej. Co do zasady, towarzystwo było sprawcą własnego nieszczęścia. 
Braki systemu nadzoru stanowiły czynnik drugorzędny. Nie do mnie należy rozstrzyganie o 
niespełnieniu obowiązku nadzoru. Tym bardziej nie mogę odpowiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób powinien zareagować rząd, gdyby uznano, że faktycznie miało miejsce uchybienie w 
zakresie nadzoru. Jednak wskazana jest uwaga, że zarząd towarzystwa nie mógłby
podtrzymywać swojej praktyki przez większą część lat dziewięćdziesiątych, gdyby 
ustanowiono odpowiednią strukturę nadzoru dostosowaną do wymagań transformacji sektora, 
które ujawniły się w skrajnej postaci w sprawie Equitable Life”.

W oświadczeniu złożonym przed Parlamentem Zjednoczonego Królestwa w dniu 8 marca 
2004 r. w sprawie dochodzenia Penrose'a Sekretarz Skarbu ds. Finansów stwierdził, że „lord 
Penrose porusza kilka ważnych kwestii dotyczących braku kontroli oraz lekkomyślnego i 
przestarzałego charakteru systemu w okresie dziesięcioleci przed utworzeniem FSA. Był to 
jednak system, który wyraźnie odzwierciedlał wolę Parlamentu w tamtym okresie”.
Zgodnie z informacjami Komisji przekazanymi w jej nocie w sprawie petycji 611/2004 wciąż 
prowadzonych jest kilka dochodzeń, postępowań sądowych i postępowań dyscyplinarnych w 
sprawie EL. Wśród nich jest drugie śledztwo prowadzone przez parlamentarnego Rzecznika 
Praw Obywatelskich Zjednoczonego Królestwa, które ma szeroki zakres. Obejmuje on 
„określenie, czy osoby fizyczne doznały niesprawiedliwości z powodu złej administracji w 
okresie przed grudniem 2001 r. po stronie organów władzy publicznej odpowiedzialnych za
ostrożnościowy nadzór nad Equitable Life Assurance Society oraz/lub rządowego 
departamentu ds. aktuariuszy, a także zalecenie odpowiedniej rekompensaty za powstałą w 
ten sposób niesprawiedliwość”.

Petycja EMAG wskazywała, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie rozpatrzy sprawy 
właścicieli polisy spoza Zjednoczonego Królestwa. Biuro Rzecznika oświadczyło jednak, że 
rozpatrzy kwestię takich właścicieli polisy, oraz że wszelkie uwagi i zalecenia, jakie może 
zawrzeć we wnioskach ze śledztwa, będą się odnosić także do sytuacji właścicieli polisy 
spoza Zjednoczonego Królestwa.
Rzecznik przytacza kilka uwag krytycznych lorda Penrose'a na temat nadzoru
ostrożnościowego, „który prima facie można postrzegać jako oczywistą złą administrację”. 
Śledztwo wciąż jest w toku i, jak do tej pory, rząd Zjednoczonego Królestwa nie przyznał się 
do złej administracji lub nieudolności w zakresie kontroli i nadzoru nad EL.

Nie ma pewności, czy rekompensata nadejdzie z tego źródła. Zakładając jednak, że Rzecznik 
Praw Obywatelskich dopatrzy się złej administracji, a rząd Zjednoczonego Królestwa 
podejmie w przyszłości decyzję o wypłacie rekompensaty, Komisja Europejska zwróci się do 
władz Zjednoczonego Królestwa o równe traktowanie wszystkich pochodzących z terenu 
Wspólnoty członków EL, niezależnie od ich Państwa Członkowskiego pochodzenia lub 
stałego pobytu.
Komisja zawsze stała na stanowisku, że roszczeń należy dochodzić drogą instytucji 
Zjednoczonego Królestwa, w tym - w razie potrzeby - przed sądami Zjednoczonego 
Królestwa. Śledztwo i zalecenia parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich są 
prawdopodobnie największą nadzieją właścicieli polisy na zapłatę rekompensaty. Organy 
nadzoru są prawnie chronione przed skargami o zwykłe zaniedbanie, a w postępowaniu 
sądowym właściciele polisy musieliby sprostać surowym i trudniejszym wymaganiom, by 
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udowodnić złą administrację lub nieudolność w zakresie nadzoru nad EL.

O ile rząd Zjednoczonego Królestwa nie przyznał się do odpowiedzialności, o tyle dokonał 
gruntownej rewizji systemu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń na życie, przynajmniej w 
części uwzględniając wnioski ze sprawy Equitable Life. Ogólny opis zmian zawarto w 
dokumencie FSA z kwietnia 2005 r. pod tytułem „Informacja o sektorze ubezpieczeniowym -
wprowadzenie reform ubezpieczeniowych Tinera” (wersja angielska), dostępnym na stronie 
internetowej http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf .

Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę próbę ulepszenia i unowocześnienia systemu nadzoru 
nad zakładami ubezpieczeń na życie w Zjednoczonym Królestwie i obecnie szczegółowo 
bada nowe regulacje.
Komisja ma za zadanie dopilnować, żeby Zjednoczone Królestwo pozostawało na bieżąco w 
zgodzie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Komisja nie może wypowiadać się 
na temat treści i działania wcześniejszego systemu nadzoru, który został już zastąpiony. 
Komisja konsekwentnie podtrzymywała stanowisko, które jest w pełni zgodne z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym roli i celu postępowania w sprawie o 
naruszenie zobowiązań traktatowych, że celem takiego postępowania w prawie UE jest 
ustanowienie lub przywrócenie zgodności istniejącego prawa krajowego z prawem UE, a nie 
orzekanie o ewentualnej dawnej niezgodności prawa krajowego, które uległo już nowelizacji 
lub zmianie.


