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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0508/2006, внесена от Rüdiger Krege, с германско гражданство, от 
името на Poly-Markt GmbH, относно предполагаеми нарушения на правото 
на EC от страна на британското застрахователно дружество Clerical Medical 
Investment Group Limited 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, от името на Poly-Markt GmbH, осъжда бизнес политиката на 
Clerical Medical Investment Group Limited (CMI) – застрахователно дружество от 
Обединеното кралство с агенции в други държави-членки (включително Германия и 
Люксембург) – след нейното сливане през 2000 г. с Halifax Bank of Scotland (HBOS). 
Вносителят на петицията твърди, че финансовите интереси на германски клиенти на 
CMI са застрашени, тъй като поставената цел за растеж не е изпълнена, а от клиентите, 
които са се опитали да напуснат поради нарушение на договора, е било поискано да 
платят „компенсация на пазарната стойност“, стигаща до 25 % от техните 
първоначални инвестиции. Надзорният орган в областта на финансовите услуги на 
Обединеното Кралство (UK Financial Services Authority - FSA) и Британският 
омбудсман се отказаха от компетенция в разследването на случая и препратиха 
тъжителите към германския надзорен орган. Вносителят на петицията твърди, че 
отказът на FSA да разследва случая представлява резултат от съмнителни връзки между 
родителската компания на CMI, HBOS и британските органи, и моли Парламента за 
помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Междинен отговор на Комисията, получен на 23 март 2007 г.

От 1997 г. вносителят на петицията е бил както клиент, така и посредник за 
животозастрахователни/инвестиционни продукти, предлагани от Clerical Medical 
Investment Group (CMI), сега част от групата HBOS. Главното управление на CMI е в 
Лондон, но групата присъства в Нидерландия и в Люксембург. В писмените материали 
на CMI се споменава за европейски клон в Маастрихт, Нидерландия, а в миналото CMI 
е имало клон в Люксембург. Според информацията, с която разполага Комисията, CMI 
понастоящем има застрахователна агенция в Люксембург и изглежда има холдингова 
компания в Нидерландия успоредно със своята европейски агенция. Според уебсайта 
на CMI, CMI не сключва директни сделки с клиентите си, а само чрез одобрени 
посредници. Вносителят на петицията посочва, че голям брой германски и други 
граждани на Общността са инвестирали в CMI и им е нанесена финансова вреда. В 
петицията се споменава за „силови“ или „раздути“ инвестиции, за които инвеститорите 
ползват големи банкови кредити, за да повишат нивото на инвестициите си в самия 
инвестиционен продукт, като се надяват, че възвращаемостта на инвестициите ще 
компенсира с излишък необходимите лихвени плащания по заема. Застрахователните 
продукти, за които се отнася петицията, са животозастрахователни полици от типа 
„полица с печалба“. Не е напълно ясно дали договорите, за които се отнася петицията, 
са били сключени от агенциите на CMI в Люксембург или Маастрихт. И в двата случая, 
ние се интересуваме от дейността на агенциите и от трансграничното предоставяне на 
услуги в Германия. Вносителят на петицията отначало писа до Комисията през април 
2006 г.  След това Комисията поддържа кореспонденция с вносителя на петицията 
относно съответните права и задължения на надзорните органи в страната на произход 
и в приемащата страна по отношение на застрахователните услуги, предоставяни от 
клонове на застрахователни предприятия или по силата на свободното предоставяне на 
услуги.

Вносителят на петицията се оплаква от различни аспекти на поведението на CMI. Той 
твърди, че техните животозастрахователни продукти не са осигурили гарантирания 
растеж, който е бил посочен в техните писмени материали. Печалбата по полиците 
всъщност е била много по-ниска от лихвените плащания по заемите, изтеглени за 
финансирането на инвестициите. Когато клиентите поискали да се оттеглят прибързано 
от тези губещи инвестиции, от тях било поискано да заплатят компенсация на 
пазарната стойност, представляваща значима загуба от стойността на техните 
инвестиции. Вносителят на петицията се е оплакал на клона на CMI в Люксембург през 
2003 г., а през август 2005 г. се е оплакал на Financial Services Authority (FSA), който е 
британският надзорен орган в областта на финансовите услуги. FSA е отговорил, че не 
се занимава с работа по индивидуални жалби и че те трябва да се адресират до 
независимата Служба на финансовия омбудсман (FOS). От FOS впоследствие са 
отговорили, че е извън тяхната компетенция да разглеждат предоставянето на 
финансови услуги от чуждестранни агенции на застрахователни предприятия с 
централно управление в Обединеното кралство на лица, които не са постоянно 
живеещи в Обединеното кралство. В по-нататъшните си контакти с FSA, вносителят на 
петицията е бил уведомен, че FSA не се смята за компетентен за надзора над 
маркетинговите и административните дейности по застрахователни полици на 
британски застрахователни предприятия, осъществявани от техните чуждестранни 
клонове. Вносителят на петицията счита, че непоемането от FSA на отговорност за 
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дейностите, извършвани от чуждестранни агенции на застрахователи от Обединеното 
кралство, представлява нарушение на правото на ЕС, и в частност на Директива 
2002/83/EО относно животозастраховането („Директивата”)1. Той смята, че 
Правилникът на FSA би трябвало да се отнася също и към дейностите, извършвани от 
чуждестранни клонове на застрахователи от Обединеното кралство. Вносителят на 
петицията също така твърди, че поведението на FSA и FOS представлява нарушение на 
антидискриминационните разпоредби на Договора. Вносителят на петицията също така 
изразява своето общо недоволство от начина, по който е било третирано неговото 
оплакване от страна на FSA и германския надзорен орган BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht), и смята, че CMI действа в надзорен вакуум. Накрая, 
вносителят на петицията изразява съмнения относно участието на старши служител на 
HBOS като член на Съвета на директорите на FSA. 

Комисията не може да вземе отношение по това дали жалбите на вносителя на 
петицията относно поведението на CMI по отношение на маркетинга и изпълнението на 
застрахователните договори са оправдани. Вносителят на петицията и неговите клиенти 
имат договорни отношения с CMI, които се уреждат от германското право, и в крайна 
сметка само германските съдилища биха могли да определят дали е имало някакво 
договорно нарушение от страна на застрахователя.

Въпреки това споменатите договори са били продадени от клон в ЕС съгласно 
свободата за предоставяне на услуги в съответствие с регулаторния режим на ЕС по 
животозастраховането, както той е консолидиран в Директива 2002/83/EО. 
Следователно Комисията трябва да разгледа дали регулаторният режим и становищата 
на съответните органи, както са изложени в петицията, разкриват някакво нарушение 
или неправилно прилагане на Директивата.

След първоначалното писмо на вносителя на петицията до Комисията, службите на 
Комисията отговориха на вносителя на петицията, излагайки своето разбиране на 
разделението на отговорностите между страната, където е установен застрахователят, и 
приемащата страна или приемащите страни, където застрахователят е учредил клон или 
където той предоставя трансгранични услуги. В последващата кореспонденция 
Комисията привлича вниманието на вносителя на петицията към докладната записка по 
този въпрос, представена на анкетната комисия на Европейския парламент за Equitable 
Life2. 

В своето писмо от 2 юни 2006 г. до BaFin, FSA излага разбирането си за своите 
отговорности по Директивата. FSA посочва, че „носи отговорност за „благоразумния“ 
надзор над нидерландския клон на CMIG, в това число по отношение на всички сделки, 
извършени от този клон съгласно свободата за предоставяне на услуги в Германия“. 
FSA изтъкна по-нататък, че по негово мнение „Благоразумният надзор включва 
осигуряването на съответното капитализиране на застрахователната компания, 
солидността на нейния бизнес и благоразумното му управление“. Това би могло да се 
опише като „финансов надзор“. FSA посочи също толкова недвусмислено, че „не 

                                               
1 ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.
2 Вж. писмените доказателства (документ № 41) на уебсайта на анкетната комисия 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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отговаря за регулирането на дейностите на CMIG в Германия по отношение на това, 
което ние наричаме „осъществяване на стопанска дейност“. Разпоредбите относно 
осъществяването на стопанска дейност обхващат начина, по който застрахователните 
компании предлагат на пазара и продават своите продукти на клиентите, и начина, по 
който общуват с клиентите си по време на валидността на договора“. Позицията на FSA 
се състоеше в това, че BaFin е съответният орган за разглеждането на жалби и за 
тълкуването на това дали компанията е спазила германските разпоредби.

По мнението на службите на Комисията, становището на FSA, както е изложено по-
горе, е в съответствие с философията и изискванията на Директивата. Член 10 посочва, 
че „финансовият надзор на застрахователно предприятие, включително на дейността, 
която то извършва чрез клонове или свободното предоставяне на услуги, е от 
компетенциите единствено на държавата–членка по произход“, като държавата–членка 
по произход е тази, в която се намира главното управление. 

Съгласно Директивата застрахователят, който желае да установи клон на територията 
на друга държава–членка или да предоставя трансгранични услуги в друга държава-
членка, трябва да обяви своето намерение пред компетентните органи на държавата–
членка по произход. В член 40, параграф 4 се посочва, че „Преди клонът ... да започне 
дейност, компетентните органи на държавата–членка ... уведомяват компетентния 
орган на държавата–членка по произход, ако е целесъобразно, за условията, съгласно 
които в името на обществения интерес, че дейността трябва да се осъществява в 
държавата–членка по регистрация на клона.“ Аналогични механизми се прилагат и по 
отношение на предоставянето на трансгранични услуги. Надзорният орган на 
държавата-членка по предоставянето на услугите може, ако е необходимо, да уведоми 
надзорния орган на държавата–членка по произход в писмена форма относно 
условията, при които в името на обществения интерес дейностите трябва да се 
извършват на нейната територия (вж. раздел 2.3.3 от Протокола от Сиена от 1997 г.1
относно сътрудничеството на надзорните органи на държавите-членки на Европейската 
общност, в частност в прилагането на директивите по животозастрахователно и 
различно от животозастрахователното застраховане).

В съответствие с това, органите в Люксембург и Нидерландия би трябвало да бъдат 
уведомени за намерението на CMI да установи клонове на техните територии и би 
трябвало да уведомят органите в Обединеното кралство за общите правила за 
добросъвестно осъществяване на стопанска дейност, които трябва да се спазват при 
дейности, включващи постоянно пребиваващи в Люксембург и Нидерландия лица. 
Намерението на клоновете да предоставят трансгранични услуги в Германия е трябвало 
да бъде съобщено от органите на Обединеното кралство на германските органи, а 
германските общи правила за добросъвестно осъществяване на стопанска дейност е 
трябвало да бъдат доведени до вниманието на клоновете чрез органите на Обединеното 
кралство и главното управление в Обединеното кралство. При това тези германски 
правила са изложени на уебсайта на BaFin.

Следователно, по мнението на службите на Комисията, британският надзорен орган не 
може да прилага своя вътрешен правилник за осъществяване на стопанска дейност 
                                               
1 Вж. http://www.ceiops.org/index.php
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спрямо дейностите, извършвани от застрахователи от Обединеното кралство в други 
държави-членки, и жалбата на вносителя на петицията в това отношение не е 
обоснована. Съгласно Директивата Германия е оправомощена да прилага и изисква 
спазването на нейните местни правила за осъществяване на стопанска дейност, 
оправдани от обществения интерес, и германските органи трябва да определят дали 
застрахователните продукти, продавани от CMI и поведението на CMI в 
осъществяването на неговия бизнес в Германия са в съответствие с приложимите 
правила. Без съмнение Германия най-добре познава и тълкува своите собствени 
правила за обществения интерес. 

Въпреки това обаче, крайната отговорност за осигуряване на спазването от 
застрахователя на тези правила (в съответствие с член 13, параграф 3, буква б) и член 
46, параграф 3) пада върху органа в държавата–членка по произход, която издава 
разрешението на застрахователя. Това разделение на отговорностите и експертните 
познания между държавата–членка по произход и държавата–членка по регистрация на 
клона изисква добър обмен на информация и ефективно сътрудничество между 
съответните надзорни органи.

Самата директива изисква такова сътрудничество между контролиращите органи на 
държавите-членки (вж. съображение 48 и член 62) и тези органи имат дълга традиция за 
съвместна работа, както се установява в Протокола от Сиена.

Въпреки това изглежда, че сътрудничеството между съответните надзорни органи в 
този конкретен случай не е действало добре, а вносителят на петицията е бил оставен с 
впечатлението, че никой не приема сериозно неговото оплакване. Комисията обаче 
отбелязва предложението, направено от FSA през юни 2006 г. за това, че ”може да бъде 
полезно провеждането на по-нататъшни дискусии между FSA и BaFin относно начина, 
по който ние осигуряваме на практика ефективно регулиране на осъществяването на 
стопанска дейност на застрахователите от Обединеното кралство, когато те упражняват 
правата си да предлагат животозастраховане в Германия съгласно свободното 
предоставяне на услуги“.

Що се отнася до работата на FOS от Обединеното кралство, най-напред би следвало да 
се отбележи, че Директивата не определя никакви правила относно съществуването или 
начина на прилагането на процедурите за обработката на жалби. Приложение III просто 
изисква предоставяне на титулярите на застрахователни полици на информация за тези 
процедури. Според концепцията на Обединеното Кралство по тази материя, 
Обединеното кралство е отговорно за правилата за осъществяване на стопанска дейност 
при сделки с лица, които са постоянно живеещи в Обединеното кралство, и то се 
занимава с жалби от такива лица. Тъй като то не е отговорно за правилата относно 
осъществяването на стопанска дейност за застрахователи от Обединеното кралство, 
имащи делови отношения в други държави-членки с граждани на тези държави, то не се 
счита за компетентно да определи дали местните правила са били спазени. 
Следователно службите на Комисията не виждат никаква дискриминация в 
поведението на FOS.

Накрая, Комисията не вижда конфликт на интереси във факта, че един висш 
ръководител на HBOS действа и като неизпълнителен директор във FSA. Както CMI 
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информира вносителя на петицията, посоченото длъжностно лице не би участвало в 
никаква дискусия на Съвета на директорите на FSA, отнасяща се към HBOS. Комисията 
се съгласява, че надзорният режим в Обединеното кралство може да бъде укрепен чрез 
участието на висши служители от регулираните сектори.

Службите на Комисията не смятат, че обстоятелствата, описани от вносителя на 
петицията, разкриват някакво принципно нарушение на съответната директива или на 
правото на Общността. Въпреки това те са на мнение, че въпросът за обработката на 
жалбите на потребителите, както е подкрепен с доказателства в този случай и в случая с 
Equitable Life, действително заслужава по-нататъшно внимание.

Комисията вече доведе до знанието на застрахователния комитет от ниво 2 Ламфалуси 
- Европейският комитет по застраховане и професионални пенсии - своето мнение, че е 
неприемливо потребителите, които искат да подадат жалба, да бъдат препращани 
напред и назад между надзорните институции в държавата–членка по произход и 
държавата–членка по пребиваване.

Комисията също така отбелязва с удовлетворение, че застрахователният комитет на 
ниво 3 – Комитетът за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор 
(CEIOPS) - обяви като част от своята работна програма за 2007 г. намерението си „да 
прегледа правилата и процедурите, които трябва да бъдат следвани от надзорните 
институции в трансграничните дейности, както е заложено в Протокола от Сиена. В 
този преглед специално внимание ще бъде обърнато на сътрудничеството между 
надзорните органи по нефинансовите проблеми и по-специално на проблемите, 
влияещи пряко върху защитата на застрахованите лица, като например обработката на 
трансграничните жалби“.

Службите на Комисията ще следят много внимателно този преглед.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Комисията по петиции потърси допълнителна информация относно намеренията на 
Комисията по отношение на обработката на трансграничните жалби на потребителите.

Много важно в единния пазар е трансграничните жалби да се обработват толкова 
ефективно, колкото жалбите в чисто национален контекст.

Застрахователните директиви обаче не съдържат никакви разпоредби по жалбите освен 
задължението, възложено на животозастрахователните предприятия, да предоставят на 
потребителите информация за механизма за обработката на жалбите, включително за 
наличието на орган по жалбите, когато има такъв.1

Макар че следователно директивите не дават на Комисията преки правомощия, що се 
отнася до обработката на жалбите на потребителите в сферата на застраховането, тя е 
призовавала настойчиво държавите-членки да работят по сегашната 

                                               
1 Вж. член 36 и приложение III към Директива 2002/83/EО относно 
животозастраховането (OВ L 345, 19.12.2002 г., стр.1).
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неудовлетворителна ситуация и да я подобрят.

Когато членът на Комисията McCreevy се яви пред анкетната комисия на Европейския 
парламент по случая Equitable Life на 23 ноември 2006 г., той спомена начина, по който 
жалбоподателите са били препращани между надзорните институции в държавата–
членка по произход и държавата–членка по пребиваване, и съобщи, че това е 
„неприемливо в нашия единен пазар“. Той отбеляза по-нататък, че Комисията вече е 
повдигнала този проблем с регулаторните органи, провеждащи срещи в EIOPC 
(Европейския комитет по застраховане и професионални пенсии – застрахователен 
комитет на ниво 2).

Членът на Комисията докладва по-нататък на анкетната комисия, че застрахователните 
надзорни институции в рамките на CEIOPS (Комитета за европейско застраховане и 
професионален пенсионен надзор - застрахователен комитет на ниво 3) са се съгласили 
да включат този важен проблем в своята работна програма.

CEIOPS понастоящем провежда консултации по преразглеждането на своя Общ 
протокол, отнасящ се до сътрудничеството на застрахователните надзорни институции 
на държавите-членки на Европейския съюз. Част VII от този проект, който може да се 
види на уебсайта на CEIOPS на адрес www.ceiops.org, е посветена на системите за 
обработката на жалби в държавите-членки. Този нов проект, който е открит за 
консултации до 5 февруари 2008 г., има за цел да избегне повтарянето на ситуацията, 
която възникна в аферата Equitable Life. Компетентният орган, който първи получи 
жалба, се призовава да я разгледа, за да установи кой орган е компетентен да я 
обработи. Жалбоподателят трябва да бъде редовно информиран. Ако има 
противоречиви мнения относно това кой трябва да поеме отговорност за жалбата, 
трябва да се положат всички усилия проблемът да се реши в срок от четири седмици от 
началната дата на получаването на жалбата. Ако проблемът за отговорността не може 
да бъде решен, може да се прибегне до механизма на CEIOPS за посредничество.

Общият проблем с механизмите за оплаквания и компенсации също така се споменава 
във вътрешния работен документ на Комисията „Инициативи в областта на продажбата 
на финансови услуги на дребно”, която представлява част от пакета „Преглед на 
единния пазар“1.

Комисията посочва, че ще разгледа по-подробно възможностите за подобряване на 
алтернативните механизми за оплаквания и компенсации в областта на финансовите 
услуги. Тя вече е изпратила въпросник до държавите-членки за идентифициране на 
структурите за оплакавания и компенсации, които все още не представляват част от 
съществуващата мрежа FIN-NET2. Комисията има силно желание да запълни 
празнините в обхвата на FIN-NET и да усъвършенства още тази система.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

                                               
1 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm
2 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
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В предходните си отговори Комисията изрази ясно становище, че не вижда нарушение
на правото на Общността в настоящата петиция, а германските органи бяха 
категорични, че нарушение на германското право (т.е. германските правила за 
осъществяване на стопанска дейност) също не е имало. Освен това, Комисията не 
вижда нищо общо между случая Equitable Life и настоящата петиция относно Clerical 
Medical.

Комисията вече заяви, че Надзорният орган в областта на финансовите услуги на 
Обединеното Кралство (FSA) не може да прилага своя вътрешен правилник за 
осъществяване на стопанска дейност спрямо дейностите, извършвани от застрахователи 
от Обединеното кралство в други държави-членки, както и че Германия (и германските 
органи, в случая BaFin) има право да прилага и да изиска спазване на местните правила 
за осъществяване на стопанска дейност с оглед на общото благо, като германските 
органи трябва да оценят дали застрахователните продукти, продавани от CMI, и 
поведението на CMI при осъществяването на неговата стопанска дейност в Германия 
отговарят на съответните (германски) правила. Следователно, случаят на вносителя на 
петицията попада в обхвата на германското право и сферата на правомощия на 
германските органи.

Освен това, Комисията заяви, че не вижда конфликт на интереси в обстоятелството, че 
висш ръководител на Halifax Bank of Scotland (HBOS, която се сля с CMI през 2000 г.)   
действа и като неизпълнителен директор във FSA, тъй като, както CMI осведоми 
вносителя на петицията, въпросният ръководител не би участвал в никакви разисквания 
на Съвета на директорите на FSA, отнасящи се до HBOS.

По отношение на максималната сума, която може да бъде удържана при предварително 
анулиране на животозастрахователен договор (вносителят на петицията оспорва 
компенсацията на пазарната стойност, прилагана от Clerical Medical), германските 
органи са категорични, че няма нарушение на правилата.  Такъв въпрос може 
единствено да възникне по силата на новия закон, приет през 2008 г., който не се отнася 
до случая на вносителя на петицията, който го предшества.

Заключение

С оглед на горепосоченото, Комисията остава на мнение, че петицията не съдържа 
данни за нарушение нито на правото на Общността, нито на националното 
(германското) право.


