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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0508/2006 af Rüdiger Krege, tysk statsborger, for Poly-Markt 
GmbH, om det britiske forsikringsselskab Clerical Medical Investment Group 
Limited's påståede overtrædelser af fællesskabslovgivningen

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer på vegne af Poly-Markt GmbH de forretningsmetoder, som Clerical
Medical Investment Group Limited (CMI) – et britisk forsikringsselskab med filialer i andre 
medlemsstater (herunder Tyskland og Luxembourg) – har anvendt, siden dets fusion i 2000 
med Halifax Bank of Scotland (HBOS). Andrageren forklarer, at CMI's tyske kunders 
finansielle interesser er i fare, da vækstmålet ikke blev opfyldt, og de kunder, der har forsøgt 
at komme ud på grund af kontraktbrud, skulle betale en "markedsværdijustering" på op mod 
25 % af deres oprindelige investeringer. Både den britiske myndighed Financial Services 
Authority (FSA) og den britiske ombudsmand har afvist, at de skulle have kompetence til at 
undersøge sagen og har henvist klagerne til den tyske tilsynsmyndighed. Andrageren påstår, 
at FSA's afvisning af at undersøge sagen skyldes tvivlsomme indbyrdes forbindelser mellem 
CMI's moderselskab, HBOS og de britiske myndigheder og anmoder Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder

Andrageren har siden 1997 været både kunde i og mægler af livsforsikrings-
/investeringsprodukter udbudt af Clerical Medical Investment Group (CMI), der nu udgør en 
del af HBOS-koncernen. CMI har sit hovedkontor i London og har i øjeblikket filialer i 
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Nederlandene og Luxembourg. I dokumentation fra CMI nævnes en europæisk afdeling i 
Maastricht i Nederlandene, og CMI har tidligere haft en afdeling i Luxembourg. I henhold til 
de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, har CMI i øjeblikket en forsikringsfilial 
i Luxembourg og ser ud til at have et holdingselskab i Nederlandene sammen med dets 
europæiske afdeling. Det fremgår af CMI's hjemmeside, at CMI ikke har direkte kontakt med 
kunderne, men kun har kontakt via godkendte mæglere. Andrageren fremfører, at et stort antal 
tyske borgere og andre fællesskabsborgere har investeret med CMI og har lidt økonomiske 
tab. Der henvises i andragendet til investeringer med en stor fremmedkapitalandel og andre 
investeringer, hvor investorerne optager et banklån for at øge deres investering i det 
underliggende investeringsprodukt i det håb, at afkastet af investeringen vil mere end 
kompensere for rentebetalingerne på lånet. De investeringsprodukter, som andragendet 
vedrører, er såkaldte with profits livsforsikringspolicer. Det fremgår ikke helt klart, om de 
kontrakter, som andragendet vedrører, blev solgt fra CMI's kontorer i Luxembourg eller i 
Maastricht. Under alle omstændigheder er der tale om filialers funktion og 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser til Tyskland. Andrageren skrev første gang til 
Kommissionen i april 2006. Kommissionen har siden korresponderet med andrageren 
vedrørende de rettigheder og forpligtelser, som tilsynsmyndighederne i henholdsvis 
hjemlandet og værtslandet har i forbindelse med forsikringsydelser, der leveres af filialer af 
forsikringsselskaber, eller i henhold til princippet om fri udveksling af tjenesteydelser.

Klagen

Andrageren klager over forskellige aspekter af CMI's adfærd. Han hævder, at deres 
livsforsikringsprodukter ikke levede op til den garanterede vækst, der var angivet i selskabets 
dokumentation. Policernes vækst var faktisk meget lavere end rentebetalingerne på de lån, der 
blev optaget til at finansiere investeringen. Da kunderne ønskede at trække sig ud af denne 
tabsgivende investering på et tidligere tidspunkt end forventet, blev de opkrævet en 
markedsværdijustering, der indebar en væsentlig nedskrivning af værdien af deres investering.
Andrageren klagede til CMI's afdeling i Luxembourg i 2003, og i august 2005 klagede han til 
den britiske myndighed Financial Services Authority (FSA), der er tilsynsførende med den 
finansielle sektor i Storbritannien. FSA svarede, at det ikke havde ansvaret for at behandle 
individuelle klager, og at disse skulle indbringes for den uafhængige Financial Ombudsman 
Service (FOS). FOS svarede siden hen, at det ikke lå inden for dens kompetenceområde at se 
på finansielle tjenester leveret til ikke-britiske statsborgere af udenlandske filialer af 
forsikringsselskaber med hovedkvarter i Det Forenede Kongerige. I senere kontakter med 
FSA fik andrageren oplyst, at FSA ikke anså sig for at være kompetent til at føre tilsyn med 
britiske forsikringsselskabers udenlandske filialers markedsføring af forsikringspolicer og 
administrative aktiviteter. Andrageren mener, at FSA's afvisning af at påtage sig ansvaret for 
britiske forsikringsselskabers udenlandske afdelingers virksomhed udgør en tilsidesættelse af 
EU-lovgivningen, navnlig direktiv 2002/83/EF om livsforsikring (direktivet)1. Han mener, at 
FSA's regelsæt ligeledes bør finde anvendelse på britiske forsikringsselskabers udenlandske 
filialers virksomhed. Andrageren påstår ligeledes, at FSA's og FOS' adfærd udgør en 
tilsidesættelse af traktatens bestemmelser om ikkeforskelsbehandling. Andrageren giver også 
udtryk for sin generelle utilfredshed med FSA's og den tyske tilsynsmyndighed BaFins 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) håndtering af hans klage, og han føler, at 
CMI opererer i et tilsynsmæssigt tomrum. Endelig rejser andrageren tvivl om en højtstående 

                                               
1 EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1.
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medarbejder i HBOS' involvering som medlem af FSA's bestyrelse.

Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

Kommissionen kan ikke tage stilling til, om andragerens klager vedrørende CMI's adfærd i 
forbindelse med markedsføring af forsikringsaftaler og deres ydelser er berettigede.
Andrageren og hans kunder har indgået kontraktforbindelser med CMI, der er omfattet af den 
tyske lovgivning, og i sidste ende kan kun de tyske domstole afgøre, om forsikringsselskabet 
har brudt kontrakten.

De pågældende kontrakter blev imidlertid solgt fra en afdeling i EU i henhold til princippet 
om fri udveksling af tjenesteydelser i henhold til de europæiske lovgivningsbestemmelser, 
som er stadfæstet i direktiv 2002/83/EF. Kommissionen skal derfor undersøge, om 
lovgivningsbestemmelserne og de relevante myndigheders holdning, sådan som andrageren 
har beskrevet dem, afslører en overtrædelse eller en ukorrekt anvendelse af direktivet.

Efter andragerens oprindelige skrivelse til Kommissionen, svarede Kommissionens 
tjenestegrene andrageren, idet de gjorde rede for deres opfattelse af fordelingen af ansvaret 
mellem hjemlandet, hvor forsikringsselskabet er etableret, og værtsmedlemsstaten eller 
værtsmedlemsstaterne, hvor forsikringsselskabet har oprettet en filial, eller hvortil det leverer 
grænseoverskridende tjenesteydelser. I en senere korrespondance henledte Kommissionen 
andragerens opmærksomhed på det notat om dette spørgsmål, som Europa-Parlamentets 
undersøgelsesudvalg, der undersøger Equitable Life1, havde fremlagt.

FSA gjorde i sin skrivelse af 2. juni 2006 til BaFin rede for dets opfattelse af, hvilket ansvar 
det har i henhold til direktivet. FSA erklærede, at det har ansvaret for "at føre et "forsigtigt" 
tilsyn med CMIG's nederlandske filial, herunder med enhver ydelse, som denne filial sælger i 
henhold til princippet om fri udveksling af tjenesteydelser med Tyskland". FSA fortsatte, at 
"forsigtigt tilsyn efter dets mening omfatter sikring af, at forsikringsselskabet er tilstrækkeligt 
kapitaliseret, og at dets virksomhed forvaltes på en sund og forsvarlig måde". Dette kunne 
betegnes som "finansielt tilsyn". FSA fastslog ligeledes klart, at "det ikke er ansvarlig for 
lovgivningen om det, vi kalder "forretningsskik" i forbindelse med CMIG's aktiviteter i 
Tyskland. Lovgivningen om forretningsskik omfatter den måde, hvorpå 
forsikringsselskaberne markedsfører og sælger deres produkter til kunderne, og den måde, 
hvorpå de kommunikerer med deres kunder i løbet af kontraktens levetid". FSA's holdning 
var, at det er BaFin, der er den relevante myndighed for behandling af klager og fortolkning 
af, om selskabet har overholdt den tyske lovgivning.

Efter Kommissionens tjenestegrenes mening er FSA's holdning, som den kommer til udtryk 
ovenfor, i overensstemmelse med filosofien og kravene i direktivet. I artikel 10 bestemmes 
det, at "det finansielle tilsyn med et forsikringsselskab, herunder tilsyn med den virksomhed, 
det udøver gennem filialer og som led i præstation af tjenesteydelser, henhører udelukkende 
under hjemlandets kompetence", idet hjemlandet er det land, hvor hovedkontoret er 
beliggende.

                                               
1 Se under skriftlig dokumentation (dokument nr. 41) på Undersøgelsesudvalgets hjemmeside 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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I henhold til direktivet skal et forsikringsselskab, der ønsker at åbne en filial i en anden 
medlemsstat eller at præstere grænseoverskridende tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
underrette hjemlandets myndigheder herom. I artikel 40, stk. 4, bestemmes det, at "[i]nden … 
filial[en] påbegynder sin virksomhed, har den kompetente myndighed i filialmedlemsstaten 
[en frist til] i givet fald at meddele hjemlandets kompetente myndighed de vilkår, som 
begrundet i almene hensyn skal gælde for udøvelse af denne virksomhed i 
filialmedlemsstaten". Tilsvarende ordninger gælder for præstation af grænseoverskridende 
tjenesteydelser. Tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres, kan i 
givet fald skriftligt underrette tilsynsmyndigheden i hjemlandet om de vilkår, på hvilke 
aktiviteterne af almene hensyn skal gennemføres på dens område (jf. afsnit 2.3.3 i Siena-
protokollen1 fra 1997 om samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i Det Europæiske 
Fællesskabs medlemsstater, navnlig om anvendelsen af direktiverne om livsforsikring og 
forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring).

I overensstemmelse hermed vil de luxembourgske og de nederlandske myndigheder være 
blevet underrettet om CMI's ønske om at etablere filialer på deres områder, og de har haft 
mulighed for at meddele de britiske myndigheder de generelle bestemmelser om god 
forretningsskik, som skal overholdes i forbindelse med virksomhed, der omfatter 
luxembourgske og nederlandske statsborgere. De britiske myndigheder skulle have
underrettet de tyske myndigheder om filialernes ønske om at præstere grænseoverskridende 
tjenesteydelser til Tyskland, og filialerne skulle være blevet gjort opmærksom på de generelle 
tyske bestemmelser om god forretningsskik via de britiske myndigheder og det britiske 
hovedkontor. Disse tyske regler findes således på BaFins hjemmeside.

Derfor kan det britiske FSA efter Kommissionens tjenestegrenes mening ikke anvende sit eget 
regelsæt om forretningsskik på virksomhed, der udøves af britiske forsikringsselskaber i andre 
medlemsstater, og andragerens klage i denne henseende er ikke berettiget. Tyskland er i 
henhold til direktivet bemyndiget til at anvende og kræve overholdelse af dets lokale 
bestemmelser om forretningsskik begrundet i almene hensyn, og det er op til de tyske 
myndigheder at vurdere, om forsikringsprodukter solgt af CMI og CMI's adfærd i forbindelse 
med udøvelsen af virksomhed i Tyskland er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser. Tyskland har helt klart det bedste kendskab til og kan bedst fortolke sine egne 
generelle bestemmelser om almene hensyn.

Det øverste ansvar for at sikre, at forsikringsselskabet overholder disse bestemmelser ligger (i 
henhold til artikel 13, stk. 3, litra b), og artikel 46, stk. 3) hos den myndighed i hjemlandet, 
der udsteder forsikringsselskabets godkendelse. Denne opdeling af ansvar og ekspertise 
mellem hjemlandet og værtslandet kræver en god udveksling af information og et effektivt 
samarbejde mellem de relevante tilsynsmyndigheder.

Direktivet indeholder et krav om et sådant samarbejde mellem medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder (jf. betragtning 48 og artikel 62), og disse myndigheder har en lang 
tradition for at samarbejde, som det fremgår af Siena-protokollen.

Det ser imidlertid ud til, at samarbejdet mellem de relevante tilsynsmyndigheder ikke har 
fungeret godt i denne bestemte sag, og andrageren har fået det indtryk, at ingen tager hans 

                                               
1 Jf. http://www.ceiops.org/index.php.
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klage alvorligt. Kommissionen noterer sig imidlertid det forslag, som FSA fremsatte i juni 
2006 om, at "det kan være hensigtsmæssigt med yderligere drøftelser mellem FSA og BaFin 
om, hvordan vi i praksis sikrer en effektiv lovgivning om forretningsskik for britiske 
forsikringsselskaber, når de udøver deres ret til at sælge livsforsikring i Tyskland i henhold til 
princippet om fri udveksling af tjenesteydelser".

Hvad angår funktionen af FOS skal det først bemærkes, at direktivet ikke indeholder nogen 
bestemmelser om eksistensen eller gennemførelsen af klageprocedurer. I bilag III kræves det 
blot, at information om sådanne procedurer stilles til rådighed for forsikringstagerne. Den 
britiske filosofi på dette område er, at da Det Forenede Kongerige har ansvaret for 
bestemmelserne om forretningsskik i forbindelse med forretninger med personer, der er 
bosiddende i Det Forenede Kongerige, behandler det klager fra disse personer. Da det ikke 
har ansvaret for bestemmelser om forretningsskik for britiske forsikringsgivere, der 
gennemfører forretninger i andre medlemsstater med personer bosiddende i disse lande, 
mener det ikke, at det har kompetence til at vurdere, om de lokale regler er opfyldt.
Kommissionens tjenestegrene ser derfor ikke nogen forskelsbehandling i FOS's adfærd.

Endelig mener Kommissionen ikke, at der ligger nogen interessekonflikt i, at en højtstående 
ansat i HBOS fungerer som ikke-administrerende direktør i FSA. Som CMI har underrettet 
andrageren om, vil den pågældende direktør ikke deltage i nogen drøftelser i bestyrelsen for 
FSA vedrørende HBOS. Kommissionen er enig i, at den britiske tilsynsordning kan styrkes
med deltagelse af højtstående personer fra de regulerede sektorer.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene mener ikke, at de omstændigheder, som andrageren har 
beskrevet, afslører nogen tilsidesættelse af det relevante direktiv eller af 
fællesskabslovgivningen generelt. De mener dog, at spørgsmålet om behandling af 
forbrugerklager, som denne sag og Equitable Life-sagen vidner om, fortjener yderligere 
opmærksomhed.

Kommissionen har allerede gjort niveau 2 Lamfalussy forsikringsudvalget, Det Europæiske 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsudvalg, opmærksom på, at den finder det 
uacceptabelt, at forbrugere, der ønsker at klage, sendes frem og tilbage mellem hjemlandets 
og værtslandets tilsynsmyndigheder.

Kommissionen noterer sig ligeledes med tilfredshed, at niveau 3 forsikringsudvalget, Det 
Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) 
som en del af dets arbejdsprogram 2007 har annonceret, at det agter "at foretage en 
gennemgang af de regler og procedurer op, som skal følges af tilsynet med 
grænseoverskridende aktiviteter, som fastsat i Siena-protokollen. I denne gennemgang vil der 
blive lagt særlig vægt på samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne om ikke-finansielle 
spørgsmål, navnlig om spørgsmål, der har direkte indflydelse på beskyttelsen af 
forsikringstagerne såsom behandling af grænseoverskridende klager".

Kommissionen vil nøje overvåge denne gennemgang.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008.
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"Udvalget for Andragender har udbedt sig yderligere oplysninger om Kommissionens planer 
med hensyn til behandling af grænseoverskridende forbrugerklager.

På det indre marked er det meget vigtigt, at grænseoverskridende klager behandles lige så 
effektivst som klager, der ikke rækker ud over de nationale rammer.

Forsikringsdirektiverne indeholder imidlertid ingen bestemmelser om klager. Det fremgår 
kun, at livsforsikringsselskaber skal oplyse kunderne om, hvilke bestemmelser der gælder for 
behandling af klager, og hvorvidt der i givet fald findes en klageinstans1.

Selv om direktiverne ikke giver Kommissionen direkte beføjelser med hensyn til behandling 
af forbrugerklager over forsikringer, har den alligevel opfordret kraftigt til, at 
medlemsstaterne gør en indsats for at forbedre den nuværende utilfredsstillende situation.

Kommissær McCreevy deltog den 23. november 2006 i et møde i Europa-Parlamentets 
Undersøgelsesudvalg vedrørende Equitable Life Insurance Society, hvor han gjorde 
opmærksom på, at klagerne blev sendt frem og tilbage mellem hjemlandets og værtslandets 
tilsynsmyndigheder, hvilket var "uacceptabelt på det indre marked". Han bemærkede videre, 
at Kommissionen allerede havde taget spørgsmålet op med de regulerende myndigheder, der 
deltager i EIOPC (Det Europæiske Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsudvalg - niveau 2 
forsikringsudvalget).

Kommissæren meddelte desuden Undersøgelsesudvalget, at de 
forsikringstilsynsmyndigheder, der deltager i CEIOPS (Det Europæiske Tilsynsudvalg for 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger - niveau 3 forsikringsudvalget), var blevet 
enige om at inddrage dette vigtige spørgsmål i deres arbejdsprogram.

CEIOPS er i øjeblikket i gang med en høring om den almindelige protokol for samarbejdet 
mellem forsikringstilsynsmyndighederne i EU's medlemsstater. Del VII i udkastet, der kan ses 
på CEIOPS' websted ( www.ceiops.org), vedrører medlemsstaternes 
klagebehandlingssystemer. Hensigten med det nye udkast, der er i høring indtil den 5. februar 
2008, er at undgå gentagelse af den situation, der gjorde sig gældende i Equitable Life-sagen.
Den kompetente myndighed, som en klage indgives til, skal undersøge den for at afgøre, 
hvilken instans der har kompetence til at behandle den. Klageren skal holdes underrettet. Hvis 
der er uenighed om, hvem der er ansvarlig for en klage, skal der gøres en tilstrækkelig indsats 
for at løse problemet inden for fire uger fra det tidspunktet, hvor klagen blev modtaget. Er det 
ikke muligt at afgøre, hvem der er ansvarlig, kan CEIOPS' mæglingsmekanisme tages i brug.

Spørgsmålet om almindelig klageadgang er også behandlet i Kommissionens 
arbejdsdokument om initiativer vedrørende finansielle tjenesteydelser i detailleddet, der 
indgår i den nye pakke for det indre marked2.

Kommissionen har tilkendegivet, at den vil se nærmere på mulighederne for at forbedre de 
alternative klagemekanismer på området for finansielle tjenesteydelser. Den har allerede sendt 
et spørgeskema til medlemsstaterne, hvorpå de kan anføre de klageinstanser, der endnu ikke 

                                               
1 Se artikel 36 i direktiv 2002/83/EF om livsforsikring og bilag III hertil (EFT L 345 af 19.12.2002, s.1).
2 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm
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er omfattet af det eksisterende FIN-NET-netværk1. Kommissionen er meget opsat på at 
udfylde eventuelle huller i FIN-NET-dækningen og på at udbygge systemet endnu mere."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

Kommissionen har i sine tidligere svar tydeligt redegjort for sin opfattelse af, at der ikke er 
sket en tilsidesættelse af fællesskabsretten i dette andragende, og de tyske myndigheder har 
klart givet udtryk for, at der ikke er tale om en overtrædelse af den tyske lovgivning (dvs. de 
tyske bestemmelser om god forretningsskik). Kommissionen ser heller ingen sammenhæng 
mellem Equitable Life-sagen og dette andragende for så vidt angår Clerical Medical.

Kommissionen har allerede påpeget, at den britiske myndighed Financial Services Authority 
(FSA) ikke kan anvende sit nationale regelsæt på virksomhed, der udøves af britiske 
forsikringsselskaber i andre medlemsstater, og at Tyskland (og de tyske myndigheder – i dette 
tilfælde BaFin) er bemyndiget til at anvende og kræve overholdelse af dets lokale 
bestemmelser om forretningsskik begrundet i almene hensyn, og at det er op til de tyske 
myndigheder at vurdere, om forsikringsprodukter solgt af CMI og CMI's adfærd i forbindelse 
med udøvelsen af virksomhed i Tyskland er i overensstemmelse med de relevante (tyske) 
bestemmelser. Nærværende andragende er således omfattet af tysk lov og henhører under de 
tyske myndigheders kompetence.

Kommissionen har ligeledes anført, at den ikke ser nogen interessekonflikt i, at en højtstående 
ansat i Halifax Bank of Scotland (HBOS, som fusionerede med CMI i 2000) fungerer som 
ikke-administrerende direktør i FSA, idet CMI underrettede andrageren om, at den 
pågældende direktør ikke ville deltage i nogen drøftelser i bestyrelsen for FSA vedrørende 
HBOS.

For så vidt angår det maksimale beløb, som kan fratrækkes i forbindelse med en førtidig 
opsigelse af en livsforsikringskontrakt (andrageren sætter spørgsmålstegn ved den 
markedsværdireducering, som Clerical Medical opererer med), fastholder de tyske 
myndigheder, at der ikke foreligger nogen overtrædelse af bestemmelserne. Et sådant 
spørgsmål ville kun kunne antages under den nye lov, der blev vedtaget i 2008, som imidlertid 
ikke finder anvendelse på nærværende andragende, idet dette fandt sted forud for denne lovs 
vedtagelse.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er Kommissionen fortsat af den opfattelse, at der ikke foreligger 
en tilsidesættelse af hverken fællesskabsretten eller den nationale (tyske) lov.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm


