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Θέμα: Αναφορά 0508/2006, του Rüdiger Krege, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της εταιρείας Poly-Markt GmbH, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του 
κοινοτικού δικαίου από τη βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Clerical Medical 
Investment Group Limited

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της Poly-Markt GmbH, καταγγέλλει την επιχειρηματική πολιτική 
της Clerical Medical Investment Group Limited (CMI) –βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας 
με θυγατρικές σε άλλα κράτη μέλη (περιλαμβανομένης της Γερμανίας και του 
Λουξεμβούργου)– κατόπιν της συγχώνευσής της το 2000 με την τράπεζα Halifax Bank of 
Scotland (HBOS) της Σκοτίας. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τίθενται σε κίνδυνο τα 
οικονομικά συμφέροντα των γερμανών πελατών της CMI καθώς δεν εκπληρώθηκε ο 
αναπτυξιακός στόχος και στους πελάτες που επιχείρησαν να αποχωρήσουν λόγω παραβίασης 
του συμβολαίου ζητήθηκε να καταβάλουν μια "προσαρμογή της αγοραίας αξίας" η οποία 
αντιστοιχούσε έως και στο 25% των αρχικών τους επενδύσεων. Η Αρχή Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών (FSA) του Ηνωμένου Βασιλείου και ο βρετανός Διαμεσολαβητής αποποιήθηκαν 
της αρμοδιότητας να ερευνήσουν την υπόθεση και παρέπεμψαν τους καταγγέλλοντες στη 
γερμανική εποπτική αρχή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η άρνηση της Αρχής 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών να ερευνήσει την υπόθεση θα οφείλεται σε αβέβαιες 
διασυνδέσεις μεταξύ της μητρικής εταιρείας της CMI, HBOS και των βρετανικών αρχών και 
ζητεί τη συνδρομή του Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.
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Ο αναφέρων είναι από το 1997 πελάτης αλλά και μεσάζων για τα ασφαλιστικά/επενδυτικά 
προϊόντα της Clerical Medical Investment Group (CMI), που τώρα ανήκει στην HBOS 
Group. Τα κεντρικά γραφεία της CMI βρίσκονται στο Λονδίνο και έχει παρουσία στις Κάτω 
Χώρες και το Λουξεμβούργο. Τα έγγραφα της CMI αναφέρουν ένα ευρωπαϊκό 
υποκατάστημα στο Μάαστριχτ στις Κάτω Χώρες και στο παρελθόν η CMI διέθετε 
υποκατάστημα στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 
Επιτροπή, η Clerical Medical διαθέτει επί του παρόντος ασφαλιστική θυγατρική στο 
Λουξεμβούργο και φαίνεται να διαθέτει μια εταιρεία χαρτοφυλακίου στις Κάτω Χώρες μαζί 
με το ευρωπαϊκό υποκατάστημά της. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, η CMI δεν εξυπηρετεί 
απευθείας πελάτες, αλλά μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων μεσαζόντων. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι πολλοί γερμανοί και άλλοι πολίτες της Κοινότητας επένδυσαν στη CMI και 
υπέστησαν οικονομική ζημία. Στην αναφορά γίνεται λόγος για επενδύσεις με δανειακά 
κεφάλαια στις οποίες οι επενδυτές συνάπτουν τραπεζικό δάνειο προκειμένου να αυξήσουν το 
επίπεδο της επένδυσής τους στο επενδυτικό προϊόν, ελπίζοντας ότι η απόδοση της επένδυσης 
θα αντισταθμίσει πλήρως τους απαραίτητους τόκους του δανείου. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
για τα οποία κάνει λόγο η αναφορά είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με συμμετοχή στα 
κέρδη. Δεν είναι απολύτως σαφές αν τα συμβόλαια για τα οποία κάνει λόγο η αναφορά 
πωλήθηκαν από τα γραφεία της CMI στο Λουξεμβούργο ή στο Μάαστριχτ. Σε κάθε 
περίπτωση, μας απασχολεί η λειτουργία των υποκαταστημάτων και η διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών προς τη Γερμανία. Ο αναφέρων απέστειλε πρώτα επιστολή στην Επιτροπή τον 
Απρίλιο του 2006. Έκτοτε η Επιτροπή αλληλογραφεί με τον αναφέροντα σχετικά με τα 
αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εποπτικών αρχών του κράτους καταγωγής 
και του κράτους υποδοχής όσον αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν τα 
υποκαταστήματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών.

Ο αναφέρων καταγγέλλει διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς της CMI. Ισχυρίζεται ότι τα 
προϊόντα ασφάλειας ζωής της δεν παρείχαν την εγγυημένη αύξηση που ανέφεραν τα έγγραφά 
της. Η αύξηση του συμβολαίου ήταν στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερη από τους 
τόκους επί των δανείων που είχαν συναφθεί για να χρηματοδοτήσουν την επένδυση. Όταν οι 
πελάτες επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από αυτήν την επιζήμια επένδυση, καλούνταν να 
καταβάλουν μια προσαρμογή της αγοραίας αξίας, που αποτελούσε σημαντική υποτίμηση της 
αξίας της επένδυσής τους. Ο αναφέρων απευθύνθηκε στο υποκατάστημα της CMI στο 
Λουξεμβούργο το 2003 και τον Αύγουστο του 2005 υπέβαλε καταγγελία στην Αρχή 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA), τη βρετανική εποπτική 
αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Η FSA απάντησε ότι δεν ήταν αρμόδια για τον 
χειρισμό μεμονωμένων καταγγελιών και ότι αυτές θα έπρεπε να κατατίθενται στην 
ανεξάρτητη Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS). Η FOS στη συνέχεια 
απάντησε ότι η εξέταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε πρόσωπα που δεν 
είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου από τα υποκαταστήματα του εξωτερικού 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία της. Από περαιτέρω επαφές με την FSA, ο αναφέρων πληροφορήθηκε ότι η 
FSA δεν θεωρούσε ότι ήταν αρμόδια για την εποπτεία των ενεργειών διάθεσης στην αγορά 
και διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου που διενεργούνται μέσω των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι η μη αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της FSA για τη δραστηριότητα των
υποκαταστημάτων του εξωτερικού των ασφαλιστών του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστά 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ και ιδιαίτερα της οδηγίας 2002/83/ΕΚ σχετικά με την 
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ασφάλιση ζωής (η οδηγία)1. Πιστεύει ότι ο κανονισμός της FSA θα πρέπει να ισχύει εξίσου 
και για τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων εξωτερικού των ασφαλιστών του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η συμπεριφορά της FSA και του 
FOS συνιστά παραβίαση των διατάξεων κατά των διακρίσεων της Συνθήκης. Ο αναφέρων 
εκφράζει ακόμα τη γενική δυσαρέσκειά του όσον αφορά τον χειρισμό της καταγγελίας του 
από την FSA και τη γερμανική εποπτική αρχή, την BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) και πιστεύει ότι η CMΙ λειτουργεί σε κενό εποπτείας. Τέλος, ο 
αναφέρων εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με την ανάμειξη ανώτερου υπαλλήλου της HBOS ως 
μέλος του συμβουλίου της FSA.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει θέση σχετικά με το αν είναι αιτιολογημένες ή όχι οι 
καταγγελίες του αναφέροντος όσον αφορά τη συμπεριφορά της CMI σε σχέση με τη διάθεση 
στην αγορά και την απόδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ο αναφέρων και οι πελάτες 
του έχουν συμβατικές συμφωνίες με την CMI που διέπονται από το γερμανικό δίκαιο και 
τελικά μόνο τα γερμανικά δικαστήρια μπορούν να καθορίσουν αν υπήρξε αθέτηση σύμβασης 
εκ μέρους του ασφαλιστή.

Ωστόσο, τα εν λόγω συμβόλαια είχαν πωληθεί από ευρωπαϊκό υποκατάστημα υπό το 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό καθεστώς 
των ασφαλειών ζωής όπως αυτό ενοποιείται στην οδηγία 2002/83/ΕΚ. Εναπόκειται επομένως 
στην Επιτροπή να εξετάσει αν το ρυθμιστικό καθεστώς και η θέση των αρμόδιων αρχών, 
όπως καταγράφηκαν στην αναφορά, αποκαλύπτουν τυχόν παραβίαση ή λανθασμένη 
εφαρμογή της οδηγίας.

Κατόπιν της αρχικής επιστολής του αναφέροντος προς την Επιτροπή, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής απάντησαν στον αναφέροντα διατυπώνοντας το πώς αντιλαμβάνονται τον 
επιμερισμό ευθυνών μεταξύ του κράτους καταγωγής, στο οποίο εδράζεται ο ασφαλιστής, και 
τους κράτους υποδοχής, όπου ο ασφαλιστής έχει υποκατάστημα ή στο οποίο παρέχει 
διασυνοριακές υπηρεσίες. Σε επακόλουθη αλληλογραφία, η Επιτροπή επέστησε την προσοχή 
του αναφέροντος στο σχετικό σημείωμα που υποβλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή για την 
Equitable Life2 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επιστολή της τής 2ας Ιουνίου 2006 προς την BaFin, η FSA διατύπωσε το πώς 
αντιλαμβάνεται τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με την οδηγία. Η FSA δήλωσε ότι "είναι 
υπεύθυνη για την “προληπτική” εποπτεία του ολλανδικού υποκαταστήματος της CMIG, και 
όσον αφορά κάθε δραστηριότητα τού εν λόγω υποκαταστήματος υπό καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών στη Γερμανία". Η FSA συνέχιζε ότι κατά τη γνώμη της η 
"συμβουλευτική εποπτεία περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι μια ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει 
επαρκή κεφαλαιοποίηση και ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητά είναι υγιής και με 
συνετή διαχείριση". Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί ως "χρηματοοικονομική εποπτεία". Η 
FSA ήταν εξίσου σαφής ως προς το ότι "δεν φέρει ευθύνη γι’ αυτό που αποκαλούμε
κανονισμό της "επιχειρηματικής συμπεριφοράς" της δραστηριότητας της CMIG στη 
Γερμανία. Ο κανονισμός της επιχειρηματικής συμπεριφοράς καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο 
οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν στην αγορά και πωλούν τα προϊόντα τους στους πελάτες 

                                               
1 ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σελ. 1.
2 Βλέπε στα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφο αρ. 41) στον ιστότοπο της εξεταστικής επιτροπής 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τους πελάτες τους κατά τη διάρκεια ισχύος του 
συμβολαίου". Η θέση της FSA ήταν ότι αρμόδια αρχή για να εξετάσει καταγγελίες και να 
ερμηνεύσει αν η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τους γερμανικούς κανονισμούς ήταν η BaFin.

Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, η θέση της FSA, όπως παρουσιάζεται 
ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις της οδηγίας. Το άρθρο 10 
αναφέρει ότι "η χρηματοοικονομική εποπτεία μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των δραστηριοτήτων που αυτή ασκεί μέσω 
υποκαταστημάτων ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπόκειται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους μέλους καταγωγής", ενώ ως κράτος καταγωγής 
νοείται το κράτος όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία.

Σύμφωνα με την οδηγία, ένας ασφαλιστής ο οποίος επιθυμεί να ανοίξει υποκατάστημα σε 
άλλο κράτος μέλος ή να παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να 
γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στο κράτος μέλος καταγωγής του. Το άρθρο 40, παράγραφος 
4, αναφέρει ότι "πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος […], η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του υποκαταστήματος […] αναφέρει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ασκούνται στο 
κράτος μέλος του υποκαταστήματος". Παρόμοιες ρυθμίσεις ισχύουν όσον αφορά την παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών. Η εποπτική αρχή του κράτους μέλους της παροχής υπηρεσιών 
δύναται, αν είναι απαραίτητο, να ενημερώσει την εποπτική αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής γραπτά για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
δραστηριότητες αυτές πρέπει να ασκούνται στην επικράτειά του (βλ. τμήμα 2.3.3 του 
Πρωτοκόλλου της Σιένα του 19971 αναφορικά με τη συνεργασία των εποπτικών αρχών των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών για 
την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση που δεν αφορά την ασφάλεια ζωής).

Αντιστοίχως, θα είχαν ενημερωθεί οι αρχές του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών για 
την πρόθεση της CMI να ανοίξει υποκαταστήματα στην επικράτειά τους και θα μπορούσαν 
να έχουν γνωστοποιήσει στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου τους γενικούς κανόνες 
δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις 
που απευθύνονται σε μόνιμους κατοίκους του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών. Η 
πρόθεση των υποκαταστημάτων να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες στη Γερμανία θα 
έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις γερμανικές αρχές 
και τα υποκαταστήματα θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί για τους γενικούς κανόνες 
δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς μέσω των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των κεντρικών γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγματι, οι εν λόγω γερμανικοί κανόνες 
παρουσιάζονται στον ιστότοπο της BaFin.

Επομένως, κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, η FSA του Ηνωμένου Βασιλείου 
δεν μπορεί να εφαρμόσει τον εγχώριο κώδικα επιχειρηματικής συμπεριφοράς της σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγονται από ασφαλιστές του Ηνωμένου Βασιλείου 
σε άλλα κράτη μέλη και η καταγγελία του αναφέροντος εν προκειμένω δεν είναι 
δικαιολογημένη. Η οδηγία εξουσιοδοτεί επίσης τη Γερμανία να εφαρμόζει και να απαιτεί 
συμμόρφωση με τους εγχώριους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς για λόγους 
                                               
1 Βλ. http://www.ceiops.org/index.php.
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δημόσιου συμφέροντος και εναπόκειται στις γερμανικές αρχές να αποτιμήσουν αν τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που πωλούσε η CMI και η συμπεριφορά της CMI κατά την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα στη Γερμανία είναι σύμφωνες με τους σχετικούς 
κανονισμούς. Σαφώς, η Γερμανία έχει καλύτερη γνώση του θέματος και μπορεί να 
ερμηνεύσει τους δικούς της κανόνες δημόσιου συμφέροντος.

Ωστόσο, την τελική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση του σεβασμού αυτών των κανόνων εκ 
μέρους του ασφαλιστή έχει (σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3, σημείο β και το άρθρο 
46, παράγραφος 3) η αρχή του κράτους καταγωγής που εκδίδει την άδεια ασφαλιστή. Ο 
επιμερισμός αρμοδιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ κράτους καταγωγής και κράτους 
υποδοχής απαιτεί καλή ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 
αντίστοιχων εποπτών.

Η ίδια η οδηγία απαιτεί την εν λόγω συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών 
μελών (βλ. αιτιολογική σκέψη 48 και άρθρο 62) και οι αρχές αυτές έχουν μακρά παράδοση 
συνεργασίας, όπως φαίνεται από το Πρωτόκολλο της Σιένα.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι η συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων εποπτικών αρχών δεν 
λειτούργησε καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και δημιουργήθηκε η εντύπωση στον 
αναφέροντα ότι κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την καταγγελία του. Η Επιτροπή 
σημειώνει, εντούτοις, την πρόταση που διατύπωσε η FSA τον Ιούνιο του 2006 ότι "ίσως είναι 
χρήσιμο να διεξαχθούν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της FSA και της BaFin σχετικά με το 
πώς διασφαλίζουμε στην πράξη αποτελεσματική ρύθμιση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς 
των ασφαλιστών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την άσκηση του δικαιώματός τους να 
παρέχουν ασφάλειες ζωής στη Γερμανία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών".

Όσον αφορά τη λειτουργία της FOS του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει καταρχάς να 
σημειωθεί ότι η οδηγία δεν καθορίζει κανόνες σχετικά με την ύπαρξη ή τη διεκπεραίωση
διαδικασιών καταγγελιών. Το Παράρτημα ΙΙΙ απαιτεί απλώς να διατίθενται πληροφορίες 
στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες. Η 
φιλοσοφία του Ηνωμένου Βασιλείου επί του θέματος είναι ότι, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι αρμόδιο για τους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς όσον αφορά την 
επιχειρηματική δραστηριότητα με πρόσωπα που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χειρίζεται 
και καταγγελίες από τα εν λόγω πρόσωπα. Αφού δεν έχει αρμοδιότητα για τους κανόνες 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς που αφορούν τους ασφαλιστές του Ηνωμένου Βασιλείου που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλα κράτη μέλη με τους κατοίκους των εν λόγω 
κρατών, δεν θεωρεί ότι έχει αρμοδιότητα να αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση με 
τους τοπικούς κανόνες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν βλέπουν επομένως κάποια διάκριση 
στη συμπεριφορά της FOS.

Τέλος, η Επιτροπή δεν βλέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο γεγονός ότι ανώτερο 
στέλεχος του HBOS υπηρετεί ως μη εκτελεστικός διευθυντής της FSA. Όπως ενημέρωσε η 
CMI τον αναφέροντα, ο εν λόγω υπάλληλος δεν συμμετέχει σε καμία συζήτηση του 
συμβουλίου της FSA αναφορικά με την HBOS. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι το εποπτικό 
καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ενισχυθεί από τη συμμετοχή ανώτερων 
στελεχών από ρυθμισμένους τομείς.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν πιστεύουν ότι οι συνθήκες που περιγράφει ο αναφέρων 
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αποκαλύπτουν παραβίαση της σχετικής οδηγίας ή του κοινοτικού δικαίου εν γένει. Ωστόσο, 
είναι της γνώμης ότι το ζήτημα του χειρισμού των καταγγελιών των καταναλωτών, όπως 
φαίνεται στο θέμα αυτό και στην υπόθεση της Equitable Life, χρήζει περαιτέρω προσοχής.

Η Επιτροπή έχει ήδη επιστήσει την προσοχή της δεύτερου επιπέδου επιτροπής Lamfalussy 
για τις ασφάλειες, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, 
την άποψή της ότι είναι απαράδεκτο οι καταναλωτές που επιθυμούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες να παραπέμπονται από την εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής στην 
εποπτική αρχή του κράτους υποδοχής και το αντίστροφο.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης με ικανοποίηση ότι η επιτροπή ασφαλειών τρίτου επιπέδου, η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(CEIOPS) ανακοίνωσε ως μέρος του προγράμματος εργασίας της για το 2007 την πρόθεσή 
της "να αναθεωρήσει τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από τις 
εποπτικές αρχές στις διασυνοριακές δραστηριότητες, όπως καθορίζονται από το Πρωτόκολλο 
της Σιένα. Στην αναθεώρηση αυτή, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία των 
εποπτικών αρχών σχετικά με τα θέματα που δεν άπτονται του χρηματοοικονομικού κλάδου 
και ειδικά με τα θέματα που έχουν άμεση επίπτωση στην προστασία των κατόχων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπως είναι η διεκπεραίωση των διασυνοριακών καταγγελιών".

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την εν λόγω 
αναθεώρηση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά τον χειρισμό διασυνοριακών καταγγελιών πελατών.

Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ο χειρισμός των διασυνοριακών 
καταγγελιών να γίνεται εξίσου αποτελεσματικά με τον χειρισμό των αμιγώς εθνικού 
χαρακτήρα καταγγελιών.

Ωστόσο, οι οδηγίες για την ασφάλιση δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά με καταγγελίες, πέρα 
από την υποχρέωση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής να παρέχουν στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου ισχύει, της ύπαρξης φορέα χειρισμού καταγγελιών1.

Παρόλο λοιπόν που η οδηγία δεν παρέχει στην Επιτροπή άμεσες αρμοδιότητες για τον 
χειρισμό καταγγελιών καταναλωτών, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ισχύουσα 
μη ικανοποιητική κατάσταση.

Όταν ο Επίτροπος McCreevy εμφανίστηκε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Equitable Life στις 23 Νοεμβρίου 2006, αναφέρθηκε στον 
τρόπο με τον οποίο καταγγελίες διαβιβάζονται ξανά και ξανά μεταξύ των εποπτικών αρχών 
του κράτους καταγωγής και του κράτους υποδοχής και δήλωσε ότι αυτό είναι "απαράδεκτο 

                                               
1 Βλέπε άρθρο 36 και το Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2002/83/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L 345 της 
19.12.2002, σελ. 1).
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στην εσωτερική αγορά μας". Επισήμανε ακόμη ότι η Επιτροπή είχε ήδη θέσει το ζήτημα αυτό 
στους ρυθμιστικούς φορείς που συμμετέχουν στην EIOPC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων – επιτροπή ασφαλίσεων δευτέρου επιπέδου).

Ο Επίτροπος ανέφερε ακόμη στην εξεταστική επιτροπή ότι οι εποπτικές αρχές ασφαλίσεων, 
που συνεδριάζουν στο πλαίσιο της CEIOPS (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων - επιτροπή ασφαλίσεων τρίτου επιπέδου), 
συμφώνησαν να συμπεριλάβουν το σημαντικό αυτό ζήτημα στο πρόγραμμα εργασίας τους.

Η CEIOPS επί του παρόντος διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με μια αναθεώρηση του Γενικού 
Πρωτοκόλλου της για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών ασφαλίσεων των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέρος VII αυτού του προσχεδίου (το οποίο είναι δημοσιευμένο 
στον ιστότοπο της CEIOPS στη διεύθυνση www.ceiops.org), αφορά τα συστήματα χειρισμού 
καταγγελιών των κρατών μελών. Το νέο αυτό προσχέδιο, η διαβούλευση επί του οποίου θα 
διαρκέσει έως την 5η Φεβρουαρίου 2008, αποσκοπεί στην αποφυγή της επανάληψης της 
κατάστασης που δημιουργήθηκε στην υπόθεση της Equitable Life. Η αρμόδια αρχή η οποία 
πρώτη παραλαμβάνει μια καταγγελία καλείται να την εξετάσει προκειμένου να προσδιορίσει 
ποιος φορέας είναι αρμόδιος να τη χειριστεί. Ο καταγγέλλων πρέπει να τηρείται ενήμερος. 
Εάν υφίσταται διαφορά απόψεων όσον αφορά το ποιος είναι αρμόδιος για τον χειρισμό μιας 
καταγγελίας, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς 
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αρχικής καταγγελίας. Εάν 
το ζήτημα της αρμοδιότητας δεν μπορεί να επιλυθεί, μπορεί να γίνει επίκληση του 
μηχανισμού διαμεσολάβησης της CEIOPS.

Στο ζήτημα των μηχανισμών προσφυγής γενικά αναφέρεται επίσης το έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με πρωτοβουλίες στον τομέα των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αποτελεί μέρος της δέσμης για την επισκόπηση της 
ενιαίας αγοράς1.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα εξετάσει περαιτέρω τις δυνατότητες βελτίωσης εναλλακτικών 
μηχανισμών προσφυγής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έχει ήδη 
αποστείλει ερωτηματολόγιο σε κράτη μέλη προκειμένου να εντοπίσει φορείς προσφυγής που 
δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο υπάρχον δίκτυο FIN-NET (δίκτυο προσφυγής για τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες)2. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να καλύψει τυχόν κενά 
στην κάλυψη του δικτύου FIN-NET και να ενισχύσει περαιτέρω το σύστημα αυτό.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουνίου 2009.

Η Επιτροπή υπήρξε σαφής στις προηγούμενες απαντήσεις της ότι, σχετικά με όσα
καταγγέλλει η παρούσα αναφορά, δεν καταδεικνύεται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, και 
οι γερμανικές αρχές δήλωσαν σαφώς ότι δεν υπάρχει παραβίαση της γερμανικής νομοθεσίας 
(π.χ. των γερμανικών γενικών κανονισμών). Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει 
παραλληλισμός μεταξύ της υπόθεσης Equitable Life και της αναφοράς αυτής σχετικά με την 
εταιρεία Clerical Medical.

                                               
1 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_el.htm
2 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
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Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών δεν 
μπορεί να εφαρμόσει τους εγχώριους κανονισμούς σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται από βρετανούς ασφαλιστές σε άλλο κράτος μέλος και η Γερμανία (και οι 
γερμανικές αρχές, η BaFin εν προκειμένω) έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν και να 
ζητήσουν τη συμμόρφωση με τους εγχώριους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, εναπόκειται δε στις γερμανικές αρχές να αποτιμήσουν κατά 
πόσον το ασφαλιστικό προϊόν που πωλεί η CMI και η επιχειρηματική συμπεριφορά της CMI
στη Γερμανία είναι σε συμμόρφωση με τους σχετικούς γερμανικούς κανονισμούς. Για το 
λόγο αυτό, η υπόθεση του αναφέροντα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της γερμανικής 
νομοθεσίας και των γερμανικών αρχών.

Η Επιτροπή έχει επίσης δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο 
γεγονός ότι ανώτερο στέλεχος της Halifax Bank of Scotland (HBOS που συγχωνεύτηκε το 
2000 με την CMI) υπηρετεί ως μη εκτελεστικός διευθυντής στην FSA, δεδομένου ότι όπως 
έχει η CMI πληροφορήσει τον αναφέροντα, ο εν λόγω υπάλληλος δεν συμμετέχει σε καμία 
συζήτηση του Συμβουλίου της FSA σχετικά με την HBOS.

Σε ό,τι αφορά το ανώτατο ποσό έκπτωσης σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης συμβολαίου 
ζωής (ο αναφέρων αμφισβητεί το ποσό που αφαιρεί η Clerical Medical), οι γερμανικές αρχές 
είναι πεπεισμένες ότι δεν υπάρχει παραβίαση των κανονισμών. Το θέμα αυτό μπορεί να 
ενσκήψει μόνο βάσει της νέας νομοθεσίας που εγκρίθηκε το 2008 που δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση του αναφέροντα.

Συμπέρασμα

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή παραμένει στη γνώμη της ότι η αναφορά δεν καταδεικνύει 
παραβίαση είτε του κοινοτικού είτε του εθνικού (γερμανικού) δικαίου.


