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Asia: Vetoomus nro 0508/2006, Rüdiger Krege, Saksan kansalainen, Poly-Markt 
GmbH:n puolesta, mahdollisista yhteisön lainsäädännön rikkomisista, joihin hän 
väittää brittiläisen Clerical Medical Investment Group Limited -vakuutusyhtiön 
syyllistyneen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka toimii Poly-Markt GmbH:n puolesta, tuomitsee 
liiketoimintapolitiikan, jota Clerical Medical Investment Group Limited (CMI) – brittiläinen 
vakuutusyhtiö, jolla on tytäryhtiöitä muissa jäsenvaltioissa (muun muassa Saksassa ja 
Luxemburgissa) – on harjoittanut fuusioiduttuaan vuonna 2000 Halifax Bank of Scotlandin 
(HBOS) kanssa. Vetoomuksen esittäjä väittää, että CMI:n saksalaisten asiakkaiden 
taloudelliset edut ovat vaarassa, koska kasvutavoitetta ei ole saavutettu ja koska asiakkaita, 
jotka ovat sopimusrikkomuksen vuoksi yrittäneet päästä eroon sopimuksesta, on pyydetty 
maksamaan niin sanottu markkina-arvon tarkistusmaksu ("market value adjustment"), joka 
voi olla jopa 25 prosenttia heidän alkuperäisen sijoituksensa arvosta. Yhdistyneen 
kuningaskunnan rahoituspalveluviranomainen (FSA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeusasiamies ovat ilmoittaneet, etteivät ne ole toimivaltaisia tutkimaan asiaa ja kehottaneet 
kantelijoita kääntymään Saksan valvontaviranomaisen puoleen. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
että FSA:n kieltäytyminen tutkimasta tapausta johtuu arveluttavista sidoksista CMI:n 
emoyhtiön HBOS:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten välillä ja pyytää 
parlamentilta apua.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. marraskuuta 2006. Komissiolta pyydettiin tietoja 
työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007



PE386.628/REV II 2/7 CM\785672FI.doc

FI

Vetoomuksen esittäjä on ollut vuodesta 1997 lähtien Clerical Medical Investment Group 
(CMI) -yhtiön, joka on nyt osa HBOS-ryhmää, tarjoamien henkivakuutus-/sijoitustuotteiden 
asiakas ja välittäjä. CMI:n pääkonttori on Lontoossa ja yhtiö toimii Alankomaissa ja 
Luxemburgissa. CMI:n aineistossa viitataan Alankomaiden Maastrichtissa olevaan Euroopan 
sivukonttoriin, ja CMI:llä oli aikaisemmin sivukonttori Luxemburgissa. Komission tietojen 
mukaan Clerical Medicalilla on nykyisin vakuutusalan tytäryhtiö Luxemburgissa, ja Euroopan 
sivukonttorinsa rinnalla sillä näyttää olevan holding-yhtiö Alankomaissa. CMI:n 
verkkosivujen mukaan CMI ei toimi suoraan asiakkaiden kanssa vaan ainoastaan 
hyväksyttyjen välittäjien kautta. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että suuri määrä Saksan 
kansalaisia ja muita yhteisön kansalaisia on sijoittanut CMI:hin ja kärsinyt taloudellista 
vahinkoa. Vetoomuksessa viitataan lainarahoitettuihin sijoituksiin, joiden yhteydessä 
sijoittajat ottavat pankkilainan korottaakseen kohteena olevaan sijoitustuotteeseen tehdyn 
sijoituksensa tasoa toivoen, että sijoituksen tuotto korvaa ja ylittää lainasta maksettavaksi 
tulevat korot. Sijoitustuotteet, joihin vetoomuksessa viitataan, ovat tyypiltään voittoa tuottavia 
henkivakuutuksia. Ei ole täysin selvää, myytiinkö vetoomuksessa selostetut sopimukset 
CMI:n Luxemburgin vai Maastrichtin toimipaikoista. Molemmissa tapauksissa on kyse 
sivukonttorien toiminnasta ja palveluiden tarjoamisesta rajan yli Saksaan. Vetoomuksen 
esittäjä kirjoitti ensimmäisen kerran komissiolle huhtikuussa 2006. Komissio on siitä lähtien 
käynyt vetoomuksen esittäjän kanssa kirjeenvaihtoa kotijäsenvaltion ja isäntäjäsenvaltion 
valvontaviranomaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, kun kyseessä ovat vakuutuspalvelut, 
joiden tarjoajina ovat vakuutusyhtiöiden sivukonttorit tai jotka tuotetaan palvelujen vapaan 
tarjoamisen mukaisesti.

Vetoomuksen esittäjän kantelu koskee CMI:n menettelytavan useita piirteitä. Hän väittää, että 
henkivakuutustuotteet eivät tuottaneet yhtiön asiakirjoissa ilmoitettua taattua kasvua. 
Vakuutuksen tuotto oli tosiasiassa paljon pienempi kuin sijoituksen rahoittamiseksi otetuista 
lainoista maksettavat korot. Kun asiakkaat halusivat varhaisessa vaiheessa sanoa irti tämän 
tappiollisen sijoituksen, heitä vaadittiin maksamaan niin sanottu markkina-arvon 
tarkistusmaksu, joka merkitsi heidän sijoituksensa arvon tuntuvaa alentumista. Vetoomuksen 
esittäjä teki vuonna 2003 kantelun CMI:n Luxemburgin sivukonttorille ja elokuussa 2005 
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaiselle (FSA), joka on Yhdistyneen 
kuningaskunnan rahoitusalan valvoja. FSA vastasi, ettei se vastaa yksittäisten kanteluiden 
käsittelystä ja että ne olisi osoitettava riippumattomalle oikeusasiamiehen yksikölle (FOS). 
Sen jälkeen FOS vastasi, ettei sen toimialaan kuulu tutkia Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
sijaitsevien vakuutusyritysten ulkomaisten sivukonttorien muille kuin Yhdistyneen 
kuningaskunnan asukkaille tarjoamia rahoituspalveluja. Tätä seuranneessa yhteydenpidossa 
FSA:n kanssa vetoomuksen esittäjälle ilmoitettiin, että FSA ei pitänyt itseään toimivaltaisena 
valvomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien vakuutusyritysten 
vakuutusmarkkinointiin ja -hallintoon liittyvää toimintaa, kun sen toteuttajina ovat niiden 
ulkomaiset sivukonttorit. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että FSA:n kieltäytyminen ottamasta 
vastuuta Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien vakuutusyhtiöiden ulkomaisten 
sivukonttorien harjoittamasta liiketoiminnasta merkitsee EU:n lainsäädännön, erityisesti 
henkivakuutuksia koskevan direktiivin 2002/83/EY1 rikkomista. Hän katsoo, että FSA:n 
säännöstön tulisi päteä yhtä lailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien 
vakuutusyhtiöiden ulkomaisten sivukonttorien suorittamiin liiketoimiin. Vetoomuksen esittäjä 
myös väittää, että FSA:n ja FOS:n käyttäytyminen merkitsee EY:n perustamissopimuksen 
                                               
1 EYVL L 345, 19.12.2002, s.1.
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syrjinnän kieltävien säännösten rikkomista. Vetoomuksen esittäjä myös ilmaisee yleisen 
tyytymättömyytensä siihen, miten FSA ja Saksan valvontaviranomainen BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ovat käsitelleet hänen kanteluaan ja katsoo, 
että CMI toimii valvonnallisessa tyhjiössä. Lisäksi vetoomuksen esittäjä tuo esiin 
epäilyksensä sen seikan suhteen, että HBOS:ssa ylemmässä asemassa oleva toimihenkilö 
toimii FSA:n hallituksen jäsenenä. 

Komissio ei voi ottaa kantaa siihen, ovatko vetoomuksen esittäjän syytökset CMI:n 
menettelytavasta vakuutussopimusten markkinoinnissa ja noudattamisessa perusteltuja. 
Vetoomuksen esittäjällä ja hänen asiakkaillaan on Saksan lainsäädännön sääntelemät 
sopimusjärjestelyt CMI:n kanssa, ja lopulta vain Saksan tuomioistuimet voisivat päättää, onko 
vakuutusyhtiö rikkonut sopimusta.

Kuitenkin kyseiset sopimukset myytiin EU:n alueella olevasta sivukonttorista palvelujen 
tarjoamisen vapauden ja direktiivissä 2002/83/EY vahvistetun henkivakuutuksia koskevan 
eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Siksi on komission asia tutkia, ilmeneekö 
sääntelyjärjestelmästä ja toimivaltaisten viranomaisten kannasta, jotka on tuotu esiin 
vetoomuksessa, että direktiiviä olisi rikottu tai sovellettu väärin.

Vetoomuksen esittäjän komissiolle osoittaman alkuperäisen kirjeen jälkeen komission yksiköt 
vastasivat vetoomuksen esittäjälle ja esittivät käsityksensä velvollisuuksien jaosta 
kotijäsenvaltion, jossa vakuutusyhtiö on rekisteröity, ja isäntäjäsenvaltion tai -valtioiden, 
jonne vakuutusyhtiö on perustanut sivukonttorin tai jonne se tuottaa rajat ylittäviä palveluja, 
kesken. Myöhemmässä kirjeenvaihdossa komissio kiinnitti vetoomuksen esittäjän huomion 
Equitable Life Assurance Society -yhtiötä käsittelevälle Euroopan parlamentin 
tutkintavaliokunnalle lähetettyyn tätä asiaa koskevaan muistioon1.

FSA esitti näkemyksensä direktiivin mukaisista velvollisuuksistaan 2. kesäkuuta 2006 
BaFin:lle lähettämässään kirjeessä. FSA ilmoitti, että "se vastaa CMIG:n Alankomaiden 
sivukonttorin toiminnan "vakauden" valvonnasta, mihin kuuluvat myös kaikki tämän 
sivukonttorin palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvat myyntiliiketoimet Saksassa". FSA 
jatkoi, että sen näkemyksen mukaan "toiminnan vakauden valvontaan kuuluu taata, että 
vakuutusyhtiön rahoitus on asianmukainen ja että sen liiketoimintaa hoidetaan järkevästi ja 
harkitsevasti". Tätä voitaisiin kuvata "rahoitusvalvonnaksi". Lisäksi FSA ilmaisi selvästi, että 
"se ei vastaa "liiketoiminnan harjoittamisen sääntelystä" CMIG:n Saksan toiminnan osalta. 
Liiketoiminnan harjoittamisen sääntely käsittää tavan, jolla vakuutusyhtiöt markkinoivat ja 
myyvät tuotteitaan asiakkaille, sekä tavan, jolla ne hoitavat yhteyksiä asiakkaisiinsa 
sopimuksen keston aikana". FSA:n kanta oli, että BaFin on toimivaltainen viranomainen, jolle 
kuuluu kanteluiden käsittely ja sen tulkinta, onko yhtiö noudattanut Saksan säännöksiä.

Komission yksiköiden näkemyksen mukaan FSA:n kanta, joka edellä on esitetty, on 
direktiivin periaatteiden ja vaatimusten mukainen. Direktiivin 10 artiklassa todetaan, että 
"vakuutusyrityksen talouden valvonta, mukaan lukien sellaisen liiketoiminnan valvonta, jota 
yritys harjoittaa joko sivukonttoreiden välityksellä tai palvelujen tarjoamisen vapauden 
perusteella, kuuluu yksinomaan kotijäsenvaltion toimivaltaan", ja tällöin kotijäsenvaltio on 

                                               
1 Ks. kirjallinen todiste (asiakirja nro 41) tutkintavaliokunnan verkkosivulla
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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pääkonttorin kotijäsenvaltio.

Direktiivin mukaan vakuutusyhtiön, joka haluaa avata sivukonttorin toisessa jäsenvaltiossa tai 
tarjota rajat ylittäviä palveluja toisessa jäsenvaltiossa, on ilmoitettava asiasta 
kotijäsenvaltiolleen. Direktiivin 40 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "ennen kuin … 
sivukonttori aloittaa toimintansa, sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa 
sivukonttorin on tarkoitus sijaita, on …, ilmoitettava tarvittaessa kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle edellytykset, joita yleisen edun vuoksi on noudatettava 
harjoitettaessa liiketoimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa sivukonttorin on tarkoitus sijaita". 
Samanlaiset järjestelyt pätevät rajat ylittävien palvelujen tarjoamiseen. Sen jäsenvaltion, jossa 
palveluja tarjotaan, valvontaviranomainen voi tarvittaessa kirjallisesti ilmoittaa 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle edellytykset, joita yleisen edun vuoksi on 
noudatettava harjoitettaessa toimintaa sen alueella (ks. Sienan pöytäkirja1 EY:n 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteistyöstä erityisesti henkivakuutusdirektiivien ja 
muita vakuutuksia koskevien direktiivien soveltamisen alalla (1997), osa 2.3.3.).

Sen mukaisesti Luxemburgin ja Alankomaiden viranomaisille olisi ilmoitettu CMI:n 
aikomuksesta perustaa sivukonttoreita niiden alueille, ja ne olisivat voineet ilmoittaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille yleistä etua koskevista liiketoiminnan 
harjoittamista koskevista säännöistä, joita on noudatettava liiketoimissa, joissa on osallisina 
Luxemburgissa ja Alankomaissa asuvia henkilöitä. Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten olisi pitänyt ilmoittaa Saksan viranomaisille sivukonttorien aikomuksesta 
tarjota rajat ylittäviä palveluja Saksassa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan pääkonttorin olisi pitänyt saattaa Saksan yleistä etua koskevat 
liiketoiminnan harjoittamista koskevat säännöt sivukonttorien tietoon. Nämä Saksan säännöt 
on todella esitetty BaFin:n verkkosivulla.

Siksi komission yksiköiden näkemyksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan FSA ei voi 
soveltaa sen kansallista liiketoiminnan harjoittamista koskevaa säännöstöään muissa 
jäsenvaltioissa sijaitsevien Yhdistyneen kuningaskunnan vakuutusyhtiöiden harjoittamaan 
liiketoimintaan, eikä vetoomuksen esittäjän kantelu tältä osin ole perusteltu. Saksalle on 
direktiivin nojalla annettu valtuudet soveltaa sen paikallisia, yleisellä edulla perusteltuja 
liiketoiminnan harjoittamista koskevia sääntöjä ja vaatia niiden noudattamista, ja on Saksan 
viranomaisten asia arvioida, ovatko CMI:n myymät vakuutustuotteet ja CMI:n menettelytapa 
sen harjoittaessa liiketoimintaansa Saksassa asiaa koskevien sääntöjen mukaista. Epäilemättä 
Saksa on omien yleistä etua koskevien sääntöjensä paras tuntija ja tulkitsija.

Kuitenkin lopullinen velvollisuus huolehtia siitä, että vakuutusyhtiö noudattaa kyseisiä 
sääntöjä on (13 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 46 artiklan 3 kohdan mukaan) 
kotijäsenvaltion vakuutusyhtiön toimiluvan myöntävällä viranomaisella. Tämä 
velvollisuuksien ja asiantuntemuksen jakaminen vaatii hyvää tietojenvaihtoa ja tehokasta 
yhteistyötä asiaankuuluvien valvojien kesken.

Itse direktiivissä vaaditaan tällaista yhteistyötä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten kesken 
(ks. johdanto-osan 48 kappale ja 62 artikla), ja näillä viranomaisilla on takanaan pitkä 
yhteistyön perinne, mistä on osoituksena Sienan pöytäkirja.
                                               
1 Ks. http://www.ceiops.org/index.php.
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Näyttää kuitenkin siltä, ettei yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kesken tässä 
erityistapauksessa ole toiminut hyvin, ja vetoomuksen esittäjälle on syntynyt käsitys, että 
kukaan ei ota hänen kanteluaan vakavasti. Komissio kuitenkin panee merkille FSA:n 
kesäkuussa 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan "voi olla hyödyllistä, että FSA:n ja 
BaFin:n välillä jatketaan keskusteluja siitä, miten käytännössä varmistetaan, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan vakuutusyhtiöiden liiketoiminnan harjoittamisen sääntely on tehokasta niiden 
käyttäessä palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella oikeuttaan tarjota henkivakuutuksia 
Saksassa".

Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen yksikön (FOS) toiminnan osalta olisi ensiksi 
todettava, että direktiivissä ei aseteta mitään kantelumenettelyn olemassaoloa tai hoitamista 
koskevia sääntöjä. Liitteessä III ainoastaan vaaditaan, että tiedot kyseisistä menettelyistä on 
asetettava vakuutuksenottajien käyttöön. Yhdistyneen kuningaskunnan periaatteena asiassa 
on, että koska Yhdistynyt kuningaskunta on vastuussa liiketoiminnan harjoittamista 
koskevista säännöistä, kun kyseessä ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien 
henkilöiden kanssa toteutettavat liiketoimet, se käsittelee näiden henkilöiden tekemät kantelut. 
Koska se ei ole vastuussa liiketoiminnan harjoittamista koskevista säännöistä silloin, kun 
Yhdistyneen kuningaskunnan vakuutusyhtiöt harjoittavat liiketoimia muissa jäsenvaltioissa 
näiden valtioiden asukkaiden kanssa, se ei pidä itseään toimivaltaisena arvioimaan, onko 
paikallisia sääntöjä noudatettu. Siksi komission yksiköt eivät näe FOS:n menettelytavassa 
mitään syrjintää.

Lopuksi voidaan todeta, että komissio ei näe mitään eturistiriitaa seikassa, että HBOS:n 
vanhempi toimitusjohtaja toimii johtajan tehtävissä (ei toimitusjohtajana) myös FSA:ssa. 
Kuten CMI ilmoitti vetoomuksen esittäjälle, kyseinen johtaja ei osallistunut yhteenkään 
HBOS:ia koskevaan FSA:n hallituksen keskusteluun. Komissio on yhtä mieltä siitä, että näillä 
säännellyillä aloilla toimivien kokeneiden henkilöiden osallistuminen voi lujittaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan valvontajärjestelmää.

Komission yksiköt katsovat, että vetoomuksen esittäjän kuvaamista seikoista ei ilmene, että
asiaa koskevaa direktiiviä tai yhteisön oikeutta yleisesti olisi rikottu. Ne kuitenkin katsovat, 
että kuten tästä asiasta ja Equitable Life -skandaalista on käynyt ilmi, kysymykseen 
kuluttajien valitusten käsittelystä on todella syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Komissio on jo saattanut Lamfalussy-mallin mukaisen 2 tason vakuutuskomitean, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkekomitean, tietoon näkemyksensä, että ei ole hyväksyttävää, että 
kuluttajia, jotka haluavat tehdä valituksen, käännytetään edestakaisin kotijäsenvaltion ja 
isäntäjäsenvaltion valvojien välillä.

Komissio myös panee tyytyväisenä merkille, että 3 tason vakuutuskomitea, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (CEIOPS) on ilmoittanut osaksi 
vuoden 2007 työohjelmaansa aikomuksensa "tarkistaa Sienan pöytäkirjassa määritellyt 
säännöt ja menettelyt, joita valvojien on noudatettava, kun kyseessä on rajat ylittävä toiminta. 
Tässä tarkistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota valvontaviranomaisten yhteistyöhön 
muissa kuin taloudellisissa kysymyksissä ja erityisesti kysymyksiin, jotka vaikuttavat suoraan 
vakuutuksenottajien suojaan, kuten rajat ylittävien kanteluiden käsittelyyn".
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Komission yksiköt seuraavat hyvin tiiviisti tätä tarkistusta.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008

Vetoomusvaliokunta pyysi lisätietoja komission aikeista kuluttajien tekemien rajat ylittävien 
valitusten käsittelyn suhteen.

Yhtenäismarkkinoilla on erittäin tärkeää, että rajat ylittävät valitukset käsitellään yhtä 
tehokkaalla tavalla kuin yksinomaan kansallisen ulottuvuuden omaavat valitukset.

Henkivakuutusdirektiiveihin ei kuitenkaan sisälly muita valituksiin liittyviä säännöksiä kuin 
henkivakuutusyhtiölle asetettu velvoite antaa kuluttajille tietoa valitusten käsittelyä koskevista 
järjestelyistä, mukaan lukien tarvittaessa mahdollisesta valituslautakunnasta1.

Vaikka direktiiveillä ei siis anneta komissiolle suoraa toimivaltaa kuluttajien vakuutustuotteita 
koskevien valitusten käsittelyssä, se on kannustanut voimakkaasti jäsenvaltioita käsittelemään 
nykyistä epätyydyttävää tilannetta sen parantamiseksi.

Komission jäsen McCreevy puhui Equitable Life -yhtiön kriisiä käsittelevälle Euroopan 
parlamentin tutkintavaliokunnalle 23. marraskuuta 2006 siitä, kuinka valituksen tekijöitä 
käännytetään edestakaisin kotijäsenvaltion ja isäntäjäsenvaltion valvojien välillä, jota hän ei 
pidä hyväksyttävänä yhtenäismarkkinoilla. Hän huomautti myös, että komissio on jo ryhtynyt 
käsittelemään tätä kysymystä EIOPC:ssa (Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitea – 2 tason 
vakuutuskomitea) kokoontuvien sääntelyviranomaisten kanssa.

Komission jäsen kertoi lisäksi tutkintavaliokunnalle, että CEIOPS:n (Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitea - 3 tason vakuutuskomitea) puitteissa kokoontuvat 
vakuutusvalvojat ovat päättäneet ottaa tämän tärkeän kysymyksen työohjelmaansa.

CEIOPS kuulee parhaillaan eri sidosryhmiä Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
vakuutusvalvontaviranomaisten yhteistyötä koskevan pöytäkirjansa tarkistamisesta. 
Asiakirjaluonnos on saatavilla CEIOPS:n kotisivuilla osoitteessa www.ceiops.org. Sen 
VII luvussa käsitellään jäsenvaltioiden valitusten käsittelyjärjestelmiä. Uudella luonnoksella, 
joka on nähtävillä kuulemista varten 5. helmikuuta 2008 saakka, pyritään välttämään 
Equitable Life -tapauksessa syntyneen tilanteen toistuminen. Valituksen ensimmäisenä 
vastaanottavaa toimivaltaista viranomaista kehotetaan tutkimaan se määritelläkseen, mikä elin 
on toimivaltainen käsittelemään valituksen. Valituksen tekijälle on tiedotettava asian 
etenemisestä. Mielipiteiden erotessa sen suhteen, minkä elimen olisi kannettava vastuu 
valituksesta, asianomaisen viranomaisen on tehtävä kaikkensa tämän kysymyksen 
ratkaisemiseksi neljän viikon sisällä valituksen saamisesta. Mikäli vastuukysymystä ei voida 
ratkaista, CEIOPS:n sovittelumekanismiin turvautuminen on mahdollista.

Valitusmenettelyjä koskeva kysymys mainitaan myös komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa aloitteista vähittäisrahoituspalvelujen alalla, joka on osa 
sisämarkkinoita koskevaa katsausta2.

                                               
1 Ks. henkivakuutusdirektiivin 2002/83/EY 36 artikla ja liite III (EYVL L 345, 19.12.2002, s.1).
2 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm
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Komissio aikoo tutkia edelleen mahdollisuuksia parantaa vaihtoehtoisia valitusmenettelyjä 
rahoituspalvelualalla. Se on jo lähettänyt jäsenvaltioille kyselylomakkeen sellaisten 
valituselinten tunnistamiseksi, jotka eivät vielä kuulu FIN-NET-verkostoon1. Komissio haluaa 
korjata mahdolliset puutteet FIN-NET-verkoston kattavuudessa ja parantaa järjestelmää 
entisestään.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Komissio on tuonut selkeästi esiin aikaisemmissa vastauksissaan, että se ei katso, että tässä 
vetoomuksessa esitettyjen seikkojen vuoksi rikotaan yhteisön lainsäädäntöä. Myös Saksan 
viranomaiset ilmoittivat selvästi, että Saksan lainsäädäntöä (eli Saksan yleistä etua koskevia 
säännöksiä) ei ole rikottu. Komissio ei näe, että Equitable Life -tapauksella olisi 
minkäänlaista yhteyttä tähän Clerical Medical -vakuutusyhtiötä koskevaan vetoomukseen 

Komissio on jo todennut, että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomainen 
(FSA) ei voi soveltaa kansallista säännöstöään Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien 
vakuutusyritysten muissa jäsenvaltioissa tarjoamaan liiketoimintaan. Saksalle (tässä 
tapauksessa Saksan valvontaviranomaiselle BaFinille) on annettu valtuudet soveltaa 
paikallisia, yleisellä edulla perusteltuja liiketoiminnan harjoittamista koskevia sääntöjä ja 
vaatia niiden noudattamista. On Saksan viranomaisten asia arvioida, ovatko CMI:n myymät 
vakuutustuotteet ja sen liiketoiminnan harjoittamista koskevat menettelytavat asianmukaisten 
(Saksan) sääntöjen mukaisia. Vetoomuksen esittäjän tapaus on sen vuoksi Saksan lainsäännön 
ja Saksan viranomaisten toimivallan piirissä.

Komissio on todennut lisäksi, että se ei näe mitään eturistiriitaa sen seikan vuoksi, että 
Halifax Bank of Scotlandin (HBOS, joka fuusioitui CMI:n kanssa vuonna 2000) vanhempi 
toimitusjohtaja toimii johtajan tehtävissä (ei toimitusjohtajana) FSA:ssa. Kuten CMI ilmoitti 
vetoomuksen esittäjälle, kyseinen johtaja ei osallistunut yhteenkään HBOS:ia koskevaan 
FSA:n hallituksen keskusteluun.

Saksan viranomaiset väittävät tiukasti, että sääntöjä ei ole rikottu sen enimmäismäärän osalta, 
joka voidaan vähentää, kun henkivakuutus peruutetaan ajoissa (vetoomuksen esittäjä asettaa 
kyseenalaiseksi Clerical Medicalin harjoittaman markkina-arvon vähennyksen). Tällainen 
kysymys voi nousta esiin mahdollisesti ainoastaan vuonna 2008 hyväksytyn lain perusteella, 
koska lakia ei sovelleta sitä edeltäneeseen vetoomuksen esittäjän tapaukseen.

Päätelmä

Edellä todetun perusteella komission katsoo edelleen, että tässä vetoomuksessa esitetty tapaus 
ei riko yhteisön lainsäädäntöä eikä (Saksan) kansallista lainsäädäntöä.

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


