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Temats: Lūgumraksts Nr. 0508/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rüdiger 
Krege uzņēmuma Poly-Markt GmbH vārdā, par EK tiesību aktu iespējamiem 
pārkāpumiem, ko izdarījusi Lielbritānijas apdrošināšanas sabiedrība Clerical 
Medical Investment Group Limited

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzņēmuma Poly-Markt GmbH vārdā sūdzas par Clerical Medical 
Investment Group Limited (CMI) – Lielbritānijas apdrošināšanas sabiedrības ar meitas 
uzņēmumiem citās dalībvalstīs (tostarp Vācijā un Luksemburgā) – uzņēmējdarbības politiku 
pēc tam, kad tā 2000. gadā apvienojās ar Halifax Bank of Scotland (HBOS). Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka ir apdraudētas CMI Vācijas klientu finanšu intereses, jo netika 
sasniegts finanšu pieauguma mērķis un klientiem, kuri mēģināja pārtraukt līgumu, lika 
samaksāt “tirgus vērtības pielāgojumu” līdz pat 25 % apmērā no sākotnējiem ieguldījumiem.
Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu iestāde un Lielbritānijas ombuds neuzskatīja, ka 
šīs lietas izmeklēšana ir to kompetencē, un sūdzību iesniedzējiem lika vērsties pie Vācijas 
uzraudzības iestādes. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka FSA atteikums izmeklēt šo lietu 
var būt saistīts ar apšaubāmām saistībām starp CMI mātes uzņēmumu, HBOS un Lielbritānijas 
iestādēm, un lūdz Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 13. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Lūgumraksta iesniedzējs kopš 1997. gada ir bijis gan klients, gan starpnieks dzīvības 
apdrošināšanas/investīciju produktiem, ko piedāvā Clerical Medical Investment Group (CMI), 
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kas tagad ir HBOS Group daļa. CMI centrālais birojs atrodas Londonā, un uzņēmums darbojas 
arī Nīderlandē un Luksemburgā. CMI publikācijās ir atsauce uz Eiropas filiāli Māstrihtā, 
Nīderlandē, un CMI agrāk bija filiāle Luksemburgā. Pēc Komisijai pieejamās informācijas 
pašlaik uzņēmumam Clerical Medical ir apdrošināšanas meitas uzņēmums Luksemburgā, un 
izrādās, ka līdzās uzņēmuma Eiropas filiālei tam ir kontrolakciju sabiedrība Nīderlandē. Kā 
norādīts CMI tīmekļa vietnē, CMI nestrādā ar klientiem tiešā veidā, bet tikai izmantojot 
pilnvarotus starpniekus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka daudzi Vācijas un citu Kopienas 
valstu pilsoņi ir ieguldījuši CMI un cietuši finansiālus zaudējumus. Lūgumrakstā ir norādīts uz 
aizņemtu vai palielinātu finanšu līdzekļu ieguldījumiem, kad ieguldītāji ņem aizņēmumu 
bankā, lai palielinātu ieguldījumu apjomu attiecīgajā ieguldījumu produktā, cerot, ka 
ieguldījumu peļņa ar uzviju kompensēs vajadzīgos procentu maksājumus par aizņēmumu.
Apdrošināšanas produkti, kas minēti lūgumrakstā, ir dzīvības apdrošināšanas polises ar dalību 
apdrošināšanas sabiedrības peļņā. Nav pilnībā skaidrs, vai līgumi, uz kuriem attiecas 
lūgumraksts, tika pārdoti CMI Luksemburgas vai Māstrihtas filiālēs. Jebkurā gadījumā mums 
ir bažas par filiāļu darbību un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu Vācijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs pirmoreiz rakstīja Komisijai 2006. gada aprīlī. Kopš tā laika starp Komisiju un 
lūgumraksta iesniedzēju ir notikusi sarakste par piederības valsts un uzņēmējas valsts 
uzraudzības iestāžu attiecīgajām tiesībām un pienākumiem saistībā ar apdrošināšanas 
pakalpojumiem, ko sniedz apdrošināšanas uzņēmumu filiāles vai saskaņā ar pakalpojumu 
brīvu sniegšanu.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par vairākiem CMI darbības aspektiem. Viņš apgalvo, ka 
dzīvības apdrošināšanas produkti nesniedza garantēto finansiālo pieaugumu, kas bija norādīts 
uzņēmuma publikācijās. Patiesībā polises pieaugums bija daudz zemāks par procentu 
maksājumiem par aizņēmumiem ieguldījuma finansēšanai. Kad klienti vēlējās veikt 
pirmstermiņa naudas izņemšanu no šī ieguldījuma, kas radīja zaudējumus, viņiem pieprasīja 
samaksāt tirgus vērtības pielāgojumu, kas nozīmēja būtisku ieguldījuma vērtības norakstīšanu.
Lūgumraksta iesniedzējs 2003. gadā sūdzējās CMI Luksemburgas filiālei un 2005. gada 
augustā iesniedza sūdzību Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu iestādei (FSA), kas ir 
Lielbritānijas finanšu nozares uzraudzības iestāde. FSA atbildēja, ka tā nav atbildīga par 
atsevišķu sūdzību risināšanu un ka sūdzības ir jāadresē neatkarīgajam Finanšu ombuda 
dienestam (FOS). FOS savukārt atbildēja, ka dienesta kompetencē nav finanšu pakalpojumi, 
ko iedzīvotājiem, kuri nav Apvienotās Karalistes iedzīvotāji, sniegušas ārvalstu filiāles 
apdrošināšanas uzņēmumiem, kuru centrālais birojs ir Apvienotajā Karalistē. Turpmākajā 
saziņā ar FSA lūgumraksta iesniedzēju informēja, ka FSA neuzskata sevi par kompetentu 
pārraudzīt Apvienotās Karalistes apdrošināšanas uzņēmumu apdrošināšanas polišu 
tirdzniecības un administratīvās darbības, kas veiktas, izmantojot to ārvalstu filiāles.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka FSA atteikšanās uzņemties atbildību par uzņēmējdarbību, 
ko veikušas Apvienotās Karalistes apdrošinātāju ārvalstu filiāles, ir ES tiesību aktu, jo īpaši 
Direktīvas Nr. 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu (Direktīvas)1 pārkāpums. Viņš 
uzskata, ka FSA noteikumi ir vienlīdz jāpiemēro Apvienotās Karalistes apdrošinātāju ārvalstu 
filiāļu veiktajai uzņēmējdarbībai. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka FSA un FOS
darbība ir Līguma pretdiskriminācijas noteikumu pārkāpums. Viņš arī izsaka vispārēju 
neapmierinātību attiecībā uz viņa sūdzības izskatīšanu, ko veikusi FSA un Vācijas 
uzraudzības iestāde BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), un uzskata, ka 
CMI darbība netiek kontrolēta. Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs apšauba HBOS augstākā 
                                               
1 OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.
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līmeņa ierēdņa līdzdalību FSA padomē.

Komisija nevar pieņemt nekādu nostāju par pamatotību lūgumraksta iesniedzēja sūdzībām par
CMI rīcību attiecībā uz apdrošināšanas līgumu tirdzniecību un darbību. Lūgumraksta 
iesniedzējam un viņa klientiem ar CMI ir līgumsaistības, ko reglamentē Vācijas tiesību akti, 
un visbeidzot tikai Vācijas tiesas varētu noteikt, vai līgums ir pārkāpts no apdrošinātāja puses.

Tomēr minētos līgumus ir tirgojusi ES filiāle saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību 
atbilstoši Eiropas dzīvības apdrošināšanas regulatīvo procedūru, kā tas noteikts Direktīvā 
Nr. 2002/83//EK. Tāpēc Komisijai jāpārbauda, vai regulatīvais režīms un attiecīgo iestāžu 
nostāja, kas minēti lūgumrakstā, atklāj jebkādu šīs direktīvas pārkāpumu vai nepareizu 
piemērošanu.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja sākotnējās Komisijai adresētās vēstules Komisijas dienesti 
atbildēja lūgumraksta iesniedzējam, izklāstot savu izpratni par pienākumu sadali starp 
apdrošinātāja piederības valsti, kurā apdrošinātājs ir reģistrēts, un uzņēmēju valsti vai valstīm, 
kur apdrošinātājs ir izveidojis filiāli vai kur tas sniedz pārrobežu pakalpojumus. Turpmākajā 
sarakstē Komisija vērsa lūgumraksta iesniedzēja uzmanību piezīmei par šo tematu, kas tika 
iesniegta Eiropas Parlamenta Izmeklēšanas komitejai Equitable Life lietā1.

FSA savā 2006. gada 2. jūnija BaFin adresētajā vēstulē izklāstīja savu izpratni par tās 
atbildību saskaņā ar šo direktīvu. FSA paziņoja, ka „tā ir atbildīga par CMIG Nīderlandes 
filiāles „saprātīgu” uzraudzību, tostarp attiecībā uz jebkādu šīs filiāles veiktu tirdzniecību 
saskaņā ar brīvību sniegt pakalpojumus Vācijā”. Tālāk FSA norādīja, ka pēc tās domām 
“saprātīga uzraudzība ietver garantiju, ka apdrošināšanas sabiedrība ir adekvāti kapitalizēta un 
ka tās uzņēmējdarbība ir pareizi un saprātīgi pārvaldīta.” To varētu raksturot kā “finansiālu 
uzraudzību”. FSA bija vienlīdz skaidrs, ka „tā nav atbildīga par tā dēvēto „uzņēmumu 
vadības” regulēšanu attiecībā uz CMIG darbību Vācijā. Uzņēmumu vadības regulēšana 
attiecas uz veidu, kādā apdrošināšanas sabiedrības laiž tirgū un pārdod savus produktus 
klientiem, un veidu, kādā viņi sazinās ar klientiem līguma darbības laikā”. FSA uzskatīja, ka 
BaFin ir attiecīgā iestāde, kurai jāizskata sūdzības un jāizskaidro, vai sabiedrība ir ievērojusi 
Vācijas tiesību aktus.

Komisijas dienestu skatījumā iepriekš minētā FSA nostāja atbilst šīs direktīvas 
pamatprincipiem un prasībām. Direktīvas 10. pantā minēts, ka „par dzīvības apdrošināšanas 
sabiedrību finanšu uzraudzību, ieskaitot darījumus, ko tās veic ar filiāļu palīdzību vai 
izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, atbild vienīgi piederības dalībvalsts”, kur 
piederības dalībvalsts ir tā, kurā atrodas galvenais birojs.

Saskaņā ar šo direktīvu apdrošinātājam, kurš vēlas atvērt filiāli citā dalībvalstī vai sniegt 
pārrobežu pakalpojumus citā dalībvalstī, par savu nodomu ir jāinformē piederības dalībvalsts.
Direktīvas 40. panta 4. punktā norādīts, ka „pirms […] filiāle sāk darbību, filiāles dalībvalsts 
kompetentās iestādes […] vajadzības gadījumā paziņo piederības dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, saskaņā ar kādiem nosacījumiem vispārējā labuma interesēs filiāle darbosies šajā 
dalībvalstī”. Līdzīgi noteikumi attiecas uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojuma 

                                               
1 Skatīt sadaļā Rakstiski pierādījumi (dokuments Nr. 41) Izmeklēšanas komitejas tīmekļa vietnē 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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sniedzējas dalībvalsts uzraudzības iestāde vajadzība gadījumā var rakstiski informēt 
piederības dalībvalsts uzraudzības iestādi par nosacījumiem, kādi vispārējā labuma interesēs ir 
jāievēro tās teritorijā (skatīt 1997. gada Sjēnas Protokola1 2.3.3 sadaļu attiecībā uz Eiropas 
Kopienas dalībvalstu uzraudzības iestāžu sadarbību, jo īpaši piemērojot direktīvas par 
dzīvības apdrošināšanu un nedzīvības apdrošināšanu).

Attiecīgi Luksemburgas un Nīderlandes iestādes būtu informētas par CMI nodomu izveidot 
filiāles to teritorijās un būtu varējušas informēt Apvienotās Karalistes iestādes par vispārējiem 
pareizas uzņēmumu vadības noteikumiem, kas jāievēro, veicot uzņēmējdarbību, kurā iesaistīti 
Luksemburgas un Nīderlandes iedzīvotāji. Apvienotās Karalistes iestādēm bija jāinformē 
Vācijas iestādes par filiāļu nodomu sniegt pārrobežu pakalpojumus Vācijā, un filiāles bija 
jāinformē par Vācijas vispārējiem pareizas uzņēmumu vadības noteikumiem, izmantojot 
Apvienotās Karalistes iestādes un Apvienotās Karalistes galveno biroju. Šie Vācijas 
noteikumi ir izklāstīti BaFin tīmekļa vietnē.

Tādēļ Komisijas dienestu uzskats ir tāds, ka Apvienotās Karalistes FSA nevar piemērot tās 
vietējos uzņēmumu vadības noteikumus uzņēmējdarbībai, ko citās dalībvalstīs veic 
Apvienotās Karalistes apdrošinātāji, un lūgumraksta iesniedzēja sūdzība šajā ziņā nav 
pamatota. Saskaņā ar direktīvu Vācija ir pilnvarota piemērot un pieprasīt atbilstību tās 
vietējiem uzņēmumu vadības noteikumiem, ko pamato vispārējs labums, un tieši Vācijas 
iestādēm ir jānovērtē, vai CMI tirgotie apdrošināšanas produkti un CMI uzņēmējdarbība 
Vācijā atbilst attiecīgajiem noteikumiem. Protams, Vācijai ir vislabāk zināmi un 
interpretējami savi vispārējā labuma noteikumi.

Tomēr galīgā atbildība, lai nodrošinātu, ka apdrošinātājs ievēro šos noteikumus (saskaņā ar 
13. panta 3.b apakšpunktu un 46. panta 3. punktu), jāuzņemas piederības valsts iestādei, kura 
izsniedz apdrošinātāja atļauju. Šādam atbildības un kompetences dalījumam starp piederības 
valsti un uzņēmēju valsti ir nepieciešama laba informācijas apmaiņa un efektīva sadarbība 
starp attiecīgajām uzraudzības iestādēm.

Direktīvā pieprasīta šāda sadarbība starp dalībvalstu uzraudzības iestādēm (skatīt 
48. apsvērumu un 62. pantu), un, kā tas redzams Sjēnas Protokolā, šīm iestādēm ir ilgas 
savstarpējas sadarbības tradīcijas.

Tomēr liekas, ka šajā konkrētajā gadījumā sadarbība starp attiecīgajām iestādēm nav 
izdevusies un lūgumraksta iesniedzējam šķitis, ka neviens neuzskata viņa sūdzību par vērā 
ņemamu. Tomēr Komisija atzīmē 2006. gada jūnijā izteikto FSA ierosinājumu, ka „var būt 
noderīgi organizēt turpmākas diskusijas starp FSA un BaFin par to, kā mēs praksē nodrošinām 
efektīvu uzņēmumu vadības regulēšanu attiecībā uz Apvienotās Karalistes apdrošinātājiem, 
kad tie izmanto savas tiesības sniegt dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus Vācijā saskaņā ar 
pakalpojumu sniegšanas brīvību”.

                                               
1 Sk. http://www.ceiops.org/index.php.
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Attiecībā uz Apvienotās Karalistes FOS darbību vispirms ir jāatzīmē, ka direktīvā nav nekādu 
noteikumu par sūdzību procedūru pastāvēšanu vai veikšanu. III pielikumā vienkārši tiek 
prasīts, ka informācija par šādām procedūrām jādara pieejama apdrošinājuma ņēmējiem.
Apvienotās Karalistes pamatprincips šajā gadījumā nosaka, ka, tā kā Apvienotā Karaliste ir 
atbildīga par uzņēmumu vadības noteikumiem attiecībā uz uzņēmējdarbību ar Apvienotās 
Karalistes iedzīvotājiem, tā izskata šādu personu sūdzības. Tā kā Apvienotā Karaliste nav 
atbildīga par uzņēmumu vadības noteikumiem Apvienotās Karalistes apdrošinātājiem, kas 
veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs ar šo dalībvalstu iedzīvotājiem, tā neuzskata sevi par 
kompetentu novērtēt, vai ir ievēroti vietējie noteikumi. Tāpēc Komisijas dienesti FOS darbībā 
nesaskata diskrimināciju.

Visbeidzot, Komisija neredz interešu konfliktu faktā, ka HBOS augstākā līmeņa ierēdnis 
darbojas kā FSA valdes loceklis bez izpildvaras funkcijām. Kā CMI informēja lūgumraksta 
iesniedzēju, minētais ierēdnis nepiedalīsies nevienā FSA valdes sēdē attiecībā uz HBOS.
Komisija piekrīt, ka Apvienotās Karalistes uzraudzības režīmu var stiprināt ar reglamentēto 
nozaru augstāko ierēdņu līdzdalību.

Komisijas dienesti neuzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītie apstākļi atklāj jebkādu 
vispārēju attiecīgās direktīvas vai Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Dienesti tomēr uzskata, 
ka turpmāk ir vērts pievērst uzmanību jautājumam par patērētāju sūdzību izskatīšanu, kā tas 
redzams šajā un Equitable Life lietā.

Komisija jau ir pievērsusi 2. līmeņa Lamfalisī apdrošināšanas komitejas (Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju komitejas) uzmanību savam viedoklim, ka ir 
nepieņemami, ka patērētāji, kuri vēlas iesniegt sūdzības, tiek pārsūtīti no piederības valsts 
uzraudzības iestādes uz uzņēmējas valsts uzraudzības iestādi un otrādi.

Komisija ar gandarījumu arī atzīmē, ka 3. līmeņa apdrošināšanas komiteja, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komiteja (CEIOPS), kā daļu no tās 2007. gada 
darba programmas ir paziņojusi par nodomu “pārskatīt noteikumus un procedūras, kas 
jāievēro uzraudzības iestādēm attiecībā uz pārrobežu darbībām, kā noteikts Sjēnas Protokolā.
Veicot šo pārskatīšanu, īpaša uzmanība tiks pievērsta uzraudzības iestāžu sadarbībai 
jautājumos, kas nav saistīti ar finansēm, un jo īpaši jautājumos, kas tieši ietekmē 
apdrošinājuma ņēmēju īpašnieku aizsardzību, piemēram, pārrobežu sūdzību izskatīšanu.”

Komisijas dienesti cieši sekos šai pārskatīšanai.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Lūgumrakstu komiteja pieprasīja papildu informāciju par Komisijas nodomiem attiecībā uz 
pārrobežu patērētāju sūdzību izskatīšanu.

Vienotā tirgū ir ļoti svarīgi pārrobežu patērētāju sūdzības izskatīt tikpat efektīvi kā iekšzemes 
patērētāju sūdzības.

Tomēr apdrošināšanas direktīvās nav paredzēti citi noteikumi, kā vien pienākums dzīvības 
apdrošināšanas uzņēmumiem sniegt patērētājiem informāciju par sūdzību izskatīšanas 
nosacījumiem, kā arī vajadzības gadījumā informāciju par sūdzību izskatīšanas struktūras 
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pastāvēšanu1.

Lai gan ar direktīvām tādēļ Komisijai netiek piešķirtas tiešas pilnvaras attiecībā uz patērētāju 
apdrošināšanas sūdzību izskatīšanu, tā ir stingri aicinājusi dalībvalstis veikt darbu šīs 
neapmierinošās situācijas uzlabošanai.

Kad 2006. gada 23. novembrī komisārs C. McCreevy uzstājās Eiropas Parlamenta 
Izmeklēšanas komitejā Equitable Life lietā, viņš minēja veidu, kā sūdzības tiek pārsūtītas no 
piederības valsts uzraudzības iestādes uz uzņēmējas valsts uzraudzības iestādi un otrādi, kā arī 
paziņoja, ka tas ir „nepieņemami mūsu vienotajā tirgū”. Viņš arī norādīja, ka Komisija šo 
jautājumu ir izskatījusi regulatoru sanāksmē EIOPC (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraugu komitejā — 2. līmeņa apdrošināšanas komitejā).

Komisārs arī ziņoja Izmeklēšanas komitejai, ka Apdrošināšanas uzraugu iestādes, kas sanāk 
kopā CEIOPS (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komitejā — 3. līmeņa 
apdrošināšanas komitejā), ir vienojušās iekļaut šo svarīgo jautājumu savā darba programmā.

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komiteja (CEIOPS) patlaban apspriežas 
par tās Vispārējā protokola pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu 
apdrošināšanas uzraudzības iestāžu sadarbību. Šā projekta VII daļā, kas pieejama CEIOPS
tīmekļa vietnē (www.ceiops.org), ir aplūkota sūdzību izskatīšanas sistēma dalībvalstīs. Šā 
jaunā projekta, kas nodots apspriešanai līdz 2008. gada 5. februārim, mērķis ir izvairīties no 
situācijas, ar kādu nācās saskarties Equitable Life lietā. Kompetentajai iestādei, kas pirmā 
saņem sūdzību, ir jāpārbauda, kura iestāde ir kompetenta to izskatīt. Sūdzības iesniedzējs par 
to ir jāinformē. Ja atšķiras viedokļi par to, kam jāuzņemas atbildība par sūdzību, ir jāveic viss 
iespējamais, lai šo jautājumu atrisinātu četru nedēļu laikā kopš sūdzības saņemšanas sākotnējā 
datuma. Ja jautājumu par kompetenci nevar atrisināt, var izmantot CEIOPS starpniecības 
mehānismu.

Jautājums par kompensācijas mehānismu kopumā ir aplūkots arī Komisijas dienestu darba 
dokumentā par iniciatīvām finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības jomā, kas ir vienotā 
tirgus pārskata paketes daļa2.

Komisija paziņo, ka tā turpinās pārbaudīt iespējas uzlabot kompensācijas mehānismus finanšu 
pakalpojumu jomā. Tā jau ir nosūtījusi anketu dalībvalstīm, lai noteiktu kompensācijas 
struktūras, kas neietilpst esošajā FIN-NET tīklā3. Komisija vēlas novērst jebkuras nepilnības 
FIN-NET un uzlabot šo sistēmu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Komisija savās iepriekšējās atbildēs ir gana pārliecinoši izteikusies, ka tā šajā lūgumrakstā 

                                               
1 Skatīt Direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu 36. pantu un III pielikumu 
(OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp).
2 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
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nesaskata Kopienas tiesību aktu pārkāpumus, un Vācijas iestādes ir paudušas pārliecību, ka 
nav notikusi Vācijas tiesību aktu (t. i., vispārēju labas darbības noteikumu) pārkāpšana.
Komisija nesaskata paralēles starp Equitable Life lietu un šo lūgumrakstu attiecībā uz CMI.

Komisija jau ir paziņojusi, ka Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu iestāde (FSA) 
nevar piemērot vietējos uzņēmumu vadības noteikumus uzņēmējdarbībai, ko Apvienotās 
Karalistes apdrošināšanas sabiedrības veic citā dalībvalstī, un Vācija (un Vācijas iestādes, šajā 
gadījumā BaFin) ir pilnvarota piemērot un pieprasīt atbilstību tās vietējiem uzņēmumu 
vadības noteikumiem, ko pamato vispārējs labums, un tieši Vācijas iestādēm ir jānovērtē, vai 
CMI tirgotie apdrošināšanas produkti un CMI uzņēmējdarbība Vācijā atbilst attiecīgajiem 
(Vācijas) noteikumiem. Tādēļ uz lūgumraksta iesniedzēja lietu attiecas Vācijas tiesību akti, un 
lieta ir Vācijas iestāžu kompetencē.

Komisija ir arī paziņojusi, ka tā nesaskata interešu konfliktu faktā, ka Halifax Bank of 
Scotland (HBOS apvienojās ar CMI 2000. gadā) augstākā līmeņa ierēdnis darbojas kā FSA
valdes loceklis bez izpildvaras funkcijām, jo, kā CMI informēja lūgumraksta iesniedzēju, 
minētais ierēdnis nepiedalīsies nevienā FSA valdes sēdē attiecībā uz HBOS.

Attiecībā uz maksimālo summu, ko varētu atrēķināt par dzīvības apdrošināšanas līguma 
priekšlaicīgu anulēšanu (lūgumraksta iesniedzējs gribētu, lai piemēro CMI praktizēto tirgus 
vērtības samazināšanu, Vācijas iestādes stingri uzskata, ka noteikumi nav pārkāpti. Šāds 
jautājums, iespējams, varētu rasties tikai, piemērojot jauno, 2008. gadā pieņemto likumu, kurš 
lūgumraksta iesniedzēja lietā netiek piemērots, jo šī lieta ir notikusi iepriekš.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekšteikto, Komisija paliek pie viedokļa, ka lūgumrakstā minētajā gadījumā 
neparādās Kopienas tiesību aktu vai dalībvalstu (Vācijas) tiesību aktu pārkāpšana.


