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Dotyczy: Petycji 0508/2006, którą złożył Rüdiger Krege (Niemcy), w imieniu spółki Poly-
Markt GmbH, w sprawie domniemanego naruszenia prawa wspólnotowego przez 
brytyjskie towarzystwo ubezpieczeniowe Clerical Medical Investment Group 
Limited

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, występując w imieniu spółki Poly-Markt GmbH, ujawnia politykę 
biznesową Clerical Medical Investment Group Limited (CMI) – brytyjskiego towarzystwa 
ubezpieczeniowego, posiadającego oddziały w innych państwach członkowskich (w tym 
w Niemczech i w Luksemburgu) – po fuzji z Halifax Bank of Scotland (HBOS) w 2000 r. 
Składający petycję utrzymuje, że interesy finansowe niemieckich klientów CMI są zagrożone, 
ponieważ nie osiągnięto planowanego wzrostu, natomiast na klientów, którzy chcieli 
zrezygnować ze względu na złamanie warunków umowy, nałożono obowiązek zapłaty 
„korekty wartości rynkowej” w wysokości sięgającej 25% pierwotnych inwestycji. Brytyjski 
urząd nadzoru finansowego (FSA), a także brytyjski rzecznik praw obywatelskich odmówili 
zbadania tej sprawy, uzasadniając to brakiem właściwych kompetencji, i odesłali skarżących 
do niemieckiego organu nadzorującego. Składający petycję twierdzi, że przyczyną odmowy 
wszczęcia dochodzenia ze strony FSA są podejrzane powiązania między centralą CMI, HBOS 
oraz władzami brytyjskimi i zwraca się do Parlamentu o pomoc w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 23 marca 2007 r.

Od 1997 r. składający petycję jest zarówno klientem, jak i pośrednikiem sprzedaży produktów 
z zakresu ubezpieczeń na życie/inwestycji oferowanych przez towarzystwo Clerical Medical 
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Investment Group (CMI), będącego obecnie częścią grupy HBOS. Główna siedziba CMI 
mieści się w Londynie, ponadto grupa działa również w Holandii i Luksemburgu. Materiały 
informacyjne CMI wspominają o europejskim oddziale w Maastricht w Holandii, a w 
przeszłości grupa CMI miała swój oddział również w Luksemburgu. Według informacji, 
którymi dysponuje Komisja Europejska, Clerical Medical posiada obecnie oddział 
ubezpieczeniowy w Luksemburgu, a w Holandii, prócz europejskiego oddziału, jest również 
właścicielem przedsiębiorstwa holdingowego. Z informacji zamieszczonych na stronie 
internetowej CMI wynika, że grupa ta nie obsługuje klientów bezpośrednio, lecz jedynie 
poprzez zatwierdzonych pośredników. Składający petycję twierdzi, że ogromna liczba 
obywateli Niemiec i innych państw Wspólnoty zainwestowała w CMI i doznała uszczerbku 
finansowego. Składający petycję nawiązuje do kredytowanych inwestycji, wymagających od 
inwestorów zaciągnięcia kredytu bankowego w celu zwiększenia wkładu w produkt 
inwestycyjny, z nadzieją, że kwota zwrotu przewyższy odsetki od zaciągniętej pożyczki, które 
przyjdzie im spłacić. Produkty ubezpieczeniowe, do których odnosi się składający petycję to 
polisy ubezpieczeniowe na życie z zagwarantowanym udziałem w zyskach. Nie jest do końca 
jasne, czy przedmiotowe umowy były zawierane w biurach CMI w Luksemburgu czy w 
Maastricht. W każdym razie Komisję Europejską interesują sprawy związane z działalnością 
oddziału i z transgranicznym świadczeniem usług na rzecz obywateli Niemiec. Składający 
petycję po raz pierwszy zwrócił się do Komisji Europejskiej w kwietniu 2006 r. Od tamtej
pory Komisja Europejska prowadzi ze składającym petycję korespondencję dotyczącą praw i 
obowiązków władz nadzorczych państwa pochodzenia i państwa, w którym znajduje się 
oddział danego przedsiębiorstwa w zakresie usług ubezpieczeniowych świadczonych przez
oddziały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych lub zgodnie z zasadami swobodnego 
świadczenia usług.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec różnych aspektów działalności CMI. Twierdzi on, 
że oferowane przez tę grupę produkty w postaci ubezpieczeń na życie nie zapewniają 
gwarantowanego zysku obiecywanego w materiałach informacyjnych. W rzeczywistości 
wzrost wartości polisy okazał się znacznie niższy niż kwota odsetek od kredytów 
zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji. Gdy klienci chcieli dokonać wcześniejszego 
wycofania środków z przynoszącej straty inwestycji, wezwano ich do opłacenia korekty 
wartości rynkowej w wysokości niższej niż wartość pierwotnej inwestycji. W 2003 r. 
składający petycję skierował skargę do luksemburskiego oddziału CMI, a w sierpniu 2005 r. 
również do brytyjskiego urzędu ds. nadzoru finansowego (FSA), sprawującego nadzór nad 
sektorem finansowym. W odpowiedzi FSA poinformował go, że nie jest organem właściwym 
do rozpatrywania indywidualnych skarg i że należy je kierować do niezależnego Rzecznika 
Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (FOS). Z kolei FOS oznajmił, że badanie usług 
finansowych świadczonych na rzecz obywateli niezamieszkałych w Wielkiej Brytanii przez 
zagraniczne oddziały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych z siedzibą główną w Wielkiej 
Brytanii nie leży w zakresie jego kompetencji. W trakcie późniejszej korespondencji z FSA 
składający petycję został poinformowany, że FSA nie uznaje się za organ właściwy w 
zakresie nadzoru sprzedaży polis ubezpieczeniowych i działalności administracyjnej 
brytyjskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, wykonywanej za pośrednictwem 
zagranicznych oddziałów. Składający petycję uważa, że brak przyjęcia przez FSA 
odpowiedzialności za interesy prowadzone przez zagraniczne oddziały brytyjskich 
ubezpieczycieli stanowi naruszenie prawa UE, a w szczególności dyrektywy 2002/83/WE 



CM\785672PL.doc 3/8 PE386.628/REV II

PL

dotyczącej ubezpieczeń na życie (dalej zwanej dyrektywą)1. Uważa on, że regulamin FSA 
powinien w równym stopniu mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej 
przez zagraniczne oddziały brytyjskich ubezpieczycieli. Ponadto składający petycję twierdzi, 
że postępowanie FSA i FOS stanowi naruszenie antydyskryminacyjnych przepisów traktatu. 
Wyraża on również ogólne niezadowolenie w związku ze sposobem, w jaki rozpatrzona 
została skarga przez FSA i niemieckie władze nadzorcze BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) oraz uważa, że CMI funkcjonuje w nadzorczej próżni. Na 
koniec składający petycję wyraża wątpliwości dotyczące zaangażowania wysokiego rangą 
pracownika grupy HBOS w działalność zarządu FSA, którego jest członkiem. 

Komisja Europejska nie może odpowiedzieć na pytanie, czy skargi złożone przez 
składającego petycję w związku z działalnością CMI w zakresie sprzedaży i wypełniania 
warunków umów ubezpieczeniowych są uzasadnione. Składający petycję i jego klienci 
zawarli umowy z grupą CMI, które podlegają niemieckiemu prawu i ostatecznie tylko 
niemieckie sądy mogą określić, czy doszło do złamania umowy po stronie ubezpieczyciela.

Przedmiotowe polisy zostały jednak sprzedane przez działający w UE oddział zgodnie z 
zasadą swobodnego świadczenia usług ustanowioną przez europejskie prawodawstwo z 
zakresu ubezpieczeń na życie, ujednolicone w dyrektywie 2002/83/WE. Do zadań Komisji 
Europejskiej należy zatem zbadanie, czy ramy prawne i stanowisko właściwych władz 
przedstawione w petycji wykazują cechy naruszenia lub nieprawidłowego zastosowania 
dyrektywy.

Po otrzymaniu przez Komisję Europejską pierwszego pisma składającego petycję, służby 
Komisji Europejskiej udzieliły mu odpowiedzi, przedstawiając swój sposób rozumienia 
podziału obowiązków pomiędzy państwem członkowskim pochodzenia, w którym 
ubezpieczyciel jest zarejestrowany, a państwem lub państwami, gdzie ubezpieczyciel 
otworzył oddział lub świadczy usługi transgraniczne. W dalszej korespondencji Komisja 
Europejska zwróciła uwagę składającego petycję na notatkę poświęconą temu zagadnieniu 
przedstawioną komisji śledczej Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy kryzysu w 
spółce Equitable Life2. 

W piśmie z dnia 2 czerwca 2006 r. skierowanym do BaFin, FSA przedstawił własne 
rozumienie swoich obowiązków w świetle przedmiotowej dyrektywy. FSA oświadczył, że 
„odpowiada za „szczegółowy nadzór” nad holenderskim oddziałem CMIG, w tym również za 
wszelkie produkty sprzedawane przez ten oddział w Niemczech zgodnie z zasadą 
swobodnego świadczenia usług”. Następnie FSA oświadczył, że jego zdaniem „szczegółowy 
nadzór  obejmuje zagwarantowanie, że przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe posiada 
odpowiedni kapitał, a jego działalność gospodarcza jest rzetelna i podlega starannemu 
zarządzaniu”. Można to określić mianem „nadzoru finansowego”. FSA równie jasno 
oświadczył, że „nie jest odpowiedzialny za sferę nazywaną przez nas prawną regulacją 
„prowadzenia działalności gospodarczej” CMIG w Niemczech. Regulacje prawne dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej określają sposób, w jaki przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowe wprowadzają na rynek i sprzedają swoje produkty klientom oraz sposób, w 

                                               
1 Dz.U. L 345, z 19.12.2002, s. 1.
2 Zob. „Written Evidence” (dokument nr 41) na internetowej stronie komisji śledczej 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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jaki komunikują się z klientami w okresie obowiązywania umowy”. Zgodnie ze stanowiskiem 
FSA to BaFin jest właściwym organem do rozpatrywania skarg i ustalania, czy 
przedsiębiorstwo działa zgodnie z niemieckim prawem.

Według służb Komisji Europejskiej przedstawione powyżej stanowisko FSA pozostaje w 
zgodzie z filozofią i wymogami przedmiotowej dyrektywy. Art. 10 stanowi, że „nadzór 
finansowy nad zakładem ubezpieczeń, obejmujący działalność, którą zakład ubezpieczeń 
prowadzi przez swoje oddziały lub w ramach swobody świadczenia usług, stanowi wyłączną 
odpowiedzialność państwa członkowskiego pochodzenia”, przy czym za państwo 
członkowskie pochodzenia uważa się państwo, w którym mieści się główna siedziba 
przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą ubezpieczyciel, który wyraża chęć otwarcia oddziału w 
innym państwie członkowskim lub świadczenia transgranicznych usług w innym państwie 
członkowskim musi powiadomić o tym zamiarze państwo członkowskie pochodzenia. Art. 40 
ust. 4 stanowi, że „zanim oddział zakładu ubezpieczeń rozpocznie działalność, właściwe 
władze państwa członkowskiego oddziału (…) powiadamiają, jeśli to konieczne, właściwe 
władze państwa członkowskiego pochodzenia o warunkach, na których, ze względu na ogólne 
dobro, działalność ta musi być prowadzona w państwie członkowskim oddziału”. Podobne 
ustalenia odnoszą się do transgranicznego świadczenia usług. W razie potrzeby władze 
nadzorcze państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi mogą pisemnie 
powiadomić władze nadzorcze państwa członkowskiego pochodzenia o warunkach, na 
których, w interesie dobra ogólnego, należy prowadzić działalność na obszarze tego państwa 
(zob. sekcja 2.3.3 Protokołu ze Sieny z 1997 r.1 dotycząca współpracy władz nadzorczych 
państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, w szczególności w zakresie dyrektyw w 
sprawie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Zgodnie z powyższym władze Luksemburga i Holandii powinny zostać powiadomione o 
zamiarze CMI dotyczącym otwarcia oddziału na ich terytorium i mieć możliwość 
powiadomienia władz Wielkiej Brytanii o ogólnych warunkach dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej, których należy przestrzegać prowadząc działalność gospodarczą z 
udziałem mieszkańców Holandii i Luksemburga. Brytyjskie władze powinny były 
poinformować władze niemieckie o zamiarze transgranicznego świadczenia usług za 
pośrednictwem oddziałów w Niemczech, a zasady prowadzenia działalności gospodarczej 
powinny były zostać przedstawione oddziałom za pośrednictwem brytyjskich władz i głównej 
siedziby grupy w Wielkiej Brytanii. Opisane powyżej niemieckie przepisy widnieją na stronie 
internetowej BaFin.

Zatem w opinii służb Komisji Europejskiej brytyjski FSA nie może stosować rodzimych 
zasad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wobec działalności prowadzonej 
przez brytyjskich ubezpieczycieli w innych państwach członkowskich, w związku z czym 
skarga składającego petycję dotycząca tego aspektu jest nieuzasadniona. Zgodnie z dyrektywą 
Niemcy mają prawo stosować i wymagać zgodności z własnymi przepisami dotyczącymi 
prowadzenia działalności gospodarczej, uzasadnionej interesem dobra ogólnego i do 
niemieckich władz należy ocenienie, czy produkty ubezpieczeniowe sprzedawane przez CMI 
oraz działalność gospodarcza prowadzona przez CMI w Niemczech pozostają w zgodzie z 
                                               
1 Zob. http://www.ceiops.org/index.php.



CM\785672PL.doc 5/8 PE386.628/REV II

PL

właściwymi przepisami. Niemcy posiadają oczywiście największą wiedzę i kompetencje w 
zakresie interpretacji swoich przepisów dotyczących dobra ogólnego. 

Ostateczna odpowiedzialność za dopilnowanie, że ubezpieczyciel przestrzega tych przepisów 
spoczywa jednak (zgodnie z art. 13 ust. 3 b) i art. 46 ust. 3) na władzach państwa 
pochodzenia, które udzielają ubezpieczycielowi zezwolenia na prowadzenie działalności. 
Taki podział odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy władze państwa pochodzenia i 
państwa, gdzie znajduje się oddział wymaga dobrej wymiany informacji i skutecznej 
współpracy między właściwymi organami nadzorczymi.

Przepisy dyrektywy wymagają wspomnianej współpracy pomiędzy władzami nadzorczymi 
państw członkowskich (patrz punkt preambuły 48 i art. 62), a władze te mają długą tradycję 
wspólnej pracy, czego dowodzi treść Protokołu ze Sieny.

Wydaje się jednak, że współpraca między właściwymi władzami nadzorczymi nie przebiegła 
zadowalająco w tym przypadku i składający petycję odniósł wrażenie, iż nikt nie traktuje jego 
skargi poważnie. Komisja Europejska zwraca jednak uwagę na sugestię poczynioną przez 
FSA w czerwcu 2006 r., zgodnie z którą „przydatne mogą się okazać dalsze dyskusje 
pomiędzy FSA i BaFin dotyczące praktycznych sposobów zapewniania skutecznej regulacji 
prawnej działalności brytyjskich ubezpieczycieli, którzy korzystają z prawa sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych na życie w ramach swobody świadczenia usług”.

Co się tyczy działalności brytyjskiego FOS, po pierwsze należy zauważyć, że dyrektywa nie 
ustanawia żadnych przepisów dotyczących istnienia lub funkcjonowania procedur wnoszenia 
skarg. Załącznik III wymaga jedynie udostępnienia posiadaczom polis informacji 
dotyczących takich procedur. Brytyjskie stanowisko w tej sprawie opiera się na tym, że skoro 
Wielka Brytania odpowiada za przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z osobami zamieszkałymi w Wielkiej Brytanii, to zajmuje się ona również 
skargami zgłaszanymi przez te osoby. Ponieważ Wielka Brytania nie odpowiada za przepisy 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, mające zastosowanie do brytyjskich 
ubezpieczycieli prowadzących w innych państwach członkowskich działalność, która dotyczy 
mieszkańców tych państw, Wielka Brytania nie uważa się za stronę uprawnioną do oceniania, 
czy działalność ta prowadzona jest zgodnie z krajowym przepisami danego państwa. W 
związku z tym służby Komisji Europejskiej nie dostrzegają żadnych przejawów 
dyskryminacji w działaniach FOS.

Komisja Europejska nie widzi również żadnego konfliktu interesów w fakcie, że wysoki 
rangą członek kierownictwa HBOS sprawuje funkcję dyrektora niewykonawczego w FSA. 
Jak poinformowała składającego petycję grupa CMI, wspomniany dyrektor nie będzie 
uczestniczył w żadnych dyskusjach zarządu FSA dotyczących HBOS. Komisja Europejska 
przyznaje, że brytyjski reżim nadzorczy może skorzystać na udziale wyższych rangą 
jednostek z sektorów podlegających regulacjom prawnym.

Zdaniem służb Komisji Europejskiej okoliczności opisane przez składającego petycję nie 
ujawniają żadnych naruszeń właściwej dyrektywy ani też ogólnego prawa wspólnotowego. 
Uważają one jednak, że kwestia dotycząca rozpatrzenia skargi konsumenta przedstawiona w 
tym przypadku, podobnie jak w przypadku sprawy Equitable Life, wymaga dalszej uwagi.
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Komisja Europejska zwróciła już uwagę komitetu ds. ubezpieczeń z drugiego poziomu 
procedury Lamfalussy’ego, Europejskiemu Komitetowi Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych, że rzeczą niedopuszczalną jest, aby konsumenci, którzy wyrażają 
chęć złożenia skargi, odsyłani byli na przemian do organów nadzorczych państwa 
pochodzenia i państwa oddziału.

Ponadto Komisja Europejska z zadowoleniem zauważa, że komitet z trzeciego poziomu, 
Komitet Europejskich Nadzorów Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(CEIOPS) ogłosił w ramach programu prac na rok 2007 zamiar „dokonania przeglądu 
przepisów i procedur, których powinny przestrzegać organy nadzorcze w przypadku 
działalności transgranicznej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole ze Sieny. Podczas 
dokonywania przeglądu szczególna uwaga zostanie poświęcona współpracy  władz 
nadzorczych w sprawach innych niż finansowe, w szczególności w sprawach bezpośrednio 
wpływających na ochronę posiadaczy polis, takich jak rozpatrywanie transgranicznych 
skarg”.

Służby Komisji Europejskiej będą bardzo wnikliwie śledziły przeprowadzanie tego przeglądu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Komisja Petycji zwróciła się do Komisji Europejskiej o dodatkowe informacje na temat 
zamierzeń Komisji wobec rozpatrywania transgranicznych skarg konsumentów.

Ważne jest, aby w ramach jednolitego rynku transgraniczne skargi były rozpatrywane równie 
efektywnie co skargi dotyczące wyłącznie spraw krajowych.

Niemniej jednak dyrektywa w sprawie ubezpieczeń nie zawiera żadnych przepisów 
odnoszących się do skarg poza obowiązkiem nałożonym na ubezpieczyciela, dotyczącym 
informowania konsumentów o ustaleniach w kwestii rozpatrywania skarg, włącznie 
z informowaniem, gdzie stosowne, o istnieniu organów rozpatrujących skargi1.

Mimo iż przedmiotowe dyrektywy nie nadają tym samym Komisji bezpośrednich uprawnień 
do rozpatrywania skarg konsumentów dotyczących ubezpieczeń, stanowczo zachęca się 
państwa członkowskie do pracy nad poprawą obecnej sytuacji, która nie jest zadowalająca.

Kiedy komisarz Charlie McCreevy wystąpił przed komisją śledczą Parlamentu Europejskiego 
do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life w dniu 23 listopada 2006 r. 
i wypowiedział się na temat skarg odsyłanych na przemian do organów nadzorczych państwa 
pochodzenia i państwa, w którym znajduje się oddział przedsiębiorstwa, oraz stwierdził, że 
taka sytuacja jest „nie do przyjęcia w ramach jednolitego rynku”. Ponadto zaznaczył, że 
Komisja Europejska omawiała już tę kwestię podczas posiedzenia organów regulacyjnych 
w ramach EIOPS (Europejski Komitet Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych – komitet ds. ubezpieczeń drugiego poziomu).

Ponadto komisarz powiadomił komisję śledczą, że organy nadzorcze podczas posiedzenia 

                                               
1 Patrz art. 36 i załącznik III dyrektywy 2002/83/WE dotyczącej ubezpieczeń na życie (Dz.U. L 345 
z 19.12.2002, str. 1).
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w ramach CEIOPS (Komitet Europejskich Nadzorów Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych – komitet ds. ubezpieczeń drugiego poziomu), zgodziły się na 
włączenie tej ważnej kwestii do programu prac.

CEIOPS prowadzi obecnie konsultacje na temat przeglądu protokołu ogólnego dotyczącego 
współpracy Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Część VII projektu, która jest dostępna na stronie internetowej CEIOPS pod adresem 
www.ceiops.org, dotyczy systemów rozstrzygania skarg w państwach członkowskich. Nowy 
projekt, który będzie stanowił przedmiot otwartych konsultacji do dnia 5 lutego 2008 r., ma 
na celu uniknięcie powrotu do sytuacji, która zaistniała w sprawie dotyczącej Equitable Life. 
Właściwe władze, które pierwsze otrzymują skargę, są zobowiązane do zapoznania się z nią 
w celu wskazania organu właściwego do rozpatrzenia tej sprawy. Osoba składająca skargę 
powinna być informowana. Jeśli istnieje różnica w zdaniach co do tego, który organ powinien 
przyjąć odpowiedzialność za rozstrzygnięcie skargi, należy dołożyć wszelkich starań, aby 
rozstrzygnąć sprawę w ciągu czterech tygodni od daty otrzymania skargi. Jeśli kwestia 
odpowiedzialności nie może być rozstrzygnięta, może zostać uruchomiona procedura 
arbitrażowa CEIOPS.

Kwestia dotycząca mechanizmów dochodzenia roszczeń jest omawiana w dokumencie 
roboczym służb Komisji w sprawie inicjatyw w obszarze detalicznych usług finansowych, 
który jest częścią pakietu przeglądu jednolitego rynku1.

Komisja zakomunikowała, że dogłębnie zbada możliwości poprawy alternatywnych 
mechanizmów dochodzenia roszczeń w odniesieniu do usług finansowych. Komisja 
skierowała już ankietę do państw członkowskich w celu zidentyfikowania organów 
zajmujących się rozpatrywaniem skarg, które jeszcze nie wchodzą w skład istniejącej już sieci 
FIN-NET2. Komisja pragnie wypełnić wszelkie luki w zasięgu FIN-NET i jeszcze bardziej 
usprawnić ten system.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Komisja w swoich poprzednich odpowiedziach dość jasno wyraziła swoją opinię, iż nie 
stwierdziła naruszenia prawa wspólnotowego w przypadku tej petycji, a władze Niemiec 
również wyraźnie stwierdziły, że nie doszło do naruszenia prawa niemieckiego (tj. 
niemieckich przepisów dotyczących dobra ogólnego). Komisja nie widzi żadnej zbieżności 
pomiędzy sprawą Equitable Life a niniejszą petycją, również jeżeli chodzi o Clerical Medical. 

Komisja orzekła już, że brytyjski urząd nadzoru finansowego (FSA) nie może stosować 
rodzimych zasad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wobec działalności 
prowadzonej przez brytyjskich ubezpieczycieli w innych państwach członkowskich oraz że 
Niemcy (i niemieckie władze - w tym przypadku BaFin) mają prawo stosować przepisy 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, uzasadnionej interesem dobra ogólnego i 
wymagać zgodności z tymi przepisami, a także, że do niemieckich władz należy ocenienie, 
czy produkty ubezpieczeniowe sprzedawane przez CMI oraz działalność gospodarcza 
prowadzona przez CMI w Niemczech pozostają w zgodzie z właściwymi przepisami. W 

                                               
1http://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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związku z tym sprawa przedstawiona przez składającego petycję wchodzi w zakres prawa 
niemieckiego i znajduje się w obszarze kompetencji władz niemieckich.

Komisja orzekła również, że nie widzi żadnego konfliktu interesów w fakcie, że wysoki rangą 
członek kierownictwa Halifax Bank of Scotland (HBOS, który wszedł w fuzję z CMI w 2000 
r.) sprawuje funkcję dyrektora niewykonawczego w FSA, ponieważ – jak poinformowała 
składającego petycję grupa CMI – wspomniany dyrektor nie będzie uczestniczył w żadnych 
dyskusjach zarządu FSA dotyczących HBOS.

Jeżeli chodzi o maksymalną kwotę, która może zostać odliczona w przypadku wczesnego 
unieważnienia polisy ubezpieczeniowej na życie (składający petycję podważa dokonaną przez 
Clerical Medical redukcję wartości rynkowej), niemieckie organy zdecydowanie twierdzą, że 
nie doszło tu do naruszenia przepisów.  Kwestia ta mogłaby zostać podniesiona w ramach 
nowej ustawy, przyjętej w 2008 r., która nie ma jednak zastosowania do sprawy 
przedstawionej przez składającego petycję, ponieważ sprawa ta dotyczy okresu 
poprzedzającego przyjęcie nowej ustawy.

Wnioski

W świetle powyższych rozważań Komisja pozostaje zdania, że w sprawie przedstawionej w 
niniejszej petycji nie doszło do naruszenia prawa wspólnotowego ani prawa krajowego 
(Niemiec).


