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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0508/2006, ingiven av Rüdiger Krege (tysk medborgare) 
(för Poly-Markt GmbH), om påstådda brott mot EG-rätten av det 
brittiska försäkringsbolaget Clerical Medical Investment Group Limited

1. Sammanfattning av framställningen

För Poly-Markt GmbH:s räkning kritiserar framställaren den affärspolitik som 
Clerical Medical Investment Group Limited (CMI) – ett brittiskt försäkringsbolag med 
dotterbolag i andra medlemsstater (däribland Tyskland och Luxemburg) – för efter 
sammangåendet år 2000 med Halifax Bank of Scotland (HBOS). Framställaren hävdar att 
CMI:s tyska kunders ekonomiska intressen äventyras eftersom tillväxtmålet inte har nåtts, och 
de kunder som försökt dra sig ur på grund av avtalsbrott har uppmanats att betala en 
”marknadsvärdesjustering” på upp till 25 procent av ursprungsinvesteringarna. Den brittiska 
finansinspektionen Financial Services Authority (FSA) och den brittiska ombudsmannen 
anser sig inte vara behöriga att utreda saken, utan har hänvisat klagandena till den tyska 
tillsynsmyndigheten. Framställaren hävdar att FSA:s vägran att utreda saken är följden av 
tvivelaktiga försänkningar mellan CMI:s moderbolag, HBOS och de brittiska myndigheterna 
och ber parlamentet om hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 november 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens preliminära svar, mottaget den 23 mars 2007

”Framställaren har sedan 1997 varit både kund och mellanhand för produkter inom 
livförsäkrings- och investeringssektorn som erbjuds av Clerical Medical Investment Group 
(CMI) – nu en del av HBOS-koncernen. CMI har sitt huvudkontor i London och finns i 
Nederländerna och Luxemburg. I den tryckta CMI-informationen nämns ett europeiskt 
filialkontor i Maastricht i Nederländerna, och CMI hade tidigare en filial i Luxemburg. Enligt 
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de för kommissionen tillgängliga upplysningarna har Clerical Medical för närvarande ett 
försäkringsdotterbolag i Luxemburg och tycks även ha ett holdingbolag i Nederländerna, vid 
sidan av sitt europeiska filialkontor. Enligt CMI:s webbplats handlar CMI inte direkt med 
kunder, utan endast genom godkända mellanhänder. Framställaren uppger att ett stort antal 
tyska och andra gemenskapsmedborgare har investerat hos CMI och lidit ekonomisk skada.
I framställningen nämns lånefinansierade investeringar, där investerare tar ett banklån i syfte 
att öka nivån på sin investering i den underliggande investeringsprodukten i förhoppning om 
att avkastningen på investeringen kommer att mer än kompensera för de nödvändiga 
räntebetalningarna på lånet. De försäkringsprodukter som framställningen avser är 
livförsäkringar av återbäringstyp. Det är inte helt klart huruvida de avtal som framställningen 
avser såldes av CMI:s kontor i Luxemburg eller Maastricht. I vilket fall som helst handlar det 
om filialverksamhet och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster i Tyskland.
Framställaren skrev först till kommissionen i april 2006. Kommissionen har sedan dess fört 
korrespondens med framställaren rörande de respektive rättigheterna och skyldigheterna för 
hemstatens och värdstatens tillsynsmyndigheter när det gäller försäkringstjänster som 
tillhandahålls av filialer till försäkringsföretag eller med stöd av det fria tillhandahållandet av 
tjänster.

Framställaren klagar över olika aspekter av CMI:s uppförande. Han hävdar att bolagets 
livförsäkringsprodukter inte har uppvisat den garanterade tillväxt som förespeglades i den 
tryckta informationen. Försäkringens tillväxt blev i själva verket mycket lägre än 
räntebetalningarna på de lån som tagits för att finansiera investeringen. När kunder tidigt ville 
dra sig ur denna förlustgenererande investering uppmanades de att betala en 
marknadsvärdesjustering som motsvarade en avsevärd nedskrivning av värdet på deras 
investering. Framställaren klagade hos CMI:s Luxemburgfilial 2003 och i augusti 2005 hos 
Financial Services Authority (FSA) – det brittiska tillsynsorganet för finanssektorn. FSA 
svarade att man inte ansvarade för att behandla enskilda klagomål och att dessa borde riktas 
till den oberoende finansombudsmannen, Financial Ombudsman Service (FOS). FOS i sin tur 
svarade att det låg utanför dess ansvarsområde att granska finansiella tjänster som 
tillhandahålls utanför Storbritannien bosatta personer av de utländska filialerna till 
försäkringsföretag med huvudkontor i Storbritannien. I sina vidare kontakter med FSA 
upplystes framställaren om att FSA inte ansåg sig vara behörigt att utöva tillsyn över den 
försäkringsinriktade marknadsföring och administrativa verksamhet som brittiska 
försäkringsföretag bedrev genom sina utländska filialer. Framställaren anser att FSA:s ovilja 
att axla ansvaret för den verksamhet som bedrivs av brittiska försäkringsgivares utländska 
filialer utgör en kränkning av EU:s lagstiftning, särskilt av direktiv 2002/83/EG om 
livförsäkring (direktivet)1. Han menar att FSA:s regelbok även bör tillämpas på den 
verksamhet som bedrivs av brittiska försäkringsgivares utländska filialer. Framställaren påstår 
också att FSA:s och FOS beteende utgör en kränkning av bestämmelserna om 
icke-diskriminering i fördraget. Framställaren uttrycker även sitt allmänna missnöje med 
handläggningen av sitt klagomål av FSA och den tyska tillsynsmyndigheten, BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), och anser att CMI verkar i ett 
”tillsynsvakuum”. Slutligen hyser framställaren betänkligheter mot att en befattningshavare 
inom HBOS medverkar som ledamot i FSA:s styrelse.

Kommissionen kan inte ta ställning till huruvida framställarens klagomål mot CMI:s 

                                               
1 EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.



CM\785672SV.doc 3/7 PE386.628/REV II

SV

uppförande i marknadsföringen och fullgörandet av försäkringsavtalen är berättigade eller ej. 
Framställaren och hans kunder har i tysk lag reglerade avtalsuppgörelser med CMI, och i sista 
hand kan endast de tyska domstolarna avgöra huruvida försäkringsgivaren har begått ett 
avtalsbrott.

Sagda avtal såldes dock av en EU-filial med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster i 
enlighet med det europeiska regelsystemet för livförsäkringar, som konsolideras i 
direktiv 2002/83/EG. Det åligger därför kommissionen att undersöka huruvida regelsystemet 
och de berörda myndigheternas ståndpunkter, som framgår av framställningen, tyder på att 
direktivet på något sätt har kränkts eller tillämpats oriktigt.

Efter framställarens ursprungliga skrivelse till kommissionen svarade kommissionen 
framställaren och redogjorde då för sin förståelse av ansvarsfördelningen mellan hemstaten, 
där försäkringsgivaren är inregistrerad, och värdstaten/värdstaterna, där försäkringsgivaren 
har etablerat en filial eller i vilken/vilka försäkringsgivaren tillhandahåller gränsöverskridande 
tjänster. I den efterföljande korrespondensen fäste kommissionen framställarens 
uppmärksamhet på det korta meddelande i frågan som översänts till Europaparlamentets 
undersökningskommitté beträffande bolaget Equitable Life1.

I sin skrivelse av den 2 juni 2006 till BaFin redogjorde FSA för sin förståelse av sitt ansvar 
enligt direktivet. FSA förklarade sig ”ansvara för en ’betryggande’ tillsyn över 
CMIG:s nederländska filial, även över filialens verksamhet med stöd av friheten att 
tillhandahålla tjänster i Tyskland”. FSA fortsatte med att säga: ”Betryggande tillsyn 
inbegriper att se till att ett försäkringsbolag har en tillfredsställande kapitalisering och att dess 
verksamhet är sund och sköts på ett betryggande sätt.” Detta skulle kunna beskrivas som 
”finansiell tillsyn”. FSA var också tydlig med att ”inspektionen inte ansvarar för vad vi kallar 
’uppförandereglering’ av CMIG:s verksamhet i Tyskland. Uppförandereglering omfattar hur 
försäkringsbolag marknadsför och säljer sina produkter till kunder och hur de meddelar sig 
med sina kunder under avtalstiden”. FSA:s ståndpunkt var att det är BaFin som är behörig 
myndighet att behandla klagomål och uttyda huruvida bolaget har följt tyska bestämmelser.

Enligt kommissionens uppfattning är FSA:s ståndpunkt enligt ovan i överensstämmelse med 
synen och kraven i direktivet. I artikel 10 förklaras: ”Hemlandet är ensamt ansvarigt för den 
finansiella tillsynen över försäkringsföretag, inbegripet den del av verksamheten som 
företaget bedriver genom filial eller med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster.”
Hemlandet är den medlemsstat där huvudkontoret är beläget.

Enligt direktivet måste en försäkringsgivare som önskar öppna en filial i en annan 
medlemsstat eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i en annan medlemsstat 
underrätta hemlandet därom. I artikel 40.4 förklaras: ”Innan [ett försäkringsföretags] filial 
inleder sin verksamhet skall de behöriga myndigheterna i filialstaten … i tillämpliga fall 
underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet om de villkor som, med hänsyn till det 
allmänna bästa, gäller för verksamhet i filialstaten.” Liknande bestämmelser gäller för tjänster 
som tillhandahålls över gränserna. Tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där tjänsterna 
utförs kan, om nödvändigt, skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten i hemlandet om de 
villkor som, med hänsyn till det allmänna bästa, gäller för verksamhet inom dess territorium 
                                               
1 Se under Written Evidence (handling nr 41) på undersökningskommitténs webbplats (Internet:
http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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(se avsnitt 2.3.3 i 1997 års Sienaprotokoll1 om samarbete mellan medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter, framför allt när det gäller tillämpning av direktiven om livförsäkringar 
och övriga försäkringar).

De luxemburgska och nederländska myndigheterna torde följaktligen ha underrättats om 
CMI:s avsikt att etablera filialer på deras territorier och torde ha kunnat underrätta de brittiska 
myndigheterna om de uppföranderegler för det allmänna bästa som ska respekteras vid 
verksamhet gentemot i Luxemburg och Nederländerna bosatta personer. De brittiska 
myndigheterna bör ha underrättat de tyska myndigheterna om filialernas avsikt att 
tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i Tyskland, och filialerna bör ha uppmärksammats 
på de tyska uppförandereglerna för det allmänna bästa genom de brittiska myndigheterna och 
det brittiska huvudkontoret. Dessa tyska regler redovisas i själva verket på BaFins webbplats.

Enligt kommissionens uppfattning kan brittiska FSA därför inte tillämpa sin nationella 
regelbok med uppföranderegler på verksamhet som bedrivs av brittiska försäkringsgivare i 
andra medlemsstater, varför framställarens klagomål är oberättigat i detta hänseende.
Tyskland har enligt direktivet rätt att tillämpa och kräva efterlevnad av de lokala 
uppföranderegler som motiveras av hänsyn till det allmänna bästa, och det är upp till de 
tyska myndigheterna att bedöma huruvida de försäkringsprodukter som CMI säljer, liksom 
CMI:s uppförande inom ramen för verksamheten i Tyskland, är i överensstämmelse med de 
relevanta reglerna. Självklart har Tyskland bäst förutsättningar att känna till och tolka sina 
egna regler för det allmänna bästa.

Det yttersta ansvaret för att se till att försäkringsgivaren respekterar dessa regler ligger dock 
(i enlighet med artikel 13.3 b och artikel 46.3) hos den myndighet i hemstaten som utfärdar 
försäkringsgivarens auktorisation. Denna uppdelning av ansvar och sakkunskap mellan 
hemstat och värdstat förutsätter bra informationsutbyte och effektivt samarbete mellan de 
berörda tillsynsorganen.

I direktivet krävs sådant samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (se skäl 48 
och artikel 62), och dessa myndigheter har en lång tradition av att arbeta tillsammans, som 
Sienaprotokollet visar.

Det tycks dock som om samarbetet mellan de berörda tillsynsmyndigheterna inte har fungerat 
bra i just detta fall, utan framställaren har fått intrycket att ingen tar hans klagomål på allvar.
Kommissionen noterar dock det förslag som FSA kom med i juni 2006, att ”det kan vara bra 
med vidare diskussioner mellan FSA och BaFin om hur vi i praktiken kan säkerställa en 
effektiv uppförandereglering av brittiska försäkringsgivare när dessa utövar sin rätt att erbjuda 
livförsäkringar i Tyskland med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster”.

I fråga om brittiska FOS verksamhet bör det först framhållas att inga regler anges i direktivet 
gällande förekomsten eller genomförandet av klagomålsförfaranden. I bilaga III krävs rätt och 
slätt att information om sådana förfaranden görs tillgänglig för försäkringstagare. Den 
brittiska synen är här att Storbritannien, eftersom landet ansvarar för de uppföranderegler som 
avser verksamhet gentemot i Storbritannien bosatta personer, behandlar klagomål från dessa 
personer. Eftersom Storbritannien inte ansvarar för uppförandereglerna för 
brittiska försäkringsgivare som bedriver verksamhet i andra medlemsstater gentemot i dessa 
                                               
1 Se Internet: http://www.ceiops.org/index.php
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stater bosatta personer, anser sig landet inte vara behörigt att bedöma huruvida de lokala 
reglerna har följts. Kommissionen ser därför ingen diskriminering i FOS uppträdande.

Slutligen ser kommissionen ingen intressekonflikt i det faktum att en hög beslutsfattare inom 
HBOS arbetar som ej anställd styrelseledamot i FSA. Som CMI har upplyst framställaren om 
deltar sagde beslutsfattare inte i diskussioner i FSA:s styrelse rörande HBOS. Kommissionen 
håller med om att det brittiska tillsynssystemet kan stärkas genom deltagande av högt uppsatta 
personer från de reglerade sektorerna.

Kommissionen anser inte att de omständigheter som framställaren beskriver tyder på att det 
aktuella direktivet eller gemenskapsrätten i allmänhet har kränkts. Den är dock av den åsikten 
att frågan om hur konsumenters klagomål behandlas förtjänar ytterligare uppmärksamhet, som 
framgår av detta ärende och Equitable Life-affären.

Kommissionen har redan uppmärksammat Lamfalussymodellens försäkringskommitté på 
nivå 2 – Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén – på sin uppfattning att det är 
oacceptabelt att konsumenter som önskar framställa ett klagomål bollas fram och tillbaka 
mellan tillsynsorganen i hem- och värdstaten.

Kommissionen konstaterar även med tillfredsställelse att försäkringskommittén på nivå 3 –
Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner 
(CEIOPS) – som ett led i sitt arbetsprogram 2007 har tillkännagett sin avsikt ”att se över de 
regler och förfaranden som tillsynsmyndigheter ska följa vid gränsöverskridande verksamhet, 
i enlighet med Sienaprotokollet. I denna översyn kommer särskild uppmärksamhet att riktas 
mot tillsynsmyndigheternas samarbete i icke-finansiella frågor, särskilt frågor som direkt 
påverkar försäkringstagarnas skydd, såsom behandlingen av gränsöverskridande klagomål”.

Kommissionen kommer att följa denna översyn mycket noga.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 mars 2008

Utskottet för framställningar begärde ytterligare upplysningar om kommissionens avsikter i 
fråga om handläggning av gränsöverskridande klagomål från konsumenter.

Det är mycket viktigt på den inre marknaden att gränsöverskridande klagomål handläggs lika 
effektivt som klagomål inom ett rent nationellt sammanhang.

Försäkringsdirektiven innehåller dock inga andra bestämmelser om klagomål än den 
skyldighet som livförsäkringsföretag åläggs att förse konsumenter med information om sättet 
för handläggning av klagomål och, i förekommande fall, förekomsten av ett särskilt organ 
som handlägger sådana klagomål1.

Även om direktiven därför inte ger kommissionen några direkta befogenheter när det gäller 
handläggning av konsumenters försäkringsklagomål, har kommissionen kraftfullt uppmanat 
medlemsstaterna att arbeta med och förbättra den rådande otillfredsställande situationen.

När kommissionsledamot Charlie McCreevy den 23 november 2006 framträdde inför 

                                               
1 Se artikel 36 och bilaga III i direktiv 2002/83/EG om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1).
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Europaparlamentets undersökningskommitté beträffande bolaget Equitable Life talade han om 
hur klagande hade skickats fram och tillbaka mellan tillsynsorganen i hem- och värdstaten, 
och han förklarade att detta var ”oacceptabelt på vår inre marknad”. Han framhöll vidare att 
kommissionen redan hade tagit upp frågan med de tillsynsmyndigheter som sammanträder i 
EIOPC (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén – försäkringskommittén på 
nivå 2).

Kommissionsledamoten berättade vidare för undersökningskommittén att myndigheterna med 
tillsyn över försäkringar, som sammanträder inom CEIOPS (Kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner – försäkringskommittén på 
nivå 3), hade samtyckt till att ta med denna viktiga fråga i sitt arbetsprogram.

CEIOPS samråder för närvarande om översynen av sitt allmänna protokoll om samarbete 
mellan myndigheter med tillsyn över försäkringar i Europeiska unionens medlemsstater 
(General Protocol relating to the collaboration of Insurance Supervisory Authorities of the 
Member States of the European Union). Del VII av utkastet, som återfinns på CEIOPS 
webbplats (www.ceiops.org), behandlar system för handläggning av klagomål i 
medlemsstaterna. Med detta nya utkast, som man kan ta del av fram till den 5 februari 2008, 
vill man förhindra att den situation som uppstod i samband med Equitable Life-affären 
upprepas. Den behöriga myndighet som först tar emot ett klagomål uppmanas att undersöka 
detta i syfte att fastställa vilket organ som är behörigt att behandla det. Klaganden ska hållas 
underrättad. Om det finns någon åsiktsbrytning i fråga om vem som bör ta ansvaret för ett 
klagomål, får inga ansträngningar sparas för att lösa frågan inom fyra veckor från den dag 
som klagomålet först mottogs. Om ansvarsfrågan inte kan lösas, kan CEIOPS 
medlingsmekanism tillgripas.

Frågan om prövningsmekanismer i allmänhet tas även upp i kommissionens arbetsdokument 
om initiativ på området finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (Commission 
Staff Working Document om Initiatives in the Area of Retail Financial Services), som ingår i 
paketet för översynen av den inre marknaden1.

Kommissionen förklarar att den kommer att undersöka möjligheterna att förbättra alternativa 
prövningsmekanismer på området finansiella tjänster ytterligare. Den har redan skickat ett 
frågeformulär till medlemsstaterna för att kartlägga de prövningsorgan som ännu inte ingår i 
det befintliga nätverket FIN-Net2. Kommissionen är angelägen om att täppa till eventuella 
luckor i FIN-Nets täckning och att förbättra systemet ytterligare.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009.

Av kommissionens tidigare svar framgår det klart och tydligt att man inte anser att 
gemenskapsrätten kränkts i denna framställning, och de tyska myndigheterna har konstaterat 
att det inte skett någon överträdelse av tysk lag (d.v.s. uppförandereglerna för det allmänna 
bästa). Kommissionen ser inte heller något samband mellan Equitable Life-affären och denna 
framställning rörande Clerical Medical.

Kommissionen har i tidigare svar påpekat att det brittiska tillsynsorganet för finanssektorn –

                                               
1 Internet: http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_sv.htm
2 Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
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Financial Services Authority (FSA) – inte kan tillämpa sin nationella regelbok på verksamhet 
som bedrivs av brittiska försäkringsgivare i andra medlemsstater och att Tyskland (och de 
tyska myndigheterna – i detta fall BaFin) har rätt att tillämpa och kräva efterlevnad av de 
lokala uppföranderegler som motiveras av hänsyn till det allmänna bästa. Det är dessutom upp 
till de tyska myndigheterna att bedöma huruvida de försäkringsprodukter som CMI säljer, 
liksom CMI:s uppförande inom ramen för verksamheten i Tyskland, är i överensstämmelse 
med de relevanta (tyska) reglerna. Framställarens klagomål faller således under tysk lag och 
omfattas av de tyska myndigheternas behörighet. 

Kommissionen såg inte heller någon intressekonflikt i det faktum att en hög beslutsfattare 
inom Halifax Bank of Scotland (HBOS som gick samman med CMI år 2000) arbetar som ej 
anställd styrelseledamot i FSA eftersom sagda beslutsfattare, vilket CMI upplyst framställaren 
om, inte deltar i diskussionerna i FSA:s styrelse rörande HBOS.

Vad beträffar det högsta belopp som kunde dras av då ett försäkringsavtal upphört i förväg 
(framställaren protesterar mot Clerical Medicals marknadsvärdesjustering) hävdar de tyska 
myndigheterna bestämt att bestämmelserna inte på något sätt har kränkts. En sådan fråga 
skulle endast kunna tas upp mot bakgrund av den nya lag som antogs 2008. Denna lag gäller 
dock inte i framställarens fall eftersom fallet föregår den nya lagen.

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående vidhåller kommissionen sin ståndpunkt att denna framställning 
varken visar att gemenskapslagstiftningen eller nationell (tysk) lag har kränkts.


