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Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0731/2010, którą złożył Melas Gianniotis (Grecja) w imieniu E.A.B.E 
(Stowarzyszenia Agencji Ubezpieczeniowych w Północnej Grecji), w sprawie 
greckiego Urzędu Nadzoru nad Ubezpieczycielami Prywatnymi (EP.E.I.A.) 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, pełniący funkcję przewodniczącego wyżej wymienionego stowarzyszenia, 
informuje, że od 1 stycznia 2008 r. greckie firmy ubezpieczeniowe zobowiązane były płacić 
greckiemu Urzędowi Nadzoru nad Ubezpieczycielami Prywatnymi, który działa pod 
auspicjami Ministerstwa Finansów, obowiązkową składkę (w wysokości 1‰ ich obrotu). 
Twierdzi on jednak, że właściwe władze żądały ponadto zapłacenia EP.E.I.A. składek 
za okres od 2004 r. do 2007 r., kiedy to nadzór nie był prowadzony przez ten urząd, lecz przez 
Ministerstwo Rozwoju. Składający petycję podkreśla również, że EP.E.I.A. ma zostać 
rozwiązany, a funkcje nadzorcze mają zostać przekazane greckiemu bankowi narodowemu, 
przy czym firmy ubezpieczeniowe nadal mają opłacać obowiązkowe składki na rzecz organu 
nadzorczego, który już nie będzie funkcjonować. Dlatego składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do zbadania, czy taki stan rzeczy jest zgodny z prawodawstwem 
UE w tym obszarze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 października 2010 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 9 ustawy 3229 z dnia 10 lutego 2004 r. („ustawa 3229”) greckie firmy 
ubezpieczeniowe zobowiązane są płacić greckiemu Urzędowi Nadzoru nad 
Ubezpieczycielami Prywatnymi („EP.E.I.A.”) składkę w wysokości 1‰ ich obrotu. EP.E.I.A. 
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jest greckim właściwym urzędem nadzoru nad ubezpieczycielami. 
Składający petycję informuje, że EP.E.I.A. zażądał od greckich firm ubezpieczeniowych 
zapłacenia składek za okres od 2004 r. do 2007 r. Informuje on ponadto, że w latach 2004–
2007 nadzór sprawowało greckie Ministerstwo Rozwoju, a nie EP.E.I.A. Składający petycję 
wyjaśnia także, że składki zostały opłacone za lata 2008–2009, mimo że EP.E.I.A. nie był 
wówczas jedynym organem nadzoru.
Informuje on ponadto, że władze greckie przygotowały nowy wniosek ustawodawczy. 
Jeśli wniosek ten zostanie przyjęty, grecki bank narodowy stanie się nowym właściwym 
organem sprawującym nadzór nad ubezpieczycielami w Grecji. Składający petycję 
zwraca uwagę, że przedmiotowy wniosek również przewiduje obowiązek opłacania 
przez firmy ubezpieczeniowe składki w wysokości 1‰ ich obrotu na rzecz greckiego banku 
narodowego. Utrzymuje on, że w żadnym innym sektorze usług finansowych w Grecji nie ma 
obowiązku opłacania porównywalnych składek. 
Składający petycję pragnie dowiedzieć się, czy obowiązek płacenia składek w wysokości 1‰ 
obrotu, nałożony na greckie firmy ubezpieczeniowe na mocy art. 9 ustawy 3229, na rzecz 
właściwego organu nadzoru nad ubezpieczycielami jest zgodny z prawem UE.

Uwagi Komisji
Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż na życie1zawierają 
zharmonizowane ramy prawne odnoszące się do działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż na życie. Przepisy te zawierają między innymi 
warunki dotyczące wydawania pierwszego zezwolenia firmom ubezpieczeniowym, warunki 
prowadzenia ciągłego nadzoru ostrożnościowego oraz warunki cofnięcia zezwolenia.

Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż na życie nie określają 
warunków wnoszenia opłat za nadzór nad ubezpieczycielami. Kwestia ta nie jest 
zharmonizowana na szczeblu UE. Państwa członkowskie, takie jak Austria, Belgia, Bułgaria, 
Cypr, Estonia, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Portugalia, Słowacja i Słowenia, pobierają 
opłaty za nadzór nad ubezpieczycielami.
Wniosek

Na podstawie powyższego oraz w świetle dostępnych informacji Komisja stwierdza, 
że przedmiotowa petycja nie wykazuje żadnego naruszenia prawodawstwa UE w zakresie 
ubezpieczeń.

                                               
1Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1–51; Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3–19; Dz.U. L 172 
z 4.7.1988, s. 1–14; Dz.U. L 228 z 11.8.1992, s. 1–23.


