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Θέμα: Αναφορά 0852/2012 του P.W. Kooiker, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραπλανητικές επενδυτικές ασφάλειες και υποθήκες στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θύματα 
παραπλανητικών επενδυτικών προϊόντων («κερδοσκοπικών συμβολαίων») από τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρείες και την κυβέρνηση. Τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα είναι 
προσαρμοσμένα σε ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και βασίζονται σε επενδύσεις που μετά 
από ορισμένο χρονικό διάστημα πωλούνται με σκοπό την απόσβεση υποθήκης ή για 
συνταξιοδοτικά επιδόματα. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, της μείωσης των τιμών 
συναλλάγματος και των τιμών των κατοικιών, τα εν λόγω συμβόλαια χάνουν διαρκώς την 
αξία τους και, σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν θα είναι δυνατή η αποπληρωμή των 
υποθηκών. Ο αναφέρων κατηγορεί την ολλανδική κυβέρνηση ότι δεν έλαβε μέτρα για τα εν 
λόγω ιδρύματα επιβάλλοντας καθεστώς αντιστάθμισης, παρότι αποτελούν συστημικό κίνδυνο 
για την οικονομία των Κάτω Χωρών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το ολλανδικό κράτος δεν 
ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του για προστασία των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων καταγγέλλει καταχρηστική πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής με ρήτρα 
συγκεκριμένου νομίσματος στην Ολλανδία Ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα που αφορούν 
ενυπόθηκα δάνεια, ασφάλειες ζωής και  επενδύσεις αποτέλεσαν αντικείμενο αντικανονικών 
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πωλήσεων σε μεγάλη κλίμακα Αναφέρει ότι οι συλλογικές δράσεις από τους καταναλωτές 
κατά των ασφαλιστών βασίζονται σε νομοθεσία που οδηγεί σε ανεπαρκή αποζημίωση. Ρωτά 
επίσης αν η ολλανδική Κοινοβούλιο παρέβη το καθήκον μέριμνας εκ μέρους της όταν 
απέρριψε προτάσεις για αλλαγή της νομικής βάσης στην οποία βασίζονται οι 
αντισταθμιστικές ρυθμίσεις.
Ένα ασφαλιστικό προϊόν με ρήτρα συγκεκριμένου νομίσματος συνιστά ασφάλεια ζωής κατά 
την έννοια της κατηγορίας ΙΙΙ του παραρτήματος Ι ενοποιημένης οδηγίας για την ασφάλιση 
ζωής 2002/83/ΕΚ 2002/83/ΕΚ1 . 

Η οδηγία δεν ασχολείται με το ακριβές περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτελούν αντικείμενα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του 
ασφαλιστή και του αντισυμβαλλομένου. Τα μέρη μπορούν, εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν 
ορίζει διαφορετικά, να συμφωνήσουν σχετικά με μια ποικιλία συμβατικών όρων. Η οδηγία 
δεν καλύπτει κανόνες σχετικά με επιστροφές ή αποζημιώσεις Επίσης, η οδηγία δεν 
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν μεταξύ των δικαιούχων και των ασφαλιστών.
Ο αναφέρων δεν παρέχει καμία ένδειξη ότι οι Κάτω Χώρες έχουν εφαρμόσει εσφαλμένα την 
οδηγία. Ούτε διευκρινίζει ότι η οδηγία εφαρμόζεται εσφαλμένα.
Η εν λόγω οδηγία δεν υποχρεώνει τα εθνικά κοινοβούλια  να φροντίζουν για τους πολίτες 
τους.
Στις 31 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας2. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να 
περιληφθεί διάταξη που απαγορεύει το συνδυασμό της σύναψης ενυπόθηκου δανείου με 
άλλες υπηρεσίες – κατ’ εξαίρεση, ωστόσο, επί του παρόντος προβλέπεται τούτο για 
ορισμένους τύπους ασφαλιστικών προϊόντων. Οι διαπραγματεύσεις εκκρεμούν προς το 
παρόν.
Στις 3 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση3. Η αναθεώρηση εισάγει, μεταξύ άλλων, ενισχυμένες απαιτήσεις για  
προϊόντα ασφάλισης ζωής με ρήτρα συγκεκριμένου νομίσματος, πωλήσεις πρότυπα, 
συγκρούσεις συμφερόντων και την απαγόρευση της προμήθειας για ανεξάρτητες συμβουλές.
Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο αναφέρων δεν αποκαλύπτουν παραβίαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε ιδιωτικές έννομες σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης.

                                               
1 ΕΕ L 345, 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 τελικό.
3 COM(2012) 360 τελικό.


