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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0303/2006 mressqa mis-Sur Graham Senior Milne (Brittanniku), dwar l-
Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji (FSA) talli naqset milli tassigura l-ħarsien tad-
detenturi ta’ polza ta’ l-assigurazzjoni fil-każ tad-demutwalizzazzjoni ta’ l-iScottish 
Widows

1. Sommarju

Il-petizzjonista, Akkawntant Kwalifikat, jisħaq li l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji (FSA)
naqset milli tieħu l-passi meħtieġa sabiex tipprevjeni telf finanzjarju serju għad-detenturi ta’ 
polza ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-iScottish Widows wara li nxtrat mil-Lloyds TSB fis-sena 2000. 
Il-petizzjonista jsostni li l-FSA ma żguratx li d-detenturi ta’ polza ta’ l-assigurazzjoni kienu 
infurmati sew, bi qbil mal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE. Huwa jikkunsidra li l-FSA aġixxiet bħala 
"sensar diżonest" fil-proċess tad-demutwalizzazzjoni ta’ l-iScottish Widows u jitlob lill-
Parlament Ewropew biex iwaqqaf Kumitat ta’ Inkjesta f’dan il-każ, simili għal dak dwar l-
Equitable Life.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Settembru 2006. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, riċevuta fil-25 ta’ Jannar 2007.

Sfond/sommarju tal-fatti

L-iScottish Widows (SW) kienet intrapriża ta’ assigurazzjoni reċiproka fir-Renju Unit, li ma 
kellhiex azzjonisti iżda li s-sidien tagħha kienu l-membri/detenturi ta’ polza ta’ l-
assigurazzjoni tagħha. Hija abbandunat l-istatus reċiproku tagħha ("demutwalizzat") f’Marzu 
tas-sena 2000, u kienet inxtrat mill-Grupp Lloyds TSB (LTSB). Kif inhu konswetudinarju 
fil-każ ta’ demutwalizzazzjonijiet, il-prezz tax-xiri mħallas mil-LTSB tqassam bejn il-
membri/detenturi ta’ polza ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-iSW. Il-prezz tax-xiri kien ta’ £6 biljun, li 
minnu tħallsu £4.5 biljun, filwaqt li £1.5 biljun inżammu f’"Kont Addizzjonali". Dan il-kont 
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addizzjonali twaqqaf sabiex jilqa’ għall-kontinġenzi. Iċ-Ċirkolari tad-Detentur ta’ polza ta’ l-
assigurazzjoni li nħarġet f’Novembru ta’ l-1999 stqarret li dawn il-kontinġenzi kienu jinkludu 
"l-ispejjeż biex jagħmlu tajjeb għall-garanziji fuq poloz allokati fil-With Profits Fund, inkluża 
l-ispiża ta’ l-għażliet b’annwalità garantita". Il-LTSB ħarġet stqarrija fil-31 ta’ Jannar 2002 li 
tikkonċerna l-użu ta’ dan il-kont addizzjonali. Hija stqarret li "fiż-żmien tad-
demutwalizzazzjoni ta’ l-iScottish Widows f’Marzu tas-sena 2000, u tax-xiri tagħha mill-
Grupp Lloyds TSB, il-każ ta’ l-annwalitajiet garantiti (Equitable Life v Hyman) kien diġà 
għaddej. Bħala kontinġenza għal tibdil possibbli fil-mod li bih l-industrija tas-servizzi 
finanzjarji tħallas poloz b’rati ta’ annwalità garantiti, Kont Addizzjonali, li jinkludi hedges
fuq ir-rata ta’ l-interessi, twaqqaf minn Scottish Widows biex jagħmel tajjeb għal kontinġenza 
bħal din u biex iħares kemm id-detenturi ta’ polza kif ukoll l-azzjonisti". LTSB qalet li hija 
kienet irrevediet il-prattika tagħha wara d-deċiżjoni fil-każ Equitable Life (EL) u li "bħala 
riżultat tal-bidla, kellhom jiżdiedu l-bonusijiet finali jew 'terminali' għall-biċċa l-kbira tal-
poloz b’rati ta’ annwalità garantiti. Il-Kont Addizzjonali se jintuża biex jilqa’ għall-ispiża tat-
titjib fil-pensjonijiet ta’ dawk il-poloz garantiti".

Poloz li jagħtu l-għażla li tieħu annwalità b’rata ta’ annwalità garantita (GAR) inħarġu 
f’numri kbar minn ħafna intrapriżi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja fir-Renju Unit fuq għadd 
ta’ snin. F’perijodu ta’ inflazzjoni għolja u rati ta’ l-interessi għoljin, l-għażla tal-GAR ma 
kinitx problema għall-intrapriżi li ħarġuhom. Hekk kif waqgħu r-rati ta’ l-interessi, l-għażla 
tal-GAR saret "fiha valur" u kienet dejjem aktar ta’ valur. L-intrapriżi li ħarġuhom kienu 
għalhekk marbutin li jħallsu rati ta’ annwalità għoljin li kienu dejjem aktar diffiċli biex jiġu 
ffinanzjati.

Il-problema tal-GAR hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għall-kollass virtwali tas-Soċjetà ta’ l-
Assigurazzjoni Equitable Life (EL), li bħalissa hija s-suġġett ta’ Kumitat ta’ Inkjesta tal-
Parlament Ewropew.

L-EL ma kinitx irriservat għal żieda fit-teħid ta’ l-għażla tal-GAR u mingħaliha li kienet 
intitolata li ttaffi l-ispiża billi taġġusta ’l isfel il-bonus terminali mħallas lid-detenturi ta’ polza 
li jagħżlu li jeżerċitaw l-għażla tal-GAR. Din il-prattika kienet sfidata u dan wassal biex l-EL 
bdiet azzjoni fil-qorti fl-1999 (il-każ Hyman) biex tistabbilixxi l-legalità jew le tal-prattika 
tagħha fir-rispett ta’ detenturi ta’ polza li jeżerċitaw l-għażla tal-GAR. Meta fl-aħħar l-EL 
tilfet il-każ u kienet għalhekk obbligata li tagħmel tajjeb għall-ispiża sħiħa tal-poloz tal-GAR, 
hija kienet imġiegħla mill-kriżi finanzjarja li rriżultat li tqiegħed lilha nnifisha għall-bejgħ 
(bla suċċess) u mbaghad tagħlaq għal negozju ġdid.

L-Ilment

Il-Petizzjonista ħadem bħala awditur fl-IT għal-LTSB u kien trasferit f’impjieg simili ma’ l-
iSW f’Jannar ta’ l-2002. Huwa ma kienx hu nnifsu detentur ta’ polza ta’ l-iSW iżda kien jieħu 
ħsieb l-affarijiet finanzjarji t’ommu, li kienet detentriċi ta’ polza. Huwa stqarr li hija rċeviet 
ħlas ta’ madwar £4000 b’riżultat tad-demutwalizzazzjoni.

Is-Sur Senior-Milne jistqarr li huwa ma fehemx għaliex il-£1.5 biljun kienu nżammu lura u 
jsostni li ma kienx hemm spjegazzjoni b’sinifikat fid-dokumentazzjoni li ntbagħtet lid-
detenturi ta’ polza. Il-fehim tiegħu kien li dan l-ammont kellu jitqassam lid-detenturi ta’ polza 
b’xi mod wara d-demutwalizzazzjoni.
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Kien meta l-LTSB ħarġet l-istqarrija tagħha msemmija hawn fuq fil-31 ta’ Jannar 2002 (ftit 
wara li l-Petizzjonista kien ittrasferit għall-iSW) li huwa wasal għall-konklużjoni li l-£1.5 
biljun kienu twarrbu speċifikament biex jagħmlu tajjeb għall-obbligu tal-GAR u li d-diretturi 
tal-LTSB u ta’ l-iSW kienu żgwidaw kemm lid-detenturi ta’ polza kif ukoll lill-qorti Skoċċiża 
li kienet approvat l-iskema tad-demutwalizzazzjoni. Huwa għalhekk jemmen li d-detenturi ta’ 
polza kellhom stennija raġonevoli li huma fl-aħħar jirkupraw il-£1.5 biljun, kienu approvaw 
id-demutwalizzazzjoni fuq din il-bażi u kienu fil-fatt ġew iffrodati minn dan l-ammont. Is-Sur
Senior-Milne jsostni wkoll li l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji (FSA) tar-RU, f’dan il-
każ naqset fid-dmir tagħha li tħares l-interessi tad-detenturi ta’ polza billi hija kienet taf bl-
eżistenza ta’ l-obbligu tal-GAR ta’ £1.5 biljun iżda naqset milli tiżgura li l-iSW tiżvela kif 
suppost dan l-obbligu lid-detenturi ta’ polza mad-demutwalizzazzjoni. Għall-Petizzjonista, 
dan in-nuqqas speċifiku min-naħa ta’ l-FSA jifforma parti minn nuqqas bil-wisq akbar tagħha 
fir-rispett tal-kwistjoni kollha tal-GAR mifruxa fuq l-industrija ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja 
fir-Renju Unit.

Is-Sur Senior-Milne ressaq it-tħassib tiegħu għall-attenzjoni tal-maniġment tiegħu, imbagħad 
tal-korp professjonali tiegħu u ta’ l-awdituri esterni. Huwa tkeċċa, fil-fehma tiegħu minħabba 
fil-ħidma tiegħu biex iwaqqaf dak li kien qed jiġri, u ilu jiġġieled minn dak iż-żmien biex 
jieħu ġustizzja, bi ħsara kbira għal saħħtu u għall-ħajja personali tiegħu.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-argumenti tal-Petizzjonista

Parti kbira mill-Petizzjoni tirrelata għat-turment li għalih il-Petizzjonista jemmen li kien 
vittma b’riżultat ta’ l-attivitajiet tiegħu biex iwaqqaf dak li kien qed jiġri u għan-nuqqas ta’ 
għadd ta’ korpi u awtoritajiet li jwieġbu għall-ilmenti tiegħu.

Il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta b’mod validu fuq materji bħat-tkeċċija tas-Sur Senior-
Milne jew bħat-turment li għalih huwa kien vittma. Materji bħal dawn jistgħu jiġu eżaminati u 
deċiżi biss fil-kuntest nazzjonali, taħt proċeduri nazzjonali u quddiem awtoritajiet jew qrati 
nazzjonali. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza f’materji bħal dawn u ma temminx 
li huma mdaħħlin kwestjonijiet ta’ liġi tal-Komunità.

Fir-rigward ta’ l-aspetti dwar l-assigurazzjoni ta’ din il-Petizzjoni, il-Kummissjoni stqarret fil-
kuntest ta’ l-EL li hija ma kinitx konxja ta’ xi ksur tad-direttivi rilevanti dwar l-assigurazzjoni 
fuq il-ħajja fir-Renju Unit. Id-direttivi jittrattaw fost l-oħrajn id-disposizzjonijiet matematiċi li 
magħhom iridu jżommu l-intrapriżi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja sabiex ikunu jistgħu 
jilqgħu l-obbligi tagħhom. Huwa stipulat, per eżempju, li dispożizzjonijiet bħal dawn 
għandhom jinżammu sabiex jintlaqgħu l-obbligi garantiti kollha.

Il-Kummissjoni rrappurtat fit-tul lill-Kumitat ta’ Inkjesta dwar l-EL tal-PE dwar kif hija 
ċċekkjat l-implimentazzjoni tar-Renju Unit tad-direttivi dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja.

L-imġiba ta’ l-awtoritajiet tar-Renju Unit, inkluża l-FSA, fil-materja tas-sorveljanza ta’ l-EL 
(inkluża l-materja ta’ poloz bl-għażla tal-GAR) hija bħalissa s-suġġett ta’ investigazzjonijiet 
kemm mill-Kumitat ta’ Inkjesta tal-PE kif ukoll mill-Ombudsman Parlamentari tar-Renju 
Unit. It-termini ta’ riferenza ta’ dak ta’ l-ewwel jinkludu investigazzjoni ta’ l-allegati 
kontravenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tat-Tielet Direttiva dwar l-
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Assigurazzjoni fuq il-Ħajja mir-Renju Unit u valutazzjoni tar-reġim regolatorju tar-Renju 
Unit fir-rispett ta’ l-EL. Fir-rigward ta’ dan ta’ l-aħħar, it-termini ta’ riferenza tal-ħidma 
kurrenti ta’ l-Ombudsman huma "li jiddetermina jekk saritx inġustizzja ma’ individwi 
minħabba f’amministrazzjoni ħażina fil-perijodu ta’ qabel Diċembru ta’ l-2001 mill-korpi 
pubbliċi responsabbli mir-regolazzjoni prudenti tas-Soċjetà ta’ l-Assigurazzjoni Equitable 
Life u/jew tad-Dipartiment Attwarju tal-Gvern; u li jirrakkomanda riparazzjoni approprjata 
għal kull inġustizzja hekk ikkawżata”.

Il-mistoqsija dwar kif il-kontrolluri tar-Renju Unit ħadu ħsieb il-kwistjoni tal-GAR hija 
spjegata f’dettall kbir fir-Rapport ta’ Lord Penrose dwar l-Inkjesta ta’ l-EL. L-awtoritajiet tar-
Renju Unit responsabbli mis-sorveljanza ta’ l-assigurazzjoni (inkluża l-FSA mill-1 ta’ Jannar
1999) ċertament saru konxji sew tal-kwistjoni tal-GAR. Huma kienu konxji wkoll tal-prattika 
li jitnaqqas il-bonus terminali għal dawk id-detenturi ta’ polza li ħadu vantaġġ mill-għażla tal-
GAR. L-opinjoni esperta kienet maqsuma dwar jekk dan kienx leġittimu u kien dan id-dubju 
li fl-aħħar wassal lil EL biex iressqu l-materja quddiem il-qrati għal deċiżjoni. Il-kors ta’ 
dawn il-proċeduri ġudizzjarji, bl-EL tirbaħ fil-High Court, titlef l-appell (minkejja li b’xi ħjiel 
ta’ soluzzjoni possibbli) u titlef definittivament quddiem il-House of Lords, juri li l-kwistjoni 
kienet waħda kumplessa bil-kbir, u li r-riżultat tagħha kien impossibbli li wieħed jarah bil-
quddiem minn qabel.

Kif stqarret il-LTSB fl-istqarrija tagħha tal-31 ta’ Jannar 2002, l-azzjoni tal-qorti ta’ l-EL
kienet diġà għaddejja fiż-żmien tad-demutwalizzazzjoni ta’ l-iSW f’Marzu ta’ l-2000 u tax-
xiri tagħha minn LTSB. F’dak iż-żmien, ħadd ma kien jaf x’kien se jkun ir-riżultat finali ta’ l-
azzjoni tal-qorti tal-GAR (il-House of Lords tat id-deċiżjoni tagħha fl-20 ta’ Lulju 2000).

Kien minħabba f’din l-inċertezza li l-LTSB warrbet il-Kont Addizzjonali biex tilqa’ għall-
kontinġenzi. Iċ-Ċirkolari dwar id-Demutwalizzazzjoni tad-19 ta’ Novembru 1999, 
ippubblikata għadd ta’ xhur qabel id-deċiżjoni finali ta’ l-EL, spjegat li: "il-kontinġenzi 
allokati għall-With Profits Fund huma kull spejjeż addizzjonali biex jintlaqgħu l-benefiċċji 
garantiti fuq poloz trasferiti allokati għall-With Profits Fund u kull obbligi mhux mistennija li 
jinqalgħu fil-futur iżda li jirrelataw (b’ċerti eċċezzjonijiet) għall-operat tas-Soċjetà u s-
sussidjarji tagħha qabel id-Data Effettiva…..".

L-FSA tidher li tikkunsidra li dan il-kliem "ġeneralment għamilha ċara" lid-detenturi ta’ polza 
dwar l-eżistenza ta’ obbligu potenzjali tal-GAR, filwaqt li l-Petizzjonista jemmen li din l-
indikazzjoni hija twissija totalment insuffiċjenti ta’ obbligu potenzjali ta’ £1.5 biljun.

Il-LTSB, bħall-maniġers ta’ l-EL, bla dubju ttamaw li d-deċiżjoni tal-qrati f’din il-materja ta’ 
poloz tal-GAR tkun aktar favorevoli u tħalli aktar flessibilità lill-assiguraturi biex jieħdu ħsieb 
il-problema tal-GAR. Dan preżumibbilment jispjega għaliex il-LTSB ma għażlitx li 
tikkwantifika u tiddikjara fiċ-Ċirkolari tagħha, il-massimu ta’ l-obbligu possibbli.

Ħadd ma jista’ jgħid jekk espożizzjoni aktar ċara tal-massimu ta’ l-obbligu potenzjali kinitx se 
tinfluwenza d-detenturi ta’ polza ta’ l-iSW fid-deċiżjoni tagħhom dwar id-
demutwalizzazzjoni. Ta’ min wieħed jinnota, madankollu, li l-obbligu tal-GAR kien obbligu 
kontinġenti fuq il-With Profits Fund kemm jekk l-assiguratur iddemutwalizza kemm jekk le. 
Anke kieku l-iSW kienet baqgħet reċiproka, xorta kien ikollha fl-aħħar mill-aħħar tħabbat 
wiċċha mal-konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-House of Lords fl-affari ta’ l-EL, bl-ispiża tintlaqa’ 
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mill-With Profits Fund.

Id-detenturi ta’ polza ta’ l-iSW irċevew ħlas meta l-iSW iddemutwalizzat u nxtrat. Huma 
x’aktarx ittamaw u emmnu li evetwalment għad igawdu minn sehem mill-Kont Addizzjonali 
ta’ £1.5 biljun. F’dan il-każ, u wara d-deċiżjoni finali fil-każ ta’ l-EL, dan l-ammont kien 
imċaħħad lill-maġġoranza ta’ detenturi ta’ polza u ntuża biex jagħmel tajjeb għall-obbligu lejn 
id-detenturi ta’ polza tal-GAR.

Jista’ jkun argumentat li l-LTSB kienet prudenti meta warrbet ammont suffiċjenti biex tilqa’ 
għall-agħar xenarju li seta’ joħroġ mill-azzjoni tal-qorti tal-GAR.

L-EL, fil-parti tagħha, ma kellhiex biżżejjed riservi biex tilqa’ l-obbligu korrispondenti tagħha 
u b’riżultat ta’ dan kważi falliet, finalment tkun imġiegħla tagħlaq għal negozju ġdid.

Konklużjonijiet

Is-Servizzi tal-Kummissjoni jemmnu li kienet prudenza tal-LTSB li twarrab riserva xierqa 
biex tilqa’ għall-ispiża possibbli ta’ deċiżjoni avversa fl-azzjoni tal-qorti ta’ l-EL. Fiż-żmien 
tad-demutwalizzazzjoni u x-xiri, l-iSW u l-LTSB ma kellhom l-ebda mod kif ikunu jafu 
x’kienet se tkun id-deċiżjoni aħħarija tal-qrati. Hija materja ta’ ġudizzju jekk kinitx biżżejjed 
l-informazzjoni mogħtija dwar l-obbligu kontinġenti fiċ-Ċirkolari dwar id-
Demutwalizzazzjoni. L-FSA kkonkludiet li kienet. Jekk ir-regolaturi u l-kontrolluri tar-Renju 
Unit (inkluża l-FSA) aġixxewx b’mod xieraq u jekk ħarsux b’mod adegwat l-interessi u l-
istennijiet tad-detenturi ta’ polza fil-każ tat-trattament ta’ l-għażla tal-GAR, se tkun ittrattata 
fil-konklużjonijiet tal-Kumitat ta’ Inkjesta dwar l-Equitable Life tal-Parlament Ewropew u fit-
tieni rapport ta’ l-Ombudsman Parlamentari tar-Renju Unit.


