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Suġġett: Petitizzjoni 0508/2006, imressqa minn Rüdiger Krege, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-Poly-Markt GmbH, dwar allegazzjonijiet ta’ ksur tal-liġi tal-
KE mill-kumpanija tal-assigurazzjoni Brittanika, Clerical Medical Investment 
Group Limited

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem il-Poly-Markt GmbH, jikkundanna l-politika kummerċjali tal-Clerical 
Medical Investment Group Limited (CMI) - kumpanija tal-assigurazzjoni Brittanika 
b’sussidjarji fi Stati Membri oħra (inklużi l-Ġermanja u l-Lussemburgu) – wara l-għaqda 
tagħha mal-Halifax Bank of Scotland (HBOS) fl-2000. Il-petizzjonant jargumenta li l-interessi 
finanzjarji tal-klijenti Ġermaniżi tas-CMI huma mhedda minħabba li l-mira tat-tkabbir ma 
ntlaħqitx u l-klijenti li ppruvaw jitilqu mill-kumpanija minħabba ksur tal-kuntratt intalbu 
jħallsu ‘aġġustament minħabba l-valur tas-suq’ sa 25% tal-investiment oriġinali tagħhom. L-
Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji (FSA) tar-RU u l-Ombudsman Brittaniku rrifjutaw il-
kompetenza li jistħarrġu l-każ u rreferew lil dawk li ressqu l-ilment lill-awtorità tas-
sorveljanza Ġermaniża. Dak li ressaq il-petizzjoni jisħaq li r-rifjut tal-FSA li tistħarreġ il-każ 
kien riżultat ta' interkonnesjonijiet suspettużi bejn il-kumpanija omm tas-CMI, HBOS u l-
awtoritajiet Brittaniċi u jitlob l-għajnuna tal-Parlament.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Novembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta interim tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Dak li ressaq il-petizzjoni ilu mill-1997 kemm klijent, kif ukoll intermedjarju tal-
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assigurazzjoni fuq il-ħajja/prodotti ta’ investiment offruti mill-Clerical Medical Investment 
Group (CMI), issa parti mill-Grupp HBOS. Is-CMI għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha 
f’Londra u għandha preżenza fl-Olanda u l-Lussemburgu. Dokumentazzjoni dwar is-CMI 
tirreferi għall-Uffiċċju tal-Fergħa Ewropea f’Maastricht fl-Olanda u fl-imgħoddi s-CMI kellha 
fergħa fil-Lussemburgu. Skont it-tagħrif li għandha l-Kummissjoni, Clerical Medical bħalissa 
għandha sussidjarja tal-assigurazzjoni fil-Lussemburgu u jidher li għandha kumpanija 
possedenti fl-Olanda flimkien mal-Uffiċċju tal-Fergħa Ewropea tagħha. Skont il-websajt tas-
CMI, is-CMI ma tagħmilx xogħol direttament mal-klijenti imma tinqeda permezz ta’ 
intermedjarji approvati. Dak li ressaq il-petizzjoni jistqarr li għadd kbir ta’ ċittadini Ġermaniżi 
u ċittadini Komunitarji oħra investew mas-CMI u ġarrbu ħsara finanzjarja. Fil-Petizzjoni 
hemm referenza għall-investimenti “leveraged” jew “geared” fejn investituri permezz 
tagħhom jissellfu minn bank biex ikabbru l-livell tal-investiment tagħhom fil-prodott tal-
investiment bażiku tagħhom, bit-tama li l-profitt mill-investiment jirrendi ferm aktar mill-
imgħax fuq is-self meħtieġ. Il-prodotti tal-assigurazzjoni li l-Petizzjoni qegħda tirreferi 
għalihom huma poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja tat-tip ‘bil-profitti’. Mhuwiex għal kollox 
ċar jekk il-kuntratti li l-Petizzjoni ssemmi nbigħux mill-uffiċċji tas-CMI fil-Lussemburgu jew 
f’Maastricht. Fiż-żewġ każijiet, qegħdin nitħassbu minħabba x-xogħol tal-fergħat u s-servizzi 
transkonfinali fornuti fil-Ġermanja. Dak li ressaq il-petizzjoni l-ewwel li kiteb lill-
Kummissjoni f’April 2006. Il-Kummissjoni minn dakinhar kienet qiegħda tikkorrispondi ma’ 
dak li ressaq il-petizzjoni rigward id-drittijiet u l-obbligi rispettivi tal-awtoritajiet ta’ 
sorveljanza fl-Istat fejn il-kumpanija hija mwaqqfa u l-Istat li laqa’ l-fergħat rigward is-
servizz tal-assigurazzjoni li ngħataw mill-fergħat tal-impriżi tal-assigurazzjoni jew taħt il-
forniment ħieles tas-servizzi.

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta dwar diversi aspetti tal-imġiba tas-CMI. Huwa jisħaq li l-
prodotti tagħhom ta’ assigurazzjoni fuq il-ħajja ma fornewx it-tkabbir iggarantit li kien indikat 
fid-dokumentazzjoni tagħhom. Fil-fatt it-tkabbir tal-polza kien ħafna inqas mill-ħlasijiet tal-
imgħax fuq is-self li ttieħed biex ikun iffinanzjat l-investiment. Meta l-klijenti riedu jsarrfu 
kmieni dan l-investiment li kien qiegħed jagħmel it-telf, huma ntalbu jħallsu aġġustament 
minħabba l-valur fis-suq, li kien jirrappreżenta tnaqqis sostanzjali tal-valur tal-investiment 
tagħhom. Dak li ressaq il-petizzjoni fl-2003 lmenta mal-fergħa tas-CMI fil-Lussemburgu, u 
f’Awissu 2005 lmenta mal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tar-RU (FSA), il-Korp Brittaniku 
għas-sorveljanza tas-settur finanzjarju. L-FSA wieġbet li hija ma kinitx responsabbli li tieħu 
ħsieb l-ilmenti individwali u li dawn għandhom ikunu indirizzati lis-Servizz indipendenti tal-
Ombudsman Finanzjarju (FOS). L-FOS imbagħad wieġeb li ma kienx id-dover tiegħu li 
jistħarreġ s-servizzi finanzjarji fornuti lil residenti li ma joqogħodux fir-RU minn fergħat 
barranin ta’ kumpaniji tal-assigurazzjoni li jitmexxew mir-RU. F’kuntatti oħra mal-FSA, dak 
li ressaq il-petizzjoni kien infurmat li l-FSA ma kinitx tqis lilha nfisha kompetenti biex 
tagħmel sorveljanza fuq il-bejgħ ta’ poloz tal-assigurazzjoni u attivitajiet amministrattivi ta’ 
kumpaniji tal-assigurazzjoni tar-RU li jsiru mill-fergħat barranin tagħhom. Dak li ressaq il-
petizzjoni jqis li r-rifjut tal-FSA li taċċetta r-responsabbiltà għall-negozju li jsir minn fergħat 
barranin ta’ kumpanija tal-assigurazzjoni mir-RU huwa ksur tal-liġi tal-UE, b’mod partikulari 
tad-Direttiva 2002/83/KE dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (id-Direttiva)1. Huwa jemmen li r-
Regoli tal-FSA għandhom japplikaw l-istess għan-negozju li jsir mill-fergħat barranin ta’ 
kumpanija ta’ assigurazzjoni mir-RU. Dak li ressaq il-petizzjoni jallega wkoll li l-imġiba tal-
FSA u l-FOS tikkostitwixxi ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat kontra d-diskriminazzjoni.
                                               
1 ĠU L 345, 19.12.2002, p.1.
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Dak li ressaq il-petizzjoni juri wkoll id-diżappunt ġenerali tiegħu rigward kif kien ittrattat l-
ilment tiegħu mill-FSA u l-awtorità tas-sorveljanza Ġermaniża, il-BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) u jħoss li s-CMI qiegħda taħdem mingħajr sorveljanza. Fl-
aħħar, dak li ressaq il-petizzjoni jqajjem suspetti dwar l-involviment ta’ impjegat fi grad għoli 
tal-HBOS bħala membru fuq il-bord tal-FSA.

Il-Kummissjoni ma tista’ tieħu l-ebda pożizzjoni dwar jekk humiex iġġustifikati jew le l-
ilmenti ta’ dak li ressaq il-petizzjoni rigward l-imġiba tas-CMI fil-bejgħ u r-riżultati miksuba 
minn kuntratti tal-assigurazzjoni. Dak li ressaq il-petizzjoni u l-klijenti tiegħu għandhom 
arranġamenti kuntrattwali mas-CMI rregolati mil-liġi Ġermaniża u fl-aħħarnett huma biss il-
qrati Ġermaniżi li jistgħu jiddeterminaw jekk kienx hemm xi ksur ta’ kuntratt min-naħa tal-
assiguratur.

Madankollu, il-kuntratti msemmija nbiegħu minn fergħa fl-UE taħt il-libertà li tforni servizz 
skont is-sistema regolatorja Ewropea dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja kif ikkonsolidata fid-
Direttiva 2002/83/KE. Għalhekk il-Kummissjoni trid teżamina jekk il-prattika regolatorja u l-
pożizzjoni tal-awtoritajiet rilevanti, kif mixhud fil-Petizzjoni, jikxfux xi ksur jew 
applikazzjoni ħażina tad-Direttiva.

Wara li ntbagħtet l-ittra oriġinali ta’ dak li ressaq il-petizzjoni lill-Kummissjoni, is-Servizzi 
tal-Kummissjoni wieġbu lil dak li ressaq il-petizzjoni jispjegawlu, kif jifhmuha huma, il-qsim 
tar-responsabbilitajiet bejn l-Istat fejn huwa mwaqqaf l-assiguratur, u l-Istat jew l-Istati li 
laqgħu, fejn l-assiguratur fetaħ fergħa jew li fih jew fihom jipprovdi servizzi transkonfinali.
Fil-korrispondenza li seħħet wara, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni ta’ dak li ressaq il-
petizzjoni għan-nota dwar dan is-suġġett li kienet ippreżentata lill-Kumitat ta’ Inkjesta tal-
Parlament Ewropew dwar l-Equitable Life1.

Fl-ittra tagħha tat-2 ta’ Ġunju 2006 lill-BaFin, l-FSA spjegat il-fehma tagħha dwar ir-
responsabbiltajiet tagħha taħt id-Direttiva. L-FSA stqarret li “hija responsabbli għas-
sorveljanza “prudenzjali” tal-fergħa Olandiża ta’ CMIG, inkluż kull negozju li jsir minn dik 
il-fergħa taħt il-libertà li tipprovdi servizzi fil-Ġermanja”. L-FSA kompliet li fil-fehma tagħha 
“is-sorveljanza prudenzjali tinkludi l-assigurazzjoni li kumpanija tal-assigurazzjoni jkollha 
kapital biżżejjed u li n-negozju tagħha huwa fis-sod u mmaniġġjat bil-prudenza”. Dan jista’ 
jkun deskritt bħala “sorveljanza finanzjarja”. L-FSA kienet ukoll ċara li “hija m’hijiex 
responsabbli għal dak li aħna nsejħulu r-regolamentazzjoni tat-“tmexxija tan-negozju” tal-
attivitajiet tas-CMIG fil-Ġermanja. Ir-regolamentazzjoni tat-Tmexxija tan-Negozju (CoB) 
tkopri l-mod kif kumpaniji tal-assigurazzjoni jagħmlu l-kummerċjalizzazzjoni u jbiegħu l-
prodotti tagħhom lill-klijenti u l-mod kif jikkommunikaw mal-klijenti tagħhom matul iż-
żmien tal-kuntratt”. Il-pożizzjoni tal-FSA kienet li l-BaFin hija l-awtorità rilevanti biex tqis l-
ilmenti u tinterpreta jekk il-kumpanija kkonformatx mar-regolamenti Ġermaniżi.
Fil-fehma tas-Servizzi tal-Kummissjoni, il-pożizzjoni tal-FSA, kif spjegata fuq, tissodisfa l-
filosofija u l-ħtiġijiet tad-Direttiva. L-Artikolu 10 jistqarr li “is-sorveljanza finanzjarju ta’ 
kumpanija tal-assigurazzjoni, inkluż in-negozju li twettaq jew permezz ta’ fergħat jew taħt il-
libertà li jkunu pprovduti s-servizzi, għandha tkun ir-responsabbiltà waħdanija tal-Istat 
Membru li huwa pajjiżha”, jiġifieri l-Istat Membru fejn hemm l-uffiċċju ewlieni tal-

                                               
1 Ara taħt ix-Xhieda bil-Miktub (dokument Nru 41) fil-websajt tal-Kumitat ta’ Inkjesta 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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kumpanija.

Taħt id-Direttiva, assigurant li jixtieq jiftaħ fergħa fi Stat Membru ieħor jew jipprovdi servizzi 
transkonfinali fi Stat Membru ieħor irid jinnotifika l-intenzjonijiet tiegħu lill-Istat Membru li 
huwa pajjiżu. L-Artikolu 40(4) "qabel il-fergħa ... tibda negozju, l-awtoritajiet kompetenti tal-
l-Istat Membru tal-fergħa, għandhom ... jinfurmaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
lokali, jekk approprjat, bil-kondizzjonijiet li taħthom, fl-interess tal-benessri ġenerali, dan in-
negozju għandu jitwettaq fl-Istat Membru tal-fergħa". Arranġamenti simili japplikaw fir-
rigward tal-forniment ta’ servizzi transkonfinali. L-awtorità ta’ sorveljanza tal-Istat Membru 
fejn ikunu pprovduti s-servizzi tista’, jekk ikun meħtieġ, tinnotifika bil-miktub lill-awtorità ta’ 
sorveljanza tal-Istat Membru fejn hemm l-uffiċċju ewlieni tal-kumpanija dwar il-
kondizzjonijiet li taħthom, fl-interess tal-ġid ġenerali, l-attivitajiet iridu jkunu fornuti fit-
territorju tiegħu (ara sezzjoni 2.3.3 tal-Protokoll ta’ Siena1 tal-1997 dwar il-kollaborazzjoni 
bejn l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea b’mod partikulari 
fl-applikazzjoni tad-Direttivi dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-assigurazzjoni mhux fuq il-
ħajja).

Għalhekk, l-awtoritajiet tal-Lussemburgu u tal-Olanda jkunu nnotifikati bil-ħsieb tas-CMI li 
twaqqaf fergħat fit-territorju tagħhom u setgħu javżaw lill-awtoritajiet tar-RU dwar ir-regoli 
ġenerali dwar it-tmexxija tajba tan-negozju li jridu jkunu osservati fin-negozju li jsir mar-
residenti tal-Lussemburgu u l-Olanda. L-intenzjoni tal-fergħat li jipprovdu servizzi 
transkonfinali fil-Ġermanja kellu jkun avżat mill-awtoritajiet tar-RU lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi u r-regoli ġenerali Ġermaniżi dwar it-tmexxija tajba tan-negozju kellhom jinġiebu 
għall-attenzjoni tal-fergħat permezz tal-awtoritajiet tar-RU u mill-uffiċċju ewlieni tar-RU. Fil-
fatt, dawn ir-regoli Ġermaniżi huma stabbiliti fuq il-websajt tal-BaFin.

Għalhekk, fil-fehma tas-Servizzi tal-Kummissjoni, il-FSA tar-RU ma tistax tapplika r-Regoli 
domestiċi tagħha dwar it-tmexxija tan-negozju li jitwettaq minn assiguranti tar-RU fi Stati 
Membri oħra, u l-ilment ta’ dak li ressaq il-petizzjoni f’dan ir-rigward m’huwiex iġġustifikat.
Il-Ġermanja tista’ taħt id-Direttiva tapplika u tinsisti fuq il-konformità mar-regoli lokali 
tagħha tat-tmexxija tan-negozju ġġustifikati mill-ġid ġenerali u hija r-responsabbiltà tal-
awtoritajiet Ġermaniżi li jeżaminaw jekk l-prodotti tal-assigurazzjoni mibjugħa mis-CMI u l-
imġiba tas-CMI fit-tmexxija tan-negozju tagħha fil-Ġermanja humiex konformi mar-regoli 
rilevanti. Jidher ċar li l-Ġermanja hija fl-aħjar pożizzjoni li tkun taf u tinterpreta r-regoli 
tagħha stess dwar il-ġid ġenerali.

Madankollu, ir-responsabbiltà aħħarija li tassigura li l-assigurant qiegħed jirrispetta dawn ir-
regoli taqa’ (f’konformità mal-Artikolu 13(3)(b) u l-Artikolu 46(3)) fuq l-awtorità tal-Istat 
fejn hemm l-uffiċċju ewlieni tal-kumpanija u li joħroġ il-permess li jawtorizza l-assigurant.
Din il-qasma bejn responsabbiltà u l-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ pajjiż il-kumpanija/pajjiż 
li jilqa’ tinħtieġ tpartit tajjeb ta’ informazzjoni u kooperazzjoni effettiva bejn dawk li 
jissorveljaw b’mod rilevanti.

Id-Direttiva nnfisha teħtieġ li kooperazzjoni bħal din bejn l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-
Istati Membri (ara l-Premessa 48 u l-Artikolu 62) u dawn l-awtoritajiet għandhom tradizzjoni 
twila ta’ kif jaħdmu flimkien, kif mixhud mill-Protokoll ta’ Siena.
                                               
1 Ara http://www.ceiops.org/index.php.
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Imma, qisu jidher, li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ sorveljanza rilevanti ma ħadmitx 
tajjeb f’dan il-każ partikulari u dak li ressaq il-petizzjoni tħalla bl-impressjoni l-ħadd ma jieħu 
l-ilment tiegħu bis-serjetà. Iżda l-Kummissjoni tinnota, li s-suġġeriment li sar mill-FSA 
f’Ġunju 2006 li “jista’jkun utli li aktar taħditiet isiru bejn l-FSA u l-BaFin rigward kif fil-
prattika nistgħu nassiguraw ir-regolazzjoni effettiva tal-CoB tal-assiguraturi tar-RU meta 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jipprovdu assigurazzjoni tal-ħajja fil-Ġermanja taħt il-libertà li 
jipprovdu s-servizzi”.

Fir-rigward tal-operat tal-FOS tar-RU, għandu l-ewwel ikun innotat li d-Direttiva ma 
tistabbilix regoli dwar l-eżistenza jew it-tmexxija ta’ proċeduri dwar l-ilmenti. L-Anness III 
sempliċiment jgħid li tagħrif fuq proċeduri bħal dawn itrid ikun disponibbli għal dawk li 
jkollhom polza. Fir-RU il-ħsieb huwa li, minħabba li r-RU huwa responsabbli għar-regoli 
dwar it-tmexxija tan-negozju rigward in-negozju li jsir ma’ persuni residenti fir-RU, hija tieħu 
ħsieb l-ilmenti minn dawk il-persuni. Minħabba li mhix responsabbli mir-regoli tat-tmexxija 
tan-negozju għall-assiguraturi tar-RU li jagħmlu negozju fi Stati Membri oħra mar-residenti 
ta’ dawk l-Istati, ma tqisx lilha nnfisha kompetenti li teżamina jekk ir-regoli lokali kienux 
imħarsa. Is-Servizzi tal-Kummissjoni għalhekk ma jarawx diskriminazzjoni fl-imġiba tal-
FOS.

Fl-aħħar, il-Kummissjoni ma tarax konflitt ta’ interess fil-fatt li uffiċjal eżekuttiv anzjan tal-
HBOS iservi bħala direttur mhux eżekuttiv tal-FSA. Kif s-CMI infurmat lil dak li ressaq il-
petizzjoni, dak l-uffiċjal eżekuttiv ma jieħux sehem fid-diskussjonijiet tal-Bord tal-FSA fejn 
għandu x’jaqsam l-HBOS. Il-Kummissjoni taqbel li s-sistema ta’ sorveljanza tar-RU tista’ 
tissaħħaħ bil-parteċipazzjoni ta’ individwi anzjani mis-setturi rregolati.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni ma jemmnux li ċ-ċirkustanzi deskritti minn dak li ressaq il-
petizzjoni juru li hemm xi ksur tad-Direttiva relevanti jew tal-liġi Komunitarja b’mod 
ġenerali. Iżda, huma tal-opinjoni li l-kwistjoni tat-trattament tal-ilmenti tal-konsumatur, kif 
jidher f’dan il-każ u l-kwistjoni tal-Equitable Life, jixirqilha aktar attenzjoni.

Il-Kummissjoni diġà ġabet għall-attenzjoni tal-kumitat tal-assigurazzjoni Lamfalussy tat-2ni 
Livell, il-Kumitat Ewropew tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol, il-fehma tagħha li 
mhix aċċettabbli li l-konsumaturi li jixtiequ li jressqu ilment ikunu mibgħuta ’l hinn u ’l hawn 
mir-regolatur ta’ fejn hemm l-uffiċċju ewlieni u fejn isir in-negozju.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll b’sodisfazzjon li l-kumitat tal-assigurazzjoni tat-3et Livell, il-
Kumitat Ewropew ta’ dawk li Jissorveljaw l-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 
(CEIOPS) ħabbar li bħala parti mill-programm ta’ ħidma tiegħu għall-2007 huwa bi ħsiebu 
“jeżamina r-regoli u l-proċeduri li għandhom isegwu dawk li jissorveljaw l-attivitajiet 
transkonfinali, kif stabbilit fil-Protokoll ta’ Siena. F’din l-analiżi, se tingħata attenzjoni 
speċjali għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ sorveljanza dwar kwistjonijiet mhux 
finanzjarji u b’mod partikulari kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu direttament mal-ħarsien ta’ 
dawk li għandhom polza, bħat-trattament tal-ilmenti transkonfinali”.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni se jsegwu din l-analiżi mill-qrib ħafna.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, irċevuta fis-7 ta’ Marzu 2008.
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Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet fittex li jikseb informazzjoni addizzjonali dwar l-intenzjonijiet 
tal-Kummissjoni fir-rigward tat-trattament tal-ilmenti transkonfinali tal-konsumaturi.

Fis-suq waħdani huwa importanti ħafna li l-ilmenti transkonfinali għandhom jiġu ttrattati 
b’mod effettiv daqs l-ilmenti fil-kuntest purament nazzjonali.

Madankollu, id-Direttivi dwar l-assigurazzjoni ma fihom l-ebda dispożizzjoni dwar ilmenti 
ħlief l-obbligu li għandhom impriżi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja biex jipprovdu lill-
konsumaturi b’informazzjoni dwar l-arranġamenti biex jiġu ġestiti l-ilmenti, li jinkludu, fejn 
xieraq, l-eżistenza ta’ korp għall-ilmenti1.

Għalhekk, għalkemm id-Direttivi ma jagħtu l-ebda setgħat diretti lill-Kummissjoni fir-rigward 
tat-trattament tal-ilmenti tal-konsumaturi tal-assigurazzjoni, ilha tinkoraġġixxi ħafna lill-Istati 
Membri biex jaħdmu u jtejbu s-sitwazzjoni mhux sodisfaċenti li hemm bħalissa.

Meta l-Kummissarju McCreevy deher quddiem il-Kumitat ta’ Inkjesta tal-Parlament 
Ewropew dwar l-Equitable Life fit-23 ta’ Novembru 2006, irrefera għall-mod li bih il-
kwerelanti kienu ntbagħtu min-naħa għall-oħra bejn il-kontrolluri ta’ pajjiżhom u dawk 
ospitanti u ddikjara li dan “ma kienx aċċettabbli fis-suq waħdani tagħna”. Innota wkoll li l-
Kummissjoni kienet diġà qajmet din il-kwistjoni fil-laqgħa tar-regolaturi fl-EIOPC (il-
Kumitat Ewropew għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol – il-Kumitat għall-
Assigurazzjoni tal-Livell 2).

Il-Kummissarju rrapporta wkoll lill-Kumitat ta’ Inkjesta li l-kontrolluri tal-assigurazzjoni, li 
jiltaqgħu fis-CEIOPS (il-Kumitat għall-Kontrolluri Ewropej tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol – il-Kumitat għall-Assigurazzjoni tal-Livell 3), kienu qablu li jpoġġu 
din il-kwistjoni importanti fuq il-programm ta’ ħidma tagħhom.

Is-CEIOPS bħalissa qiegħed jikkonsulta fuq reviżjoni tal-Protokoll Ġenerali tiegħu dwar il-
kollaborazzjoni ta’ Awtoritajiet ta' Sorverljanza tal-Assigurazzjoni tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea. Il-Parti VII ta’ dan l-abbozz, li tista’ tiġi kkonsultata fuq il-websajt tas-
CEIOPS fuq www.ceiops.org), tittratta s-sistemi ta’ lmenti fl-Istati Membri. Dan l-abbozz il-
ġdid, li huwa miftuħ għall-konsultazzjoni sal-5 ta’ Frar 2008, jipprova jevita li terġa’ sseħħ is-
sitwazzjoni li nstabet fil-kwistjoni tal-Equitable Life. L-awtorità kompetenti li l-ewwel tirċievi 
lment tintalab biex teżaminah sabiex tistabbilixxi liema korp huwa kompetenti biex jieħu 
ħsiebu. Il-kwerelant għandu jinżamm infurmat. Jekk ikun hemm differenza ta’ opinjoni dwar 
min għandu jassumi r-responsabiltà għal ilment, għandu jsir l-aħjar tentattiv biex tiġi solvuta 
l-kwistjoni fi zmien erba’ ġimgħat mid-data inizjali li fiha jkun wasal l-ilment. Jekk i-
kwistjoni tar-responsabiltà tibqa’ ma tiġix solvuta, jista’ jintuża l-Mekkaniżmu ta’ 
Medjazzjoni tas-CEIOPS.

Il-kwistjoni tal-mekkaniżmi ta’ riżarċiment ġeneralment tissemma wkoll fid-Dokument ta’ 
Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattivi fil-Qasam tas-Servizzi Finanzjarji bl-
Imnut li huwa parti mill-pakkett ta’ Analiżi mill-ġdid tas-Suq Waħdani2.

                                               
1 Ara l-Art.36 u l-Anness III tad-Direttiva 2002/83/KE li tikkonċerna l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (ĠU L 345, 
19.12.2002, p.1).
2 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm
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Il-Kummissjoni tiddikjara li se tkompli teżamina l-possibiltajiet li ttejjeb il-mekkaniżmi 
alternattivi ta’ riżarċiment fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Diġà bagħtet kwestjonarju lill-
Istati Membri biex tidentifika korpi ta’ riżarċiment li għadhom m’humiex parti min-netwerk 
eżistenti FIN-NET1. Il-Kummissjoni hija ħerqana li ssib soluzzjoni għal kwalunkwe nuqqas 
fin-netwerk FIN-NET u li tkompli ttejjeb din is-sistema.

5. Risposta ulterjuri mill-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-Kummissjoni kienet pjuttost ċara fir-risposti preċedenti tagħha li hija ma tara ebda ksur tal-
liġi Komunitarja f'din il-petizzjoni u l-awtoritajiet Ġermaniżi kienu ċari li ma kienx hemm 
ksur tal-liġi Ġermaniża, (jiġifieri tar-regoli ġenerali Ġermaniżi għal kondotta tajba). Il-
Kummissjoni lanqas ma tara similarità bejn il-kwistjoni tal-Equitable Life u din il-petizzjoni 
rigward Clerical Medical. 

Il-Kummissjoni diġà ddikjarat li l-Financial Services Authority (FSA) tar-RU ma tistax 
tapplika r-regoli domestiċi tagħha għan-negozju li jsir mill-assiguraturi tar-RU fi Stat Membru 
ieħor u li l-Ġermanja (u l-awtoritajiet Ġermaniżi, BaFin f'dan il-każ) għandhom is-setgħa li 
japplikaw u jeżiġu konformità mar-regoli nazzjonali ta' tmexxija tajba tan-negozju f'isem l-
interess ġenerali, u hija kompetenza tal-awtoritajiet Ġermaniżi l-evalwazzjoni dwar jekk il-
prodotti tal-assigurazzjoni mibjugħa mis-CMI fin-negozju tagħha fil-Ġermanja humiex 
konformi mar-regoli (Ġermaniżi) rilevanti. Għalhekk, il-każ tal-petizzjonant jaqa' taħt il-liġi 
Ġermaniża u taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-Kummissjoni kienet iddikjrat ukoll li hija ma tara l-ebda kunflitt ta' interess fil-fatt li 
uffiċjal għoli tal-Halifax Bank of Scotland (HBOS, li ngħaqad mas-CMI fl-2000) iservi ta' 
direttur mhux eżekuttiv fl-FSA, ladarba, kif is-CMI infurmat lill-petizzjonant, dan l-uffiċjal 
ma kellux jipparteċipa fid-diskussjonijiet tal-Bord tal-FSA Bord dwar HBOS.

Rigward l-ammont massimu li jista' jitnaqqas f'każ li kuntratt ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja 
jkun ikkanċellat kmieni (il-petizzjonant jikkontesta t-tnaqqis tal-valur tas-suq użat minn 
Clerical Medical), l-awtoritajiet Ġermaniżi huma sodi fil-fehma tagħhom li ma kien hemm l-
ebda ksur tar-regoli. Kien ikun hemm din il-possibilità biss taħt il-Liġi l-ġdida, adottata fl-
2008, li ma tapplikax għall-każ tal-petizzjonant li seħħ qabilha.

Konklużjoni

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tibqa' tal-fehma li din il-Petizzjoni ma turi 
l-ebda ksur la tal-Liġi Komunitarja u lanqas tal-Liġi Nazzjonali (Ġermaniża).

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm


