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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0731/2010, imressqa minn Melas Gianniotis, ta’ nazzjonalità Griega, 
f’isem E.A.B.E (assoċjazzjoni ta’ assiguraturi fit-Tramuntana tal-Greċja), dwar il-
kumitat Grieg tas-superviżjoni tal-assigurazzjonijiet privati (EP.E.I.A.)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa l-president tal-assoċjazzjoni li ssemmiet hawn fuq, isostni li mill-1 ta’ 
Jannar 2008, il-kumpaniji Griegi tal-assigurazzjoni bdew jintalbu jħallsu kontribuzzjoni 
obbligatorja (1% tal-fatturat tagħhom) lill-kumitat Grieg tas-superviżjoni tal-assigurazzjonijiet 
privati li jiffunzjona taħt l-awspiċji tal-Ministeru għall-Finanzi. Huwa jilmenta, madankollu, li 
l-awtoritajiet kompetenti talbu wkoll ħlas għall-abbonament mal-EP.E.I.A għall-perjodu 
2004-2007, meta s-superviżjoni ma kinitx twettqet minn dan il-kumitat iżda mill-Ministeru 
għall-Iżvilupp. Il-petizzjonant jindika wkoll li issa l-EP.E.I.A. se jitneħħa u l-funzjonijiet ta’ 
superviżjoni tiegħu se jiġu trasferiti lill-Bank Nazzjonali Grieg, iżda li l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni xorta se jkollhom iħallsu l-kontribuzzjoni obbligatorja lil entità superviżorja li 
m’għadhiex teżisti. Għalhekk, hu jistieden lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jekk din is-
sitwazzjoni tikkonformax mal-leġiżlazzjoni tal-UE f’din iż-żona.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Skont l-Artikolu 9 tal-Liġi 3229 tal-10 ta’ Frar 2004 (‘Liġi 3229’), il-kumpaniji Griegi tal-
assigurazzjoni għandhom jikkontribwixxu 1% tal-fatturat tagħhom biex jisponsorjaw lill-
Kumitat tas-Superviżjoni tal-Assigurazzjonijiet Privati (EP.E.I.A.) L-EP.E.I.A. huwa l-
awtorità Griega kompetenti tas-superviżjoni tal-assigurazzjonijiet.
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Il-petizzjonant jiddeskrivi li l-EP.E.I.A. kien obbliga lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni Griegi 
biex b’mod retroattiv iħallsu l-kontribuzzjonijiet għas-snin 2004-2007. Huwa jkompli 
jiddeskrivi li fis-snin 2004-2007, is-setgħat ta’ superviżjoni ġew eżerċitati mill-Ministeru 
Grieg għall-Iżvilupp u mhux mill-EP.E.I.A. Il-petizzjonant jispjega wkoll li l-
kontribuzzjonijiet tħallsu għas-snin 2008 u 2009, għalkemm l-EP.E.I.A. ma kienx l-uniku 
korp ta’ superviżjoni.

Il-petizzjonant jispjega wkoll li l-awtoritajiet Griegi preparaw proposta leġiżlattiva ġdida.
Jekk din tiġi adottata, il-Bank tal-Greċja jsir l-awtorità kompetenti l-ġdida tas-superviżjoni 
tal-assigurazzjoni fil-Greċja. Il-petizzjonant jindika li l-proposta ssostni fuq il-kontribut 
obbligatorju ta’ 1o/oo tal-fatturat tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni biex jisponsorjaw lill-Bank 
tal-Greċja. Il-petizzjonant isostni li l-ebda settur ieħor tas-servizzi finanzjarji fil-Greċja 
mhuwa obbligat iħallas kontribuzzjoni simili.

Il-petizzjonant jitlob li jkun jaf jekk l-obbligu li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni Griegi jħallsu 
1o/oo tal-fatturat tagħhom biex jisponsorjaw lill-awtorità kompetenti tas-superviżjoni tal-
assigurazzjoni, hekk kif inhu introdott mill-Artikolu 9 tal-Liġi 3229, huwiex kompatibbli mal-
liġi tal-UE.

Il-kummenti tal-Kummissjoni
Id-Direttivi dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja1 jipprovdu 
qafas legali armonizzat għall-attività ta’ negozji fil-qasam tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja u dik 
mhux fuq il-ħajja. Dawn ir-regoli jinkludu inter alia l-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
inizjali ta’ kumpanija tal-assigurazzjoni, is-superviżjoni prudenti kontinwa u l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni.

Id-Direttivi dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja ma 
jistabbilixxux kondizzjonijiet għat-talba ta’ ħlas għas-superviżjoni tal-assigurazzjoni. Din hija 
kwistjoni li ma ġietx armonizzata fil-livell tal-UE. Stati Membri bħal pereżempju l-Awstrija, 
il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, il-Portugall, 
ir-Repubblika Slovakka u r-Repubblika tas-Slovenja jitolbu ħlasijiet għas-superviżjoni tal-
assigurazzjoni.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq u tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni temmen li 
din il-petizzjoni ma turi l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni dwar l-assigurazzjoni tal-UE.
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