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Suġġett: Petizzjoni 0852/2012, imressqa minn P. W. Kooiker, ta’ ċittadinanza 
Olandiża, dwar politiki ta’ assikurazzjoni ta’ investimenti qarrieqa u self 
ipotekarju bbażati fuq investimenti fil-Pajjiżi l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod kif il-vittmi ta’ prodotti ta’ investiment qarrieqi (‘politiki 
ta’ sfruttament') qed jiġu trattati minn banek, soċjetajiet ta’ assikurazzjoni u l-gvern. Dawn il-
prodotti ta’ investiment huma mfassla għal tnaqqis favorevoli tat-taxxi u huma bbażati fuq 
investimenti mibjugħa wara ċertu perjodu ta’ kwalifika sabiex titħallas ipoteka jew għal 
benefiċċji għall-irtirar. Bħala riżultat tal-kriżi finanzjarja u t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-ishma u 
tad-djar, dawn il-politiki qed jitilfu l-valur tagħhom u l-petizzjonant jemmen li l-ipoteki ma 
jistgħu qatt jiġu mħallsa. Il-petizzjonant jitfa’ l-ħtija fuq il-gvern tal-Pajjiżi l-Baxxi li ma 
sfurzax lil dawn l-istabbilimenti biex jagħmlu ħlasijiet ta’ kumpens, anke jekk jirrappreżentaw 
riskju sistematiku fl-ekonomija Nederlandiżaq. Skont il-petizzjonant, l-istat tal-Pajjiżi l-Baxxi 
ma ssodisfax id-dmir tiegħu li jieħu ħsieb il-konsumaturi Nederlandiżi ta’ prodotti finanzjarji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-petizzjonant allega li kien hemm bejgħ qarrierqa ta’ prodotti tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja 
unit-linked fl-Olanda. Issottometta li l-prodotti li jorbtu s-self ipotekarju, l-assikurazzjoni fuq 
il-ħajja u l-investiment kienu mibjugħin b’qerq fuq skala kbira. Isemmi li l-azzjonijiet 
kollettivi tal-konsumaturi kontra l-assikuraturi kienu bbażati fuq leġiżlazzjoni li twassal għal 
kumpens insuffiċjenti. Jistaqsi wkoll jekk il-Parlament Olandiż aġixxix kontra dmiru ta’ 
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diliġenza meta rreġetta l-mozzjonijiet favur l-alterazzjoni tal-bażi li fuqha jissejsu l-
arranġamenti tal-kumpens.

Prodott tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja unit-linked hu prodott tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja li 
jidħol fl-ambitu tat-tifsira tal-Klassi III tal-Anness I tad-Direttiva dwar l-Assikurazzjoni tal-
Ħajja Kkonsolidata 2002/83/KE.1

Id-Direttiva ma tittrattax il-kontenut preċiż tal-poloz tal-assikurazzjoni. Il-poloz tal-
assikurazzjoni huma nnegozjat b'mod ħieles bejn id-detentur ta' polza u l-assikuratur. Il-
partijiet jistgħu jaqblu fuq ġabra ta' kundizzjonijiet kuntrattwali varji, sakemm il-liġi 
applikabbli ma tistipulax mod ieħor. Id-Direttiva ma tkoprix regoli dwar pagamenti jew 
kumpensi. Din id-Direttiva lanqas tagħti setgħa lill-Kummissjoni biex tittratta problemi 
speċifiċi li jistgħu jinqalgħu bejn il-benefiċjarji u l-assikuraturi.
Il-petizzjonant ma jagħti l-ebda indikazzjoni li l-Olanda implementatha ħażin id-Direttiva. 
Lanqas ma jispeċifika li d-Direttiva qed tiġi applikata ħażin.
Il-parlamenti nazzjonali ma għandhomx dmir ta’ diliġenza lejn iċ-ċittadini tagħhom skont it-
termini tad-Direttiva.
Fil-31 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva dwar ftehim ta' kreditu 
relatata mal-propjetà residenzjali.2 Sussegwentement, il-Parlament Ewropew ippropona li tiġi 
inkluża dispożizzjoni li tipprojbixxi l-irbit ta' kreditu ipotekarju ma' servizzi oħra -
madankollu, bħalissa hija prevista eċċezzjoni għal ċerti tipi ta' prodotti ta' assikurazzjoni. 
Bħalissa, in-negozjati huma pendenti. 

Nhar it-3 ta’ Lulju 2012, il-Kummissjoni pproponiet reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
Medjazzjoni ta' l-Assikurazzjoni.3 Ir-reviżjoni ddaħħal, fost l-oħrajn, rekwiżiti mtejba għall-
prodotti tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja unit-linked, għall-istandards tal-bejgħ, għall-kunflitti 
ta’ interess, u għal projbizzjoni ta’ kummissjoni għal parir indipendenti.

Il-fatti preżentati mill-petizzjonant ma juru l-ebda ksur tal-liġi tal-UE.  Il-Kummissjoni ma 
tistax tintervjeni fir-relazzjonijiet privati bejn il-partijiet f’kuntratt.

                                               
1 ĠU L 345, 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 finali.
3 COM(2012) 360 finali.


