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P6_TA(2007)0264
Beretningen om Equitable Life Assurance Society 
Europa-Parlamentets henstilling af 19. juni 2007 på grundlag af beretningen fra 
Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society

Europa-Parlamentet,

- der henviser til EF-traktatens artikel 193,

- der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, 
Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-
Parlamentets undersøgelsesbeføjelser1,

- der henviser til sin afgørelse 2006/469/EF af 18. januar 2006 om at nedsætte 
Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society2,

- der henviser til sin beslutning af 4. juli 2006 om krisen i Equitable Life Assurance 
Society3,

- der henviser til, at det i sin beslutning af 4. juli 2006 vedtog at forlænge 
undersøgelsesudvalgets mandat med tre måneder, og at mandatet blev yderligere 
forlænget den 18. januar 2007,

- der henviser til den endelige beretning fra Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable 
Life Assurance Society (A6-0203/2007),

- der henviser til forretningsordenens artikel 176,

A. der henviser til, at EF-traktatens artikel 193 udgør retsgrundlaget for Parlamentets 
nedsættelse af et midlertidigt undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om 
overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af 
fællesskabsretten; der henviser til, at dette udgør et væsentligt element i Parlamentets 
tilsynsbeføjelser,

B. der henviser til, at undersøgelsesudvalget, der blev nedsat ved afgørelse 2006/469/EF, fik 
mandat til at (1) undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i 
forbindelse med den måde, hvorpå Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder 
havde anvendt Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love 
og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed og om 
ændring af direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv)4, nu 
kodificeret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 

                                               
1 EFT L 113 af 19.5.1995, s. 2.
2 EUT L 186 af 7.7.2006, s. 58.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0293.
4 EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/87/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).



2\ 14/06/2007 Ordfører: Diana Wallis - B6-0199/2007

om livsforsikring5, i forbindelse med Equitable Life, herunder hvad angår 
tilsynsordningen og kontrollen med forsikringsselskabers økonomiske soliditet, navnlig 
deres solvens, tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser og dækningen af disse med 
kongruente aktiver; (2) vurdere, om Kommissionen i tilstrækkelig grad havde opfyldt sin 
pligt til at føre tilsyn med, om direktivet var korrekt og rettidigt omsat i national ret, samt 
om systematiske svagheder havde været medvirkende til, at situationen var opstået; (3) 
vurdere påstande om, at de britiske tilsynsmyndigheder konsekvent og over mange år, i 
hvert fald siden 1989, havde undladt at beskytte forsikringstagerne ved ikke at føre nøje 
tilsyn med regnskabs- og hensættelsespraksis i Equitable Life samt med selskabets 
økonomiske situation; (4) vurdere, hvilken status der skulle tillægges krav fra EU-borgere 
uden for Det Forenede Kongerige, samt hvorvidt regresmulighederne under britisk ret 
og/eller EU-retten for forsikringstagere i andre medlemsstater var hensigtsmæssige; (5) 
fremsætte eventuelle forslag, som det måtte finde hensigtsmæssige,

C. der henviser til, at undersøgelsesudvalget påbegyndte sit arbejde den 2. februar 2006 og 
vedtog sin endelige beretning den 8. maj 2007; der henviser til, at undersøgelsesudvalget 
har afholdt 19 møder og 11 offentlige høringer, arrangeret 2 workshops og sendt 2 
officielle delegationer til Dublin og London; der henviser til, at udvalget har hørt 
mundtlige indlæg fra 46 vidner, analyseret 157 dokumenter, der indgik i bevismaterialet, 
og hvoraf 92 offentliggjordes på undersøgelsesudvalgets hjemmeside, i alt i flere tusinde 
sider; der henviser til, at udvalget derudover bestilte 3 eksterne ekspertundersøgelser,

D. der henviser til, at undersøgelsesudvalget på grundlag af dette bevismateriale og disse 
aktiviteter har godkendt den endelige beretning, som indeholder en gennemgang af 
udvalgets undersøgelser samt dets konklusioner og henstillinger,

1. pålægger sin formand at træffe de nødvendige foranstaltninger til at offentliggøre 
undersøgelsesudvalgets endelige beretning i overensstemmelse med forretningsordenens 
artikel 176, stk. 10, og artikel 4, stk. 2, i afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF;

2. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at udvalgets 
konklusioner og henstillinger bliver fulgt i overensstemmelse med forpligtelserne i 
henhold til afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF og traktatens artikel 10;

3. kræver, at Det Forenede Kongeriges regering samt de britiske kontrol- og 
tilsynsmyndigheder sikrer, at undersøgelsesudvalgets konklusioner og henstillinger bliver 
fulgt i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til artikel 4 i afgørelse 95/167/EF, 
Euratom, EKSF og medlemsstaternes generelle forpligtelser som defineret i traktaterne;

4. kræver, at Kommissionen sikrer, at undersøgelsesudvalgets konklusioner og henstillinger 
for så vidt angår gennemførelse følges snarest, og at den aflægger rapport til Parlamentets 
kompetente udvalg;

5. opfordrer formanden til at pålægge Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget, Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og Udvalget for Andragender at overvåge opfølgningen af 
undersøgelsesudvalgets konklusioner og henstillinger, og navnlig dem, der vedrører 

                                               
5 EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/101/EF (EUT L 363 af 

20.12.2006, s. 238).
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Kommissionens ansvar for områderne gennemførelse i national ret og regres i det indre 
marked, og eventuelt aflægge beretning herom i overensstemmelse med 
forretningsordningens artikel 176, stk. 11;

6. opfordrer Formandskonferencen og Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet, som blev 
nedsat i februar 2007, til at drage omsorg for, at der sker en opfølgning af henstillingerne 
i undersøgelsesudvalgets beretning med hensyn til tættere samarbejde med de nationale 
parlamenter og styrkelse af Parlamentets tilsyn med gennemførelsesspørgsmål samt den 
fremtidige reform af undersøgelsesudvalgene med henblik på at forbedre deres 
funktionsmåde og effektivitet;

7. pålægger sin formand at sende denne henstilling samt undersøgelsesudvalgets endelige 
beretning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


