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Αποτελέσματα της εξεταστικής επιτροπής
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την έκθεση 
της Εξεταστικής επιτροπής για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life
Assurance Society  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 193 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των 
λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του 2006/469/ΕΚ της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη 
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life
Assurance Society2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την οικονομική κρίση 
της εταιρείας Equitable Life Assurance Society3,

– έχοντας υπόψη την παράταση της εντολής της Εξεταστικής επιτροπής κατά τρεις μήνες, 
όπως εγκρίθηκε στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2006,  καθώς και την περαιτέρω 
παράταση που χορηγήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την οικονομική 
κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 176 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 193 της Συνθήκης ΕΚ παρέχει νομική βάση για τη 
σύσταση από το Κοινοβούλιο προσωρινής εξεταστικής επιτροπής για να εξετάσει τις 
καταγγελίες παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εποπτικών εξουσιών του 
Κοινοβουλίου,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί βάσει της 
απόφασης 2006/469/ΕΚ, είχε λάβει εντολή: (1) να εξετάσει τις καταγγελλόμενες 
παραβάσεις και την κακή διαχείριση της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 
92/96/ΕΟΚ της 10ης Νοεμβρίου 1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για 
την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με 
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3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0293.



την ασφάλεια ζωής)1, που πλέον έχει κωδικοποιηθεί με την οδηγία 2002/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την 
ασφάλεια ζωής2, από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την 
εταιρεία Equitable Life Assurance Society (Equitable Life), ιδίως σε ό,τι αφορά το 
ρυθμιστικό καθεστώς και τη διάταξη για την επαρκή εποπτεία της χρηματοοικονομικής 
ευρωστίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά τη φερεγγυότητά τους, 
τη σύσταση επαρκών τεχνικών αποθεματικών και την κάλυψη αυτών των αποθεματικών 
από στοιχεία ενεργητικού στο αυτό ύψος· (2) να αξιολογήσει εάν η Επιτροπή 
εξεπλήρωσε κανονικά το καθήκον της να εποπτεύει την ορθή και έγκαιρη μεταφορά του 
κοινοτικού δικαίου, καθώς και να προσδιορίσει κατά πόσον αδυναμίες του συστήματος 
συνέβαλαν στην κατάσταση που έχει ανακύψει· (3) να αξιολογήσει τις κατηγορίες 
σύμφωνα με τις οποίες οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλά έτη, και 
τουλάχιστον από το 1989, δεν προστάτεψαν τους ασφαλισμένους μέσω της άσκησης 
αυστηρής εποπτείας στις λογιστικές και αποθεματικές πρακτικές καθώς και στην 
οικονομική κατάσταση της Equitable Life· (4) να εκτιμήσει το καθεστώς των αξιώσεων 
που προβάλλονται από ευρωπαίους πολίτες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και την επάρκεια 
των μέσων που διατίθενται από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και/ή το 
κοινοτικό δίκαιο σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη· (5) να καταθέσει οιεσδήποτε προτάσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες σχετικά 
με το εν λόγω ζήτημα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της στις 2 
Φεβρουαρίου 2006 και ενέκρινε την τελική της έκθεση στις 8 Μαΐου 2007· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε 19 φορές, πραγματοποίησε 11 δημόσιες 
ακροάσεις, διοργάνωσε 2 εργαστήρια και απέστειλε 2 επίσημες αντιπροσωπείες στο 
Δουβλίνο και στο Λονδίνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι άκουσε 46 προφορικές μαρτυρίες και 
ανέλυσε 157 έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, 92 εκ των οποίων δημοσιοποιήθηκαν στην 
ιστοθέση της εξεταστικής επιτροπής, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες 
σελίδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσης ανέθεσε 3 μελέτες σε εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί τη βάσει όλων αυτών των στοιχείων και ενεργειών, η 
εξεταστική επιτροπή ενέκρινε μια τελική έκθεση που παρουσιάζει το περιεχόμενο της 
έρευνάς της, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της,

1. αναθέτει στον Πρόεδρό του να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δημοσιευθεί η τελική 
έκθεση της εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 176, παράγραφος 10, του 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου και το άρθρο 4, παράγραφος 2, της απόφασης 95/167/ΕΚ, 
Ευρατομ, ΕΚΑΧ·

2. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί 
συνέχεια στα συμπεράσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από την εξέταση, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, 
ΕΚΑΧ και το άρθρο 10 της Συνθήκης·
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3. ζητεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και από τις ρυθμιστικές και εποπτικές 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί συνέχεια στα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις που προκύπτουν από την εξέταση, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ
και από τα γενικά καθήκοντα των κρατών μελών όπως καθορίζονται από τις Συνθήκες·

4. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα δοθεί άμεσα συνέχεια στα συμπεράσματα 
και στις συστάσεις όσον αφορά ζητήματα εφαρμογής, και να ενημερώσει σχετικά τις 
αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5. καλεί τον Πρόεδρό του να αναθέσει στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στην 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και στην 
Επιτροπή Αναφορών να παρακολουθούν τη συνέχεια που δίδεται στα συμπεράσματα και 
στις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής, ειδικά δε εκείνα που αφορούν τις ευθύνες της 
Επιτροπής επί ζητημάτων μεταφοράς και μέσων προσφυγής στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς, και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 176, παράγραφος 11 του Κανονισμού του·

6. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων και την ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική 
μεταρρύθμιση που συστάθηκε τον Φεβρουάριο 2007 να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις 
που περιλαμβάνονται στην έκθεση της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη στενότερη 
συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και τη βελτίωση της εποπτείας του Κοινοβουλίου 
επί θεμάτων εφαρμογής, καθώς και σχετικά με τη μελλοντική μεταρρύθμιση των 
εξεταστικών επιτροπών, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και η 
αποτελεσματικότητά τους·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση και την τελική έκθεση 
της εξεταστικής επιτροπής στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις 
και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


