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Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi
Euroopan parlamentin suositus 19. kesäkuuta 2007 Equitable Life Assurance Society 
-yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan kertomuksen johdosta 

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 193 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämisestä koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY1,

– ottaa huomioon tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan Equitable Life Assurance 
Society -yhtiön kriisiä 18. tammikuuta 2006 tekemänsä päätöksen 2006/469/EY2,

– ottaa huomioon Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä 4. heinäkuuta 2006 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon kyseisen tutkintavaliokunnan toimivaltuuksien jatkamisen kolmeksi 
kuukaudeksi, minkä Euroopan parlamentti hyväksyi 4. heinäkuuta 2006 antamallaan 
päätöslauselmalla, sekä 18. tammikuuta 2007 hyväksytyn toisen jatkamisen,

– ottaa huomioon tutkintavaliokunnan lopullisen mietinnön Equitable Life Assurance 
Society -yhtiön kriisistä (A6-0203/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 176 artiklan,

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 193 artikla muodostaa oikeusperustan 
parlamentin tutkintavaliokunnan perustamiselle tutkimaan väitettyjä rikkomuksia ja 
väitettyä huonoa hallintoa yhteisön lainsäädännön soveltamisessa; ottaa huomioon, että 
tämä muodostaa merkittävän osan parlamentin valvontavallasta,

B. ottaa huomioon päätöksellä 2006/469/EY perustetun tutkintavaliokunnan tehtävän: (1) 
tutkia säännönvastaisuuksia ja huonoa hallintoa koskevia, Yhdistyneen kuningaskunnan 
toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistettuja väitteitä henkivakuutuksen ensivakuutusta 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä 
direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas 
henkivakuutusdirektiivi) 10 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 
92/96/ETY4, joka on kodifioitu henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/83/EY5, soveltamisen 
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yhteydessä Equitable Life Assurance Society -yhtiöön liittyen, erityisesti kun on kyse 
sääntelystä ja vakuutusyritysten talouden vakaudenvalvonnasta, niiden vakavaraisuus 
mukaan luettuna, riittävän vakuutusteknisen vastuuvelan muodostamisesta sekä tämän 
vastuuvelan kattamisesta toisiaan vastaavilla varoilla; (2) arvioida tässä yhteydessä, 
onko komissio huolehtinut riittävällä tavalla velvollisuudestaan valvoa yhteisön 
lainsäädännön asianmukaista ja oikea-aikaista saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja tutkia, ovatko järjestelmälliset heikkoudet osasyynä ilmenneeseen 
tilanteeseen; (3) arvioida väitteitä, joiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
sääntelyviranomaiset ovat jatkuvasti, vuosien ajan ja ainakin vuodesta 1989 lähtien, 
laiminlyöneet vakuutuksenottajien suojelun eivätkä ole valvoneet riittävän tiukasti 
Equitable Life -yhtiön kirjanpitoa ja rahoituskäytäntöjä sekä taloudellista tilannetta; (4) 
arvioida muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien esittämien vaateiden 
asemaa ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön muiden jäsenvaltioiden 
vakuutuksenottajille tarjoamien oikeussuojakeinojen riittävyyttä; ja (5) tehdä asiaan 
liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia,

C. ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta aloitti työnsä 2. helmikuuta 2006 ja hyväksyi 
lopullisen kertomuksensa 8. toukokuuta 2007; ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta 
kokoontui 19 kertaa, järjesti 11 julkista kuulemista, järjesti 2 työryhmän kokousta ja 
lähetti 2 virallista valtuuskuntaa Dubliniin ja Lontooseen; ottaa huomioon, että se sai 
suullisia todisteita 46 todistajalta ja analysoi 157 julkista todistetta, joista 92 julkistettiin 
tutkintavaliokunnan verkkosivulla, eli yhteensä useita tuhansia sivuja, ottaa huomioon, 
että se teetti myös kolme ulkoista tutkimusta asiantuntijoilla,

D. ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta on kaikkien näiden todisteiden ja toimien 
perusteella hyväksynyt lopullisen kertomuksen, jossa esitellään sen tutkimuksen sisältöä 
sekä sen päätelmiä ja suosituksia,

1. kehottaa puhemiestä toteuttamaan tarpeellisia toimia tutkintavaliokunnan lopullisen 
kertomuksen julkaisemiseksi parlamentin työjärjestyksen 176 artiklan 10 kohdan ja 
päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

2. kehottaa komissiota, neuvostoa ja asianomaisia jäsenvaltioita varmistamaan, että 
tutkimuksen päätelmien ja annettujen suositusten perusteella ryhdytään päätöksestä 
95/167/EY, Euratom, EHTY ja perustamissopimuksen 10 artiklasta johtuvien 
velvoitteiden mukaisiin toimiin;

3. vaatii, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja sääntelyviranomaiset varmistavat, 
että tutkimuksen päätelmien ja suositusten perusteella ryhdytään päätöksen 95/167/EY, 
Euratom, EHTY 4 artiklan ja perustamissopimuksissa määriteltyjen jäsenvaltioiden 
yleisten velvollisuuksien edeltämiin toimiin;

4. vaatii komissiota varmistamaan, että säädösten saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koskevat päätelmät ja suositukset johtavat pikaisiin toimiin, ja antamaan 
selvityksen asiasta vastaaville parlamentin valiokunnille;

5. pyytää puhemiestä pyytämään talous- ja raha-asioiden valiokuntaa, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa, oikeudellisten asioiden valiokuntaa, perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sekä vetoomusvaliokuntaa valvomaan 
tutkintavaliokunnan päätelmien ja suositusten täytäntöönpanoa, erityisesti niiden, jotka 



koskevat komission vastuuta säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
sisämarkkinoilla tarjolla olevia oikeussuojakeinoja, ja tarpeen vaatiessa raportoimaan 
kyseisistä seikoista työjärjestyksen 176 artiklan 11 kohdan mukaisesti;

6. pyytää puheenjohtajakokousta ja helmikuussa 2007 perustettua parlamentaarista 
uudistusta käsittelevää työryhmää panemaan täytäntöön suositukset, jotka annetaan 
tutkintavaliokunnan mietinnössä yhteistyön lähentämisestä kansallisten parlamenttien 
kanssa ja täytäntöönpanokysymyksiä koskevan parlamentin valvontaoikeuden 
tehostamisesta sekä tutkintavaliokuntien tulevasta uudistamisesta, jotta niiden toimintaa 
ja tehokkuutta voitaisiin parantaa;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen ja tutkintavaliokunnan lopullisen 
kertomuksen neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.


