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P6_TA(2007)0264
Az Equitable Life biztosítótársaság válsága
Az Európai Parlament 2007. június 19-i ajánlása az Equitable Life biztosítótársaság 
válságával foglalkozó vizsgálóbizottság jelentése alapján

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 193. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai 
parlamenti, tanácsi és bizottsági határozatra1,

– tekintettel az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság 
felállításáról szóló, 2006. január 18-i 2006/469/EK határozatára2,

– tekintettel az Equitable Life biztosítótársaság válságáról szóló, 2006. július 4-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a vizsgálóbizottság megbízatásának a Parlament által 2006. július 4-én 
elfogadott, 3 hónappal való meghosszabbítására, valamint a 2007. január 18-án 
elfogadott további meghosszabbítására,

– tekintettel az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság 
végleges jelentésére (A6-0203/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 176. cikkére,

A. mivel az EK-Szerződés 193. cikke jogalapot teremt ideiglenes vizsgálóbizottság 
létrehozására a Parlament által, a közösségi jog végrehajtása során felmerült állítólagos 
jogsértések vagy hivatali visszásságok kivizsgálására; mivel ez a Parlament ellenőrzési 
jogkörének fontos eleme,

B. mivel a 2006/469/EK határozattal felállított vizsgálóbizottság megbízatása az volt, 
hogy: (1) megvizsgálja, hogy az Egyesült Királyság illetékes hatóságai elkövették-e a 
feltételezett jogsértést, illetve hivatali visszásságokat a közvetlen életbiztosítási 
tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK és 
90/619/EGK irányelv módosításáról szóló (harmadik életbiztosítási irányelv)4, 1992. 
november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelv – amelyet az életbiztosításról szóló, 2002. 
november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv5 kodifikált –

                                               
1 HL L 113., 1995.5.19., 2. o.
2 HL L 186., 2006.7.7., 58. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0293.
4 HL L 360., 1992.12.9., 1. o. A legutóbb a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
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(HL L 363., 2006.12.20., 238. o.).



2\ 13/06/2007 - B6-0199/2007

alkalmazása során az Equitable Life Biztosítótársaság (Equitable Life) esetében, 
különösen a biztosítóintézetek szabályozási rendszere és pénzügyi stabilitásuk, többek 
között fizetőképességük megfelelő ellenőrzésének garantálása, megfelelő 
biztosítástechnikai tartalékok képzése, valamint az e tartalékoknak megfeleltetett 
eszközökkel való fedezet tekintetében; (2) megvizsgálja, hogy a Bizottság megfelelően 
teljesítette-e a közösségi jog helyes és időben történő átültetésének ellenőrzésére 
vonatkozó feladatát, és megállapítsa, hogy hozzájárultak-e rendszeres hiányosságok a 
kialakult helyzethez; (3) megvizsgálja azon vádakat, melyek szerint az Egyesült 
Királyság szabályozó hatóságai legalább 1989 óta több éven keresztül folyamatosan 
elmulasztották megvédeni a biztosítottakat azáltal, hogy nem felügyelték szigorúan az 
Equitable Life számviteli és tartalékképzési gyakorlatát, illetve pénzügyi helyzetét; (4) 
felmérje az Egyesült Királyságon kívüli európai polgárok követeléseinek helyzetét és a 
más tagállamban élő kötvénytulajdonosok által az Egyesült Királyság és/vagy az EU 
jogszabályai értelmében igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek megfelelőségét; és 
(5) a szóban forgó ügyben megtegye az általa szükségesnek ítélt javaslatokat,

C. mivel a vizsgálóbizottság 2006. február 2-án kezdte meg munkáját, és végleges 
jelentését 2007. május 8-án fogadta el; mivel a vizsgálóbizottság 19 alkalommal ült 
össze, 11 nyilvános meghallgatást tartott, 2 munkaértekezletet szervezett és 2 hivatalos 
küldöttséget menesztett Dublinba és Londonba; mivel 46 szóbeli vallomást hallgatott 
meg, 157 bizonyítékot (melyek közül 92-t közzétettek a vizsgálóbizottság honlapján), 
összesen több ezer oldalt elemzett; mivel 3 külső tanulmány elkészítését is kérte,

D. mivel a vizsgálóbizottság – a fent említett bizonyítékok és fellépések alapján –
elfogadta végleges jelentését, amelyben ismerteti vizsgálatait, valamint 
következtetéseit és ajánlásait,

1. utasítja elnökét, hogy eljárási szabályzata 176. cikkének (10) bekezdése és a 
95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálóbizottság végleges jelentésének közzététele 
érdekében;

2. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az érintett tagállamokat, hogy a Szerződés 10. 
cikke és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatból fakadó kötelezettségeknek 
megfelelően biztosítsák a vizsgálat következtetéseinek és ajánlásainak végrehajtását;

3. megköveteli, hogy az Egyesült Királyság kormánya, szabályozó és felügyeleti szervei 
a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat 4. cikkéből és a tagállamoknak a 
szerződésekben meghatározott általános kötelességeiből fakadó kötelezettségeknek 
megfelelően biztosítsák a vizsgálat következtetéseinek és ajánlásainak végrehajtását;

4. megköveteli, hogy a Bizottság biztosítsa a végrehajtásra vonatkozó következtetések és 
ajánlások gyors végrehajtását, és készítsen jelentést az Európai Parlament illetékes 
bizottságai számára;

5. felhívja elnökét, hogy utasítsa a Gazdasági és Monetáris Bizottságot, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot, a Jogi Bizottságot, az Alkotmányügyi Bizottságot és a 
Petíciós Bizottságot, hogy kísérjék figyelemmel a vizsgálóbizottság következtetéseinek 
és ajánlásainak végrehajtását – különösen a Bizottság átültetési és jogorvoslati 
kötelezettségeibe tartozókat a belső piac terén –, és adott esetben készítsenek arról 
jelentést az eljárási szabályzat 176. cikke (11) bekezdésének megfelelően;
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6. felkéri az Elnökök Értekezletét és a 2007 februárjában létrehozott, parlamenti 
reformokkal foglalkozó munkacsoportot, hogy vegye figyelembe a 
vizsgálóbizottságnak a nemzeti parlamentekkel való szorosabb együttműködésről, a 
Parlament végrehajtási ügyekkel kapcsolatos nagyobb ellenőrzéséről, valamint a 
vizsgálóbizottságok jövőbeni reformjáról szóló jelentésében szereplő ajánlásokat azok 
működésének és hatékonyságának javítása érdekében;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást és a vizsgálóbizottság végleges 
jelentését a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és 
parlamentjeinek.


