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Sabiedrības „Equitable Life Assurance Society” krīze
Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija ieteikums Padomei saistībā ar izmeklēšanas 
komitejas ziņojumu par sabiedrības „Equitable Life Assurance Society” krīzi

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 193.pantu,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmumu 
95/167/EK, Euratom, EOTK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību 
izmantošanas noteikumiem1,

- ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 18. janvāra lēmumu 2006/469/EK par izmeklēšanas 
komisijas izveidi saistībā ar sabiedrības „Equitable life Assurance Society” krīzi2,

- ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 4. jūlija rezolūciju par sabiedrības „Equitable Life 
Assurance Society” krīzi3,

- ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 4. jūlijā rezolūcijā apstiprināto izmeklēšanas komisijas 
mandāta pagarinājumu par trim mēnešiem, un 2007. gada 18. janvārī apstiprināto turpmāko 
pagarinājumu;

- ņemot vērā izmeklēšanas komitejas nobeiguma ziņojumu par sabiedrības „Equitable Life 
Assurance Society” krīzi (A6-0203/2007),

- ņemot vērā Reglamenta 176. pantu,

A. tā kā EK Līguma 193. pants nosaka juridisku pamatu tam, ka Parlaments var izveidot 
pagaidu izmeklēšanas komiteju, lai izskatītu iespējamos pārkāpumus vai kļūdas, kas 
pieļautas, īstenojot Kopienas tiesību aktus; tā kā šāds noteikums ir nozīmīga Parlamenta 
uzraudzības pilnvaru daļa;

B. tā kā izmeklēšanas komitejas pilnvaras saskaņā ar Lēmumu 2006/469/EK bija šādas: 1) 
pārbaudīt iespējamos pārkāpumus vai kļūdas, kurus Padomes 1992. gada 10. novembra 
Direktīvas 92/96/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo 
dzīvības apdrošināšanu un par grozījumiem Direktīvā 79/267/EEK un Direktīvā 
90/619/EEK (Trešā dzīvības apdrošināšanas direktīva)4, kura kodificēta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīvu 2002/83/EK par dzīvības 
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apdrošināšanu5, piemērošanā pieļāva Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes saistībā ar 
sabiedrību „Equitable Life Assurance Society” („Equitable Life”), īpaši attiecībā uz 
regulatīvo režīmu un apdrošināšanas uzņēmuma finansiālās stabilitātes uzraudzību, tostarp 
maksātspēju, pietiekamu tehnisko rezervju izveidošanu un šo rezervju nodrošinājumu ar 
atbilstīgiem aktīviem; 2) pārbaudīt, vai Komisija ir pienācīgi izpildījusi uzdevumu uzraudzīt 
Kopienas tiesību pareizu un savlaicīgu transponēšanu, un noteikt, vai sistemātiskie trūkumi 
pastiprināja radušos stāvokli; 3) pārbaudīt pieņēmumus, ka AK regulatīvās iestādes 
pastāvīgi vairāku gadu laikā un vismaz no 1989. gada nespēja aizsargāt apdrošinājuma 
ņēmējus, īstenojot sabiedrības „Equitable Life” grāmatvedības un rezervju veidošanas 
prakses un finansiālā stāvokļa stingru uzraudzību; 4) pārbaudīt to prasību statusu, kuras ir 
iesnieguši Eiropas pilsoņi, kas nav AK pilsoņi, kā arī apdrošinājuma ņēmējiem no citām 
dalībvalstīm pieejamos atbilstīgos aizsardzības līdzekļus, kuri ir noteikti AK un/vai ES 
tiesību aktos; 5) iesniegt jebkādus priekšlikumus, kurus tā uzskatīja par nepieciešamiem šajā 
jautājumā;

C. tā kā izmeklēšanas komiteja sāka strādāt 2006. gada 2. februārī un 2007. gada 8. maijā 
pieņēma nobeiguma ziņojumu; tā kā izmeklēšanas komitejai bija 19 sanāksmes, 11 atklātas 
izskatīšanas, tā rīkoja divus seminārus un nosūtīja divas delegācijas uz Dublinu un 
Londonu; tā kā šī komiteja uzklausīja mutiskus pierādījumus no 46 lieciniekiem un 
izanalizēja 157 pierādījumus, no kuriem 92 publicēja izmeklēšanas komitejas tīmekļa 
vietnē, un visi šie pierādījumi kopumā sastāvēja no vairākiem tūkstošiem lappušu; tā kā 
komiteja pasūtīja trīs neatkarīgus pētījumus;

D. tā kā, balstoties uz iepriekš minētajiem pierādījumiem un darbību, izmeklēšanas komiteja 
apstiprināja nobeiguma ziņojumu, izklāstot pārbaužu saturu, kā arī secinājumus un 
ieteikumus;

1. uzdod priekšsēdētājam veikt nepieciešamos pasākumus, lai publicētu izmeklēšanas 
komitejas nobeiguma ziņojumu saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 176. panta 10. punktu un 
Lēmuma 95/167/EK, Euratom, ECSC, 4. panta 2. punktu;

2. aicina Padomi, Komisiju, un iesaistītās dalībvalstis nodrošināt izmeklēšanas secinājumu un 
ieteikumu izpildi, ievērojot Reglamenta 176. panta 10. punktu un no Lēmuma 95/167/EK, 
Euratom, ECSC un Līguma 10. panta izrietošās saistības;

3. prasa Lielbritānijas valdībai, kā arī Lielbritānijas regulatīvajām un uzraudzības iestādēm 
nodrošināt izmeklēšanas secinājumu un ieteikumu izpildi, ievērojot no Lēmuma 95/167/EK, 
Euratom, ECSC,  4. panta izrietošās saistības, kā arī no Līgumos noteiktajiem dalībvalstu 
vispārējiem pienākumiem izrietošās saistības;

4. prasa Komisijai nodrošināt ar īstenošanas jautājumiem saistīto secinājumu un ieteikumu 
drīzu izpildi un pēc tam sniegt ziņojumu Eiropas Parlamenta kompetentajām komitejām;

5. aicina tā priekšsēdētāju uzdot Ekonomikas un monetārajai komitejai, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejai, Juridiskajai komitejai, Konstitucionālo jautājumu 
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komitejai un Lūgumrakstu komitejai, lai tās uzrauga izmeklēšanas komitejas secinājumu un 
ieteikumu īstenošanu, īpaši to secinājumu un ieteikumu īstenošanu, par kuru transponēšanu 
atbild Eiropas Komisija, kā arī lai tās risina ar iekšējo tirgu saistītos jautājumus un 
vajadzības gadījumā par to sagatavo ziņojumu saskaņā ar tā Reglamenta 176. panta 
11. punktu;

6. aicina priekšsēdētāju konferenci un 2007. gada februārī izveidoto parlamentārās reformas 
darba grupu īstenot izmeklēšanas komitejas ziņojumā izklāstītos ieteikumus attiecībā uz 
ciešāku sadarbību ar valstu parlamentiem un Parlamenta labāku pārskatu par īstenošanas 
jautājumiem, kā arī par izmeklēšanas komitejas pārveidi nākotnē, lai uzlabotu to darbību un 
efektivitāti;

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu un izmeklēšanas komitejas nobeiguma 
ziņojumu Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


