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Rezultatele Comisiei de anchetă 
Recomandarea Parlamentului European din 19 iunie 2007 ca urmare a raportului
Comisiei de anchetă privind criza societăţii de asigurări „Equitable Life”

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 193 din Tratatul CE,
– având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a 

Consiliului şi a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalităţile de exercitare a dreptului 
de anchetă al Parlamentului European1,

– având în vedere decizia sa 2006/469/CE din 18 ianuarie 2006 de instituire a unei Comisii 
de anchetă privind criza societăţii de asigurări „Equitable Life”2,

– având în vedere rezoluţia sa din 4 iulie 2006 privind criza societăţii de asigurare 
„Equitable Life”3,  

– având în vedere prelungirea mandatului Comisiei de anchetă cu 3 luni, astfel cum a fost 
aprobat în rezoluţia sa din 4 iulie 2006, precum şi prelungirea ulterioară acordată la 18 
ianuarie 2007, 

– având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind criza societăţii de asigurare 
„Equitable Life” (A6-0203/2007),

– având în vedere articolul 176 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 193 din Tratatul CE oferă un temei juridic pentru ca Parlamentul 
European să constituie o comisie temporară de anchetă însărcinată cu examinarea 
pretinsei încălcări sau administrări defectuoase în aplicarea dreptului comunitar; întrucât 
acest lucru reprezintă un element important al competenţelor de supraveghere ale 
Parlamentului;

B. întrucât mandatul Comisiei de anchetă stabilit în conformitate cu Decizia 2006/469CE a 
fost: (1) să examineze pretinsa încălcare sau administrare defectuoasă în aplicarea 
Directivei 92/96/CEE a Consiliului din 10 noiembrie 1992 de coordonare a actelor cu 
putere de lege şi actelor administrative privind asigurarea directă de viaţă şi de modificare 
a Directivelor 79/267/CEE şi 90/619/CEE (a treia directivă privind asigurarea de viaţă)4, 
codificate în prezent prin Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaţă5, de către autorităţile competente din 
Regatul Unit în ceea ce priveşte societatea de asigurări „Equitable Life” (Equitable Life), 
în special în ceea ce priveşte monitorizarea şi regimul de reglementare a sănătăţii 
financiare a companiilor de asigurări, inclusiv a gradului lor de solvabilitate, constituirea 
unor provizioane tehnice adecvate şi acoperirea acestora cu active corespunzătoare;  (2) 
să evalueze dacă Comisia şi-a îndeplinit în mod corespunzător misiunea de a supraveghea 
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transpunerea corectă şi la timp a dreptului comunitar şi să identifice dacă slăbiciunile 
sistematice au contribuit la apariţia acestei situaţii; (3) să investigheze acuzaţiile conform 
cărora, de câţiva ani, şi cel puţin din 1989, autorităţile de reglementare britanice ar fi 
eşuat, în mod sistematic, să -i protejeze pe titularii poliţelor de asigurare prin lipsa unei 
supravegheri riguroase a practicilor de contabilitate şi de constituire de provizioane, 
precum şi a situaţiei financiare a Equitable Life, (4) să investigheze statutul reclamaţiilor 
depuse de cetăţeni UE care nu sunt resortisanţi ai Regatului Unit şi caracterul adecvat al 
căilor de atac de care dispun titularii poliţelor de asigurare care provin din alte state 
membre, în conformitate cu legislaţia britanică şi/sau comunitară; şi (5) să facă 
propunerile pe care le consideră necesare în această privinţă;

C. întrucât comisia de anchetă şi-a început activitatea la 2 februarie 2006 şi a adoptat 
raportul final la 8 mai 2007; întrucât Comisia de anchetă s-a reunit de 19 ori, a ţinut 11 
audieri publice, a organizat 2 ateliere şi a trimis 2 delegaţii oficiale la Dublin şi Londra; 
întrucât a adunat probe orale de la 46 de martori, a analizat 157 de probe, din care 92 au 
fost făcute publice pe pagina de internet a comisiei de anchetă, totalul de pagini 
ridicându-se la câteva mii;  întrucât a comandat, de asemenea, 3 studii externe;

D. întrucât, pe baza probelor şi a acţiunilor menţionate, Comisia de anchetă a aprobat un 
raport final în care se prezintă conţinutul anchetelor desfăşurate, precum şi concluziile şi 
recomandările sale, 

1. încredinţează Preşedintelui sarcina de a lua măsurile necesare de publicare a raportului 
final al Comisiei de anchetă, în conformitate cu articolul 176 alineatul (10) din 
Regulamentul său de procedură şi cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 95/167/CE; 

2. solicită Comisiei, Consiliului şi statelor membre să garanteze punerea în aplicare a 
concluziilor şi recomandărilor stabilite în urma anchetei, în conformitate cu obligaţiile 
stipulate în Decizia 95/167/CE, în tratatul Euratom, în tratatul CECO, precum şi cu 
obligaţiile prevăzute la articolul 10 din Tratatul CE;

3. solicită guvernului britanic şi organismelor de reglementare şi de supraveghere din 
Regatul Unit să garanteze punerea în aplicare a concluziilor şi a recomandărilor care au 
rezultat din anchetă, în conformitate cu obligaţiile stipulate în articolul 4 din Decizia 
95/167/CE, în tratatul Euratom, în tratatul CECO, precum şi cu obligaţiile generale ale 
statelor membre, astfel cum sunt definite în tratate;

4. solicită Comisiei să garanteze transpunerea rapidă a concluziilor şi recomandărilor 
privind aspectele legate de punerea în aplicare şi prezentarea de rapoarte comisiilor 
competente ale Parlamentului;  

5. invită Preşedintele să încredinţeze Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, 
Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, Comisiei pentru afaceri juridice, 
Comisiei pentru afaceri constituţionale şi Comisiei pentru petiţii sarcina de a supraveghea 
punerea în aplicare a concluziilor şi recomandărilor Comisiei de anchetă, în special a 
celor legate de responsabilităţile Comisiei privind transpunerea şi căile de atac în 
contextul pieţei interne şi, dacă este cazul, de a prezenta rapoarte corespunzătoare, în 
conformitate cu articolul 176 alineatul (11) din Regulamentul său de procedură; 

6. invită Conferinţa preşedinţilor şi grupul de lucru privind reforma parlamentară, înfiinţat în 
februarie 2007, să adopte recomandările din raportul Comisiei de anchetă în ceea ce 
priveşte cooperarea mai strânsă cu parlamentele naţionale şi o supraveghere mai bună 
exercitată de Parlamentul European cu privire la aspectele legate de punerea în aplicare, 
precum şi de reforma ulterioară a comisiilor de anchetă, în vederea ameliorării 



funcţionării şi eficienţei acestora; 

7. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare şi raportul final 
al Comisiei de anchetă Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor 
statelor membre.


