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Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society
Odporúčanie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 na základe správy vyšetrovacieho 
výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society 
Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 193 Zmluvy o ES,

 so zreteľom na rozhodnutie 95/167/ES, Euratom, ESUO Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa výkonu práva na 
vyšetrovanie Európskeho parlamentu1,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie 2006/469/ES z 18. januára 2006 o zriadení vyšetrovacieho 
výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society2,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2006 o kríze spoločnosti Equitable Life Assurance 
Society3,

 so zreteľom na predĺženie mandátu vyšetrovacieho výboru o tri mesiace, ako to bolo 
schválené vo svojom uznesení zo 4. júla 2006 a na jeho ďalšie predĺženie udelené
18. januára 2007,

– so zreteľom na konečnú správu vyšetrovacieho výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable 
Life Assurance Society (A6-0203/2007),

 so zreteľom na článok 176 rokovacieho poriadku,

A. keďže článok 193 Zmluvy o ES poskytuje právny základ na vytvorenie dočasného 
vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu, ktorý preskúma možné porušenie práva 
Spoločenstva či možný nesprávny úradný postup pri výkone práva Spoločenstva; keďže to 
predstavuje významnú súčasť kontrolných právomocí Európskeho parlamentu,

B. keďže mandát vyšetrovacieho výboru zriadeného podľa rozhodnutia 2006/469/ES 
oprávňoval tento výbor na to, aby: (1) preskúmal možné porušenie práva alebo nesprávny 
úradný postup pri uplatňovaní smernice Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 
o koordinácii zákonov, nariadení a správnych ustanovení v súvislosti s priamymi životným 
poistením a pozmeňujúcich a doplňujúcich smerníc 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia 
smernica o životnom poistení)4, ktoré sú teraz kodifikované smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení5, zo strany 
príslušných orgánov Spojeného kráľovstva v súvislosti so spoločnosťou Equitable Life 
Assurance Society (Equitable Life), najmä čo sa týka regulačného režimu a zabezpečenia 
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primeraného monitorovania finančnej sily poisťovní vrátane ich solventnosti, vytvorenia 
primeraných technických rezerv a ich pokrytia zodpovedajúcimi aktívami; (2) posúdil, či 
Komisia náležite splnila svoju povinnosť monitorovať správnu a včasnú transpozíciu 
právnych predpisov Spoločenstva a zistil, či k vzniku tejto situácie prispeli nejaké 
systémové nedostatky; (3) posúdil obvinenia, podľa ktorých regulačné orgány Spojeného 
kráľovstva počas mnohých rokov (prinajmenšom od roku 1989) nezabezpečovali ochranu 
svojich poistencov, lebo trvalo neboli schopné vykonávať prísny dohľad nad účtovnými 
postupmi, tvorbou rezerv a nad finančnou situáciou spoločnosti Equitable Life; (4) posúdil 
stav, v ktorom sa nachádzajú sťažnosti európskych občanov, ktorí nie sú občanmi 
Spojeného kráľovstva, a primeranosť opravných prostriedkov, ktoré umožňujú právne 
predpisy Spojeného kráľovstva a/alebo EÚ poistencom z ostatných členských štátov, a (5) 
vypracoval návrhy, ktoré v tejto veci považuje za potrebné,

C. keďže vyšetrovací výbor začal činnosť 2. februára 2006 a prijal konečnú správu 8. mája 
2007; keďže zasadal 19 krát, uskutočnil 11 verejných vypočutí, usporiadal 2 semináre a 
vyslal 2 oficiálne delegácie do Dublinu a Londýna; keďže si vypočul ústne dôkazy 46 
svedkov a analyzoval 157 dôkazov, z ktorých 92 bolo verejne sprístupnených na 
internetovej stránke vyšetrovacieho výboru, čo spolu prestavuje niekoľko tisíc strán; keďže 
tiež zadal na vypracovanie tri externé štúdie,

D. keďže na základe uvedených dôkazov a postupov vyšetrovací výbor schválil konečnú 
správu, ktorá obsahuje výsledky vyšetrovania a jeho závery a odporúčania,

1. poveruje svojho predsedu, aby prijal potrebné opatrenia na uverejnenie konečnej správy 
vyšetrovacieho výboru v súlade s článkom 176 ods. 10 rokovacieho poriadku a článkom 4 
ods. 2 rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO;

2. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že sa závery a odporúčania 
vyšetrovania zavedú do praxe v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z rozhodnutia 
95/167/ES, Euratom, ESUO a článku 10 zmluvy;

3. vyzýva vládu Spojeného kráľovstva a regulačné a kontrolné orgány Spojeného kráľovstva, 
aby zabezpečili, že sa závery a odporúčania vyplývajúce z vyšetrovania zavedú do praxe v 
súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z článku 4 rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO
a všeobecnými povinnosťami členských štátov ako ich stanovujú zmluvy;

4. požaduje, aby Komisia zabezpečila, že sa závery a odporúčania týkajúce sa vykonávania
urýchlene zavedú do praxe a podala o tom správu príslušným výborom Európskeho 
parlamentu;

5. vyzýva svojho predsedu, aby poveril Výbor pre hospodárske a menové veci, Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výbor pre právne veci, Výbor pre ústavné veci a Výbor 
pre petície, aby monitorovali uskutočňovanie záverov a odporúčaní vyšetrovacieho výboru, 
najmä tých, ktoré sa týkajú zodpovednosti Komisie v oblasti transpozície a náhrady škôd v 
oblasti vnútorného trhu a podľa potreby podali o tom správu v súlade s článkom 176 ods. 11 
rokovacieho poriadku;

6. vyzýva konferenciu predsedov a pracovnú skupinu pre parlamentnú reformu vytvorenú vo 
februári 2007, aby zrealizovali odporúčania uvedené v správe výboru o užšej spolupráci 
s národnými parlamentmi a lepšom dohľade Európskeho parlamentu nad otázkami 
vykonávania, ako aj nad budúcou reformou vyšetrovacích výborov, aby sa zlepšila ich 
činnosť a efektivita;



7. poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie a konečnú správu vyšetrovacieho výboru 
vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society postúpil Rade, Komisii a 
vládam a parlamentom členských štátov.


