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Europaparlamentets rekommendation av den 19 juni 2007 till rådet om rapporten från 
undersökningskommittén beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av artikel 193 i EG-fördraget,

– med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, 
Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av 
Europaparlamentets undersökningsrätt1,

– med beaktande av Europaparlamentets beslut 2006/469/EG av den 18 januari 2006 om 
tillsättning av en undersökningskommitté beträffande krisen i bolaget 
Equitable Life Assurance Society2,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2006 om krisen i bolaget 
Equitable Life Assurance Society3,

– med beaktande av förlängningen av undersökningskommitténs mandat med tre månader, 
som godkändes i resolutionen av den 4 juli 2006, och den ytterligare förlängningen som 
beviljades den 18 januari 2007,

– med beaktande av undersökningskommitténs slutrapport beträffande krisen i bolaget 
Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007), 

– med beaktande av artikel 176 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I artikel 193 i EG-fördraget ges en rättslig grund för parlamentet att inrätta en tillfällig 
undersökningskommitté med syfte att undersöka påstådda överträdelser eller 
missförhållanden vid tillämpningen av gemenskapsrätten. Detta utgör en viktig del av 
parlamentets tillsynsbefogenheter.

B. Undersökningskommittén, som inrättades enligt beslut 2006/469/EG, hade som mandat 
att 1) undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av rådets 
direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra 
författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG 
och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet)4, nu kodifierat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om 
livförsäkring5, från Förenade kungarikets behöriga myndigheters sida i fråga om bolaget 
Equitable Life Assurance Society (Equitable Life), särskilt när det gäller regelverket och 
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övervakningen av att försäkringsföretagens ekonomi är sund, vilket bl.a. innebär kontroll 
av deras solvensmarginal och av att tillräckliga tekniska avsättningar skapas samt att 
dessa avsättningar täcks av motsvarande tillgångar, 2) bedöma huruvida kommissionen 
verkligen har uppfyllt sin uppgift att övervaka att gemenskapslagstiftningen införlivas i 
tid och på ett korrekt sätt, samt fastställa huruvida systematiska svagheter har bidragit till 
den situation som uppstått, 3) bedöma anklagelserna om att tillsynsmyndigheterna i 
Förenade kungariket under ett antal år, åtminstone sedan 1989, genomgående har 
misslyckats med att skydda försäkringstagare genom att strikt övervaka redovisnings- och 
inbetalningsrutinerna och den finansiella situationen i Equitable Life, 4) bedöma den 
ställning som ges fordringar från icke-brittiska europeiska medborgare och lämpligheten 
hos de rättsmedel som enligt Förenade kungarikets och/eller EU:s lagstiftning står till 
förfogande för försäkringstagare från andra medlemsstater och 5) föreslå andra åtgärder 
som den bedömde nödvändiga i denna fråga.

C. Undersökningskommittén inledde sitt arbete den 2 februari 2006 och godkände sin 
slutrapport den 8 maj 2007. Undersökningskommittén sammanträdde 19 gånger, ordnade 
11 offentliga utfrågningar och 2 seminarier och skickade 2 officiella delegationer till 
Dublin och London. Den hörde muntliga vittnesmål från 46 vittnen och analyserade 157 
skriftliga vittnesmål, av vilka 92 offentliggjordes på undersökningskommitténs webbsida, 
vilka tillsammans uppgick till flera tusen sidor. Den beställde också 3 externa 
undersökningar.

D. Undersökningskommittén har på grundval av ovannämnda vittnesmål och åtgärder 
godkänt en slutrapport där innehållet i kommitténs undersökning samt dess slutsatser och 
rekommendationer anges.

1. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidta de nödvändiga åtgärderna för att 
offentliggöra undersökningskommitténs slutrapport, i enlighet med artikel 176.10 i 
arbetsordningen och artikel 4.2 i beslut 95/167/EG.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
åtgärder vidtas till följd av undersökningskommitténs slutsatser och rekommendationer, i 
enlighet med de förpliktelser som följer av beslut 95/167/EG och artikel 10 i fördraget.

3. Europaparlamentet uppmanar Förenade kungarikets regering och tillsynsmyndigheter att 
se till att åtgärder vidtas till följd av undersökningskommitténs slutsatser och 
rekommendation er, i enlighet med de förpliktelser som följer av artikel 4 i beslut 
95/167/EG och av medlemsstaternas allmänna skyldigheter enligt fördragen.

4. Europaparlamentet begär att kommissionen ser till att åtgärder snarast vidtas till följd av 
slutsatserna och rekommendationerna i frågor som gäller genomförande, samt rapporterar 
tillbaka till parlamentets behöriga utskott.

5. Europaparlamentet uppmanar talmannen att ålägga utskottet för ekonomi och 
valutafrågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för rättsliga 
frågor, utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för framställningar att övervaka 
genomförandet av undersökningskommitténs slutsatser och rekommendationer, särskilt 
dem som gäller kommissionens ansvar i fråga om införlivande och gottgörelse inom 
ramen för den inre marknaden och, om så är lämpligt, att rapportera om detta i enlighet 
med artikel 176.11 i arbetsordningen.



6. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen och den arbetsgrupp för 
parlamentsreform som inrättades i februari 2007 att genomföra de rekommendationer 
som ingår i undersökningskommitténs rapport med avseende på närmare samarbete med
nationella parlament och förbättrad insyn för parlamentet i frågor som rör genomförande 
och den framtida reformen av undersökningskommittéerna, i syfte att förbättra deras 
funktion och effektivitet.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation och 
undersökningskommitténs slutrapport till rådet, kommissionen och medlemsstaternas 
regeringar och parlament.


