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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 846/2007 mressqa minn Olivier Sohier (ta’ nazzjonalità Belġjana) 
f’isem ASBL DELTAS u oħrajn, li tinkludi 54 firma, dwar frodi magħmula 
kontra l-petizzjonanti mill-kumpanija ta’ l-assigurazzjoni SWISS LIFE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti huma tal-fehma li huma kienu sfaw vittmi ta’ frodi magħmula mill-kumpanija 
tal-assigurazzjoni SWISS LIFE. Huma jilmentaw ukoll minn nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-
Office de Contrôle des Assurances [l-Awtorità li Tissorvelja l-Assigurazzjoni] u tal-
Commission Bancaire, Financière et des Assurances [Banking, Finance and Insurance 
Commission], li huma korpi ta’ verifika uffiċjali. Il-petizzjonanti jsostnu li SWISS LIFE S.A., 
wara li fasslet kuntratti ta’ assigurazzjoni tal-ħajja, fuq il-mewt u ta’ diżabilità b’vantaġġi 
partikolari fl-1969, emendat dawk il-kuntratti unilateralment fl-1986. Huma jaffermaw li t-telf 
li sofrew huma u bosta partijiet oħra assigurati huwa wieħed konsiderevoli u jammonta għal 
miljuni ta’ euro.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex tagħti 
Informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonanti kkonkludew kuntratti ta’ assigurazzjoni mħallta fuq il-ħajja (assigurazzjoni 
tal-ħajja, f’każ ta’ mewt u għal diżabilità) ma’ Swiss Life Belgium (fergħa Belġjana ta’ Swiss 
Life, impriża Żvizzera) fl-1969, b’kundizzjonijiet li kienu vantaġġjużi ħafna għalihom. Fil-
bidu Swiss Life Belgium kienet assoċjazzjoni ta’ assigurazzjoni mutwa ("mutuelle"), iżda 
saret "Societé Anonyme" fl-1997. Mill-1986, skont il-petizzjonanti, Swiss Life unilateralment 
issopprimew ir-regola, mnaqqxa fil-kuntratti, tal-aġġornament parallel/ta’ rivalutazzjoni
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kemm tal-prezzijiet imħallsa mid-detenturi tal-polza u l-benefiċċji li għalihom kienu intitolati, 
u kemm l-applikazzjoni tagħha fil-prattika ("revalorisation automatique"). Barra minn dan, id-
detenturi tal-polza għall-ewwel ma kinux mgħarrfa b’din il-bidla unilaterali u wara ġew 
mgħarrfa (ħażin) minn Swiss Life li hija kienet fasslet sistema ġdida li kienet tiggarantixxi l-
istess riżultati bħal dik preċedenti li abbandunaw unilateralment. Dan wassal għal telf 
finanzjarju importanti għad-detenturi tal-polza.

Barra minn dan, fl-1993, Swiss Life unilateralment bidlet il-kundizzjonijiet ġenerali tal-
kuntratti tal-assigurazzjoni msemmija. Dan wassal għas-soppressjoni tal-indiċjar
(aġġornament skont ir-rata uffiċjali tal-inflazzjoni) tal-benefiċċji tad-detenturi tal-polza u s-
sostituzzjoni tiegħu bl-indiċjar tal-prezzijiet imħallsa mid-detenturi tal-polza, li wkoll ma 
kinux mgħarrfa mill-ewwel b’din il-bidla. Mill-1994 Swiss Life unilateralment bdiet taġġorna 
l-prezzijiet imħallsa mid-detenturi tal-polza ħafna ’l fuq mir-rata uffiċjali tal-inflazzjoni. Hija 
bidlet ukoll unilateralment il-proporzjon tal-kapital involut (li kellu jitħallas) għall-
assigurazzjoni tal-ħajja u f’każ ta’ mewt rispettivament, u ħbiet dan mid-detenturi tal-polza,
sakemm nota interna ta’ Swiss Life tal-1994 ħarġet aċċidentalment fil-pubbliku fl-2005.

Swiss Life mbagħad iffriżat il-kapital li kellu jitħallas lid-detenturi ta’ għadd żgħir ta’ poloz 
tal-assigurazzjoni għad-diżabilità fit-tul għal-livelli tagħha tal-1994, ħaġa li kienet tmur kontra 
dak prospettat f’dawk il-kuntratti.

Swiss Life sewwiet is-sitwazzjonijiet inkwistjoni f’għadd żgħir ta’ każijiet, waqt li l-oħrajn
għadhom kważi kollha pendenti quddiem il-qrati Belġjani.

Fl-aħħarnett, fl-2006 Swiss Life Belgium saret sussidjarja ta’ Swiss Life. Matul din il-
proċedura kollha l-awtoritajiet tas-Sorveljanza Belġjani, li fil-bidu kienu l-Office de Contrôle 
des Assurances u, mill-1 ta’ Jannar 2004, il-Commission Bancaire, il-Financière et des 
Assurances, kienu naqsu, skont il-petizzjonanti, li jagħmlu superviżjoni xierqa ta’ Swiss Life 
Belgium.

Il-petizzjonanti jqisu li huma kienu l-vittmi ta’ frodi mwettaq mill-kumpanija tal-
assigurazzjoni SWISS LIFE. Jilmentaw ukoll minħabba nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-
Office de Contrôle des Assurances [l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-Assigurazzjonijiet] u l-
Commission Bancaire, Financière et des Assurances [il-Kummissjoni tal-Banek, Finanzi u 
Assigurazzjoni], li huma l-korpi uffiċjali ta’ sorveljanza. Il-petizzjonanti jsostnu li SWISS 
LIFE S.A., wara li kienet għamlet kuntratti ta' assigurazzjoni tal-ħajja, f’każ ta’ mewt u għal 
diżabilità, b’vantaġġi partikulari fl-1969, unilateralment emendat dawk il-kuntratti fl-1986. 
Isostnu li t-telf li huma u ħafna partijiet (oħra) assigurati sofrew huwa kunsiderevoli u 
jammonta għal miljuni ta’ euro. Barra minn dan il-ksur tal-liġi nazzjonali, il-petizzjonanti 
jidhru li qed isostnu li l-frodi mwettqa minn SWISS LIFE tmur kontra d-Direttiva tal-Kunsill
78/473/KEE tat-30 ta’ Mejju 1978 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ koassigurazzjoni Komunitarja 
(ĠU L 151 tas-7 ta’ Ġunju 1978, paġna 25), u kontra d-deċiżjonijiet tal-4 ta’ Diċembru 1986 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej dwar it-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva fil-liġi nazzjonali.

Għalkemm dan il-każ huwa ta’ dispjaċir kbir, il-fatt jibqa’ li huwa jaqa’ unikament fl-ambitu
tal-liġi Belġjana u r-raġunar u l-argumenti li ġabu l-petizzjonanti jirrelataw esklużivament 
mal-liġi Belġjana.
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L-uniku passaġġ fil-petizzjoni li jista' jagħti ħjiel ta' xi aspett tal-liġi tal-KE hija r-referenza 
(paġna 38) għal 4 sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Diċembru 1986 dwar it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 78/473/KEE (ara hawn fuq), kif imsemmija fi kwotazzjoni tal-
Professur Fagnart fuq il-ħtieġa ta’ protezzjoni tal-konsumaturi li jixtru kuntratti ta’ 
assigurazzjoni. Iżda dawk il-kawżi (il-Kawża 220/83 Il-Kummissjoni vs Franza, il-Kawża
252/83 Il-Kummissjoni vs id-Danimarka, il-Kawża 205/84 Il-Kummissjoni vs il-Ġermanja u l-
Kawża 206/84, Il-Kummissjoni vs l-Irlanda) kienu dwar ksur tad-Direttiva 78/473/KE dwar 
il-koassigurazzjoni tal-KE u jidher, għalhekk, li m’għandhomx x’jaqsmu mal-każ tal-
petizzjonanti, minħabba li d-Direttiva mhix relatata ma’ assigurazzjoni fuq il-ħajja.

L-ewwel ġenerazzjoni ta' direttivi dwar l-assigurazzjoni diġà kellha ċerti regoli dwar it-
twaqqif ta’ fergħat ta’ impriżi ta’ assigurazzjoni minn pajjiżi terzi fil-Komunità (għall-
assigurazzjoni fuq il-ħajja – e.g. l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 79/267/KEE tal-5 ta’ Marzu 
1979 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi 
relatati mat-twaqqif u t-tmexxija tan-negozju ta’ assigurazzjoni diretta fuq il-ħajja, ĠU L 63 
tat-13 ta’ Marzu 1979, paġna 1, Artikolu 27 et seq., - illum l-Artikolu 51 et seq. tad-Direttiva 
2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002, ĠU L 345 tad-19 
ta’ Diċembru 2002, paġna 1). Iżda l-prinċipju ta’ kontroll intern mill-Istat u liċenzja waħda
ovvjament ma japplikax għal dawn il-fergħat. Għalhekk f’dak li għandu x’jaqsam mal-
attivitajiet tal-fergħa Żvizzera fil-Belġju, dawn huma fil-kompetenza tal-kontrollur Belġjan u 
huma suġġetti għal-liġi Belġjana. Tabilħaqq, il-kwistjoni għandha tkun eżaminata skont il-liġi 
Belġjana dwar jekk il-kuntratti msemmija kinux, dak iż-żmien, konformi mal-liġijiet 
applikabbli Belġjani u dwar jekk il-kontrollur Belġjan mexiex kif suppost (ħaġa li ovvjament 
tiddependi mir-rekwiżiti tal-liġi Belġjana f’dak iż-żmien).

Huwa, għalhekk, fil-qrati Belġjani li kwistjonijiet bħall-inkwiet tal-petizzjonarji għandhom 
ikunu deċiżi, u dan huwa dak li qed jiġri skont ma tgħid il-petizzjoni. Dwar dak li għandu 
x’jaqsam mal-allegat nuqqas ta’ sorveljanza xierqa ta’ Swiss Life mill-awtoritajiet Belġjani, 
dan ukoll huwa materja tal-qrati Belġjani.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li din il-petizzjoni ma turix 
li kien hemm xi ksur tal-liġi tal-KE u li l-petizzjoni taqa’ unikament fl-ambitu tal-liġi 
Belġjana.


