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PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2006 r.

w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life
Assurance Society

(2006/469/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając art. 193 Traktatu WE,

uwzględniając decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia
19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament
Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń (1),

uwzględniając art. 176 Regulaminu,

uwzględniając wniosek złożony przez 213 posłów do Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 grudnia 2005 r. wyrażającą zgodę na
powołanie komisji śledczej badającej zarzuty postawione w petycji 0611/2004 Arthura White'a (Brytyj-
czyka) i w petycji 0029/2005 Paula Braithwaite (Brytyjczyka) złożonej w imieniu Obywatelskiej Grupy
Członków Equitable (Equitable Members' Action Group) oraz innych petycjach w tej samej sprawie nadesła-
nych z Niemiec i Irlandii, z których wszystkie dotyczyły Equitable Life Assurance Society (Equitable Life),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanawia się komisję śledczą celem zbadania domniemanych nieprawidłowości lub niegospodarności przy
stosowaniu prawa wspólnotowego w związku z kryzysem w Equitable Life, bez uszczerbku dla właściwości
sądów krajowych i wspólnotowych.

Artykuł 2

Komisja śledcza:

— zbada domniemane nieprawidłowości lub niegospodarność przy stosowaniu dyrektywy Rady
92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykona-
wczych i administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie i zmieniającej dyrektywy
79/267/EWG i 90/619/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie) (2), obecnie skodyfi-
kowanej w dyrektywie 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
dotyczącej ubezpieczeń na życie (3), przez właściwe władze Zjednoczonego Królestwa w związku
z Equitable Life, szczególnie w odniesieniu do systemu nadzoru i zapewnienia odpowiedniej kontroli
stanu finansowego przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w tym ich wypłacalności, wprowadzenia odpo-
wiednich rezerw technicznych i ich pokrycia przez odpowiadające im aktywa;
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— oceni, czy Komisja spełniła swój obowiązek kontroli dokonania właściwej i terminowej transpozycji
prawa wspólnotowego, oraz sprawdza, czy słabe punkty struktury instytucjonalnej przyczyniły się do
powstania tej sytuacji;

— oceni zarzuty stawiane organom nadzorczym Zjednoczonego Królestwa, że przez wiele lat,
a przynajmniej od 1989 r., zaniedbywały obowiązek ochrony właścicieli polis poprzez surowy nadzór
sprawozdań finansowych i tworzenia rezerw oraz sytuacji finansowej Equitable Life;

— oceni stan skarg złożonych przez obywateli europejskich spoza Zjednoczonego Królestwa i stosowność
środków prawnych dostępnych w ramach prawodawstwa brytyjskiego lub europejskiego dla właścicieli
polis z innych Państw Członkowskich;

— wniesie propozycje, jakie uzna za niezbędne w tej sprawie.

Artykuł 3

Komisja śledcza przedstawi Parlamentowi wstępne sprawozdanie w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia prac
oraz sprawozdanie końcowe w terminie 12 miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 4

W skład komisji wchodzić będzie 22 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 stycznia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący
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