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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2 και

το άρθρο 55,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 71 της 19.3.1987, σ. 5 και ΕΕ C 253 της 6.10.1989, σ. 3.
2 ΕΕ C 319 της 30.11.1987, σ. 10.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 1989 (ΕΕ C 96 της 17.4.1989,

σ. 99), η οποία επιβεβαιώθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 1993, κοινή θέση του Συµβουλίου της      
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της        (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισµού των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση στη

δραστηριότητα πρωτασφάλισης κλάδου ζηµιών, πλην ασφάλειας ζωής, καθώς και την

άσκησή της 1, όπως συµπληρώθηκε από την οδηγία 92/49/ΕΟΚ 2, και η πρώτη

οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1979, περί συντονισµού των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση στη

δραστηριότητα πρωτασφάλισης ζωής και την άσκησή της 3, όπως συµπληρώθηκε από την

οδηγία 92/96/ΕΟΚ 4, προβλέπουν τη χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας στις ασφαλιστικές

επιχειρήσεις από την εποπτική αρχή του κράτους µέλους καταγωγής. Αυτή η ενιαία άδεια

επιτρέπει στην ασφαλιστική επιχείρηση να διεκπεραιώνει τις δραστηριότητές της στην

Κοινότητα µέσω εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω άδεια από

το κράτος µέλος υποδοχής και υπό την αποκλειστική προληπτική εποπτεία των εποπτικών

αρχών του κράτους µέλους καταγωγής.

(2) Οι ασφαλιστικές οδηγίες που προβλέπουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε κοινοτικό πεδίο

εφαρµογής για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν περιλαµβάνουν κανόνες συντονισµού σε

περίπτωση εκκαθαριστικών διαδικασιών. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως και άλλα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εξαιρούνται ρητώς του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών

αφερεγγυότητας 1. Είναι προς το συµφέρον της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής

αγοράς και της προστασίας των δανειστών να θεσπισθούν συντονισµένοι κανόνες, σε

κοινοτικό επίπεδο, για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

                                                
1 EE L 228 της 16.8.1973, σ. 3. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την

οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 168
της 18.7.1995, σ. 7).

2 Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση,
εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ
και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) (EE L 228
της 11.8.1992, σ. 1).

3 EE L 63 της 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την
οδηγία 95/26/ΕΚ.

4 Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 1992, για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση
ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία
σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) (EE L 360 της 9.12.1992, σ. 1).
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1 ΕΕ L 160, 30.6.2000, σ. 1.
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(3) Θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν κανόνες συντονισµού για να εξασφαλισθεί ότι τα µέτρα
εξυγίανσης που λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή κράτους µέλους για τη διατήρηση ή την
αποκατάσταση της οικονοµικής ευρωστίας µιας ασφαλιστικής επιχείρησης και για την
αποφυγή, κατά το δυνατόν, της διαδικασίας εκκαθάρισης, επιφέρουν πλήρη αποτελέσµατα σε
όλη την Κοινότητα. Τα µέτρα εξυγίανσης που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία είναι
εκείνα που θίγουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα άλλων συµβαλλοµένων µερών, και όχι αυτής
καθαυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης. Τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 20 της
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και στο άρθρο 24 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ορισµό των µέτρων εξυγίανσης.

(4) Η παρούσα οδηγία έχει κοινοτικό πεδίο εφαρµογής στο οποίο εµπίπτουν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ και 79/267/ΕΟΚ, οι οποίες
έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα, τα κοινοτικά υποκαταστήµατα των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, καθώς επίσης οι πιστωτές που
διαµένουν στην Κοινότητα. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ρυθµίζει τα αποτελέσµατα
των µέτρων εξυγίανσης και των εκκαθαριστικών διαδικασιών έναντι τρίτων χωρών.

(5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αφορά εκκαθαριστικές διαδικασίες ανεξάρτητα από το αν
αυτές βασίζονται σε αφερεγγυότητα ή από το εάν είναι υποχρεωτικές ή εκούσιες. Η παρούσα
οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στις συλλογικές διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται από το
δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 9, οι οποίες αφορούν τη
ρευστοποίηση του ενεργητικού µιας ασφαλιστικής επιχείρησης και τη διανοµή του προϊόντος
του. Στο πεδίο της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εµπίπτουν επίσης οι εκκαθαριστικές
διαδικασίες, οι οποίες, παρ' όλο που δεν βασίζονται σε αφερεγγυότητα, συνεπάγονται την
προνοµιακή µεταχείριση των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 10. Οι
απαιτήσεις των εργαζοµένων µιας ασφαλιστικής επιχείρησης που απορρέουν από σύµβαση
απασχόλησης ή εργασιακή σχέση θα πρέπει να µπορούν να υποκαθίστανται από εθνικό
σύστηµα εγγύησης αποδοχών. Αυτές οι υποκατασταθείσες απαιτήσεις θα πρέπει να
επωφελούνται από τη µεταχείριση που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους
καταγωγής (lex concursus) σύµφωνα µε τις αρχές της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται καταλλήλως, στις διάφορες περιπτώσεις
εκκαθαριστικών διαδικασιών.
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(6) Η λήψη µέτρων εξυγίανσης δεν εµποδίζει την έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης. Οι

διαδικασίες εκκαθάρισης µπορούν να κινούνται είτε εν ανυπαρξία είτε µετά τη λήψη µέτρων

εξυγίανσης. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης µπορούν να τερµατίζονται µε συµβιβασµό ή άλλα

ανάλογα µέτρα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα εξυγίανσης.

(7) Ο ορισµός του υποκαταστήµατος, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες αρχές περί αφερεγγυότητας,

θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ενιαία νοµική προσωπικότητα της ασφαλιστικής

επιχείρησης. Το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο µε

τον οποίο θα αντιµετωπίζονται κατά την εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, το

ενεργητικό και το παθητικό των ανεξαρτήτων προσώπων τα οποία τυγχάνουν µονίµως

εξουσιοδοτηµένα να ενεργούν ως αντιπρόσωποι της ασφαλιστικής επιχείρησης.

(8) Θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ, αφ� ενός, των αρχών που είναι αρµόδιες για τα µέτρα

εξυγίανσης και τις εκκαθαριστικές διαδικασίες και, αφ� ετέρου, των εποπτικών αρχών των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι αρµόδιες αρχές είναι δυνατόν να είναι διοικητικές ή

δικαστικές αρχές διεπόµενες από το δίκαιο του κράτους µέλους. Η παρούσα οδηγία δεν

αποβλέπει στην εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας που αφορά την ανάθεση αρµοδιοτήτων

µεταξύ αυτών των αρχών.

(9) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας που αφορά τα

µέτρα εξυγίανσης και τις εκκαθαριστικές διαδικασίες αλλά στοχεύει στην εξασφάλιση της

αµοιβαίας αναγνώρισης των µέτρων εξυγίανσης των κρατών µελών καθώς και της

νοµοθεσίας που αφορά την εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης της

αναγκαίας συνεργασίας. Αυτή η αµοιβαία αναγνώριση υλοποιείται στην παρούσα οδηγία

µέσω των αρχών της ενότητας, καθολικότητας, συντονισµού, δηµοσιότητας, ισότιµης

µεταχείρισης και προστασίας των ασφαλιστικών πιστωτών.
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(10) Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής θα πρέπει να είναι οι µόνες αρµόδιες να

λαµβάνουν αποφάσεις για τις διαδικασίες εκκαθάρισης που αφορούν ασφαλιστικές

επιχειρήσεις (αρχή της ενότητας). Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να παράγουν αποτελέσµατα

σε όλη την Κοινότητα και να αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη µέλη. Κατά την

εκκαθαριστική διαδικασία, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, κατά γενικό κανόνα, το σύνολο

του ενεργητικού και του παθητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης (αρχή της καθολικότητας).

(11) Το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής θα πρέπει να διέπει την απόφαση εκκαθάρισης

ασφαλιστικής επιχείρησης, την εκκαθαριστική διαδικασία αυτή καθαυτή και τα

αποτελέσµατά της, τόσο τα ουσιαστικά όσο και τα διαδικαστικά, επί των οικείων προσώπων

και νοµικών σχέσεων, εκτός εάν η παρούσα οδηγία προβλέπει άλλως. Συνεπώς, όλες οι

προϋποθέσεις της έναρξης, διεξαγωγής και περάτωσης της εκκαθαριστικής διαδικασίας, θα

πρέπει να διέπονται, κατά κανόνα, από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιλαµβάνει

µη εξαντλητικό κατάλογο των πτυχών, οι οποίες ειδικότερα υπάγονται στο γενικό κανόνα του

δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής.

(12) Οι εποπτικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και οι εποπτικές αρχές όλων των άλλων

κρατών µελών, θα πρέπει να ενηµερώνονται επειγόντως για την έναρξη της εκκαθαριστικής

διαδικασίας (αρχή του συντονισµού).
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(13) Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης, έχει υψίστη σηµασία η προστασία των ασφαλισµένων,

των κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των δικαιούχων και κάθε ζηµιωθέντα, οι οποίοι

έχουν δικαίωµα άσκησης ευθείας αγωγής κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης όσον αφορά

απαίτηση εξ ασφαλιστικών πράξεων. Η προστασία αυτή δεν θα πρέπει να καλύπτει

απαιτήσεις οι οποίες δεν προκύπτουν από υποχρεώσεις βάσει ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή

ασφαλιστικών πράξεων αλλά από αστική ευθύνη αντιπροσώπου κατά τη διάρκεια

διαπραγµατεύσεων για τις οποίες, σύµφωνα µε το δίκαιο που διέπει το ασφαλιστήριο

συµβόλαιο ή την ασφαλιστική πράξη, ο συγκεκριµένος αντιπρόσωπος δεν φέρει ευθύνη

δυνάµει του εν λόγω ασφαλιστηρίου συµβολαίου ή της εν λόγω ασφαλιστικής πράξης.

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι

ασφαλιστικοί πιστωτές να τυγχάνουν ειδικής µεταχείρισης σύµφωνα µε µία από τις δύο

εναλλακτικές µεθόδους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη δύνανται να

επιλέγουν µεταξύ, αφενός, της απολύτου προνοµιακής µεταχείρισης των ασφαλιστικών

απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού που απαρτίζουν τις τεχνικές

προβλέψεις, και, αφετέρου, της κατάταξης των ασφαλιστικών απαιτήσεων σε ειδική σειρά,

της οποίας θα προτάσσονται µόνον απαιτήσεις επί των µισθών, κοινωνικής ασφάλισης,

φόρων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων, όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού της

ασφαλιστικής επιχείρησης. Καµία από τις δύο µεθόδους που προβλέπονται στην παρούσα

οδηγία δεν εµποδίζει ένα κράτος µέλος να ορίζει σειρά κατάταξης µεταξύ διαφορετικών

κατηγοριών ασφαλιστικών απαιτήσεων.

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της

προστασίας των ασφαλιστικών πιστωτών και άλλων προνοµιακών πιστωτών που

προστατεύονται από το δίκαιο των κρατών µελών και όχι να εναρµονίζει τα διάφορα

συστήµατα προνοµιακών πιστωτών που υφίστανται στα κράτη µέλη.

(15) Οι δύο εναλλακτικές µέθοδοι για την µεταχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων θεωρούνται

ουσιαστικά ισοδύναµες. Η πρώτη µέθοδος εξασφαλίζει τη διάθεση στοιχείων του

ενεργητικού που απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις για την ικανοποίηση ασφαλιστικών

απαιτήσεων, ενώ η δεύτερη µέθοδος εξασφαλίζει στις ασφαλιστικές απαιτήσεις θέση στην

κατάταξη των πιστωτών, βάσει της οποίας ικανοποιούνται όχι µόνον από τα στοιχεία του

ενεργητικού που απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις αλλά από το σύνολο του ενεργητικού

της ασφαλιστικής επιχείρησης.
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(16) Τα κράτη µέλη τα οποία, προκειµένου να προστατεύσουν τους ασφαλιστικούς πιστωτές,

επιλέγουν τη µέθοδο σύµφωνα µε την οποία χορηγείται στις απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως

απόλυτη προνοµιακή µεταχείριση όσον αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού που απαρτίζουν

τις τεχνικές προβλέψεις, θα πρέπει να απαιτούν από τις ασφαλιστικές τους επιχειρήσεις να

καταρτίζουν και να ενηµερώνουν ειδικό µητρώο αυτών των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό

το µητρώο συνιστά χρήσιµο µέσον για την εξακρίβωση των στοιχείων του ενεργητικού που

διατίθενται για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

(17) Προκειµένου να ενισχυθεί η ισοδυναµία των δύο µεθόδων µεταχείρισης των απαιτήσεων εξ

ασφαλίσεως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη µέλη, τα οποία

εφαρµόζουν τη µέθοδο η οποία ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β), να

απαιτούν από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση να παρουσιάζει, ανά πάσα στιγµή, και

ανεξάρτητα από ενδεχόµενη εκκαθάριση, τις απαιτήσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε αυτή τη

µέθοδο, µπορούν να έχουν προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως και οι

οποίες έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης, ως στοιχεία

του ενεργητικού, τα οποία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ασφαλιστικές οδηγίες, επιτρέπεται να

απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις.

(18) Το κράτος µέλος καταγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει ότι, αν στα δικαιώµατα

των ασφαλιστικών πιστωτών έχει υποκατασταθεί σύστηµα εγγύησης συνεστηµένο στο

κράτος µέλος καταγωγής, οι απαιτήσεις εξ αυτού του συστήµατος δεν θα πρέπει να

απολαύουν της µεταχείρισης των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως, η οποία προβλέπεται στην

παρούσα οδηγία.

(19) Η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης θα πρέπει να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας

λειτουργίας που έχει χορηγηθεί στην ασφαλιστική επιχείρηση, εκτός εάν αυτή η άδεια έχει

ήδη ανακληθεί προηγουµένως.
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(20) H απόφαση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης, η οποία δύναται να επιφέρει αποτελέσµατα σε

όλη την Κοινότητα σύµφωνα µε την αρχή της καθολικότητας, θα πρέπει να τυγχάνει της

κατάλληλης δηµοσιότητας εντός της Κοινότητας. Προκειµένου να προστατεύονται τα

ενδιαφερόµενα µέρη, η απόφαση θα πρέπει να δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες

στο κράτος µέλος καταγωγής διαδικασίες, καθώς επίσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περαιτέρω δε, µε οποιοδήποτε άλλο µέσον που θα αποφασίζουν οι

εποπτικές αρχές των άλλων κρατών µελών στην επικράτειά τους. Εκτός από τη δηµοσίευση

της απόφασης, οι γνωστοί πιστωτές, οι οποίοι διαµένουν στην Κοινότητα, θα πρέπει να

ενηµερώνονται για την απόφαση αυτή ατοµικά. Η εν λόγω ενηµέρωση θα πρέπει να

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζει η παρούσα οδηγία. Οι εκκαθαριστές θα

πρέπει να ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους πιστωτές για την πρόοδο της

εκκαθαριστικής διαδικασίας.

(21) Οι πιστωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα, κατά την εκκαθαριστική διαδικασία, να

αναγγέλλουν απαιτήσεις ή να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις. Οι απαιτήσεις πιστωτών

που διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη από το κράτος µέλος καταγωγής, θα πρέπει να

αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι ισοδύναµες απαιτήσεις που προβάλλονται

στο κράτος µέλος καταγωγής και χωρίς να τυγχάνουν οποιασδήποτε διάκρισης για λόγους

εθνικότητας ή διαµονής (αρχή της ισότιµης µεταχείρισης).

(22) Στα µέτρα εξυγίανσης που θεσπίζονται από την αρµόδια αρχή κράτους µέλους, θα πρέπει να

εφαρµόζονται, δυνάµει της παρούσας οδηγίας, οι αυτές αρχές, mutatis mutandis, µε εκείνες

που προβλέπονται στις εκκαθαριστικές διαδικασίες. Η δηµοσίευση αυτών των µέτρων

εξυγίανσης θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον σε περίπτωση κατά την οποία η άσκηση

ενδίκου µέσου στο κράτος µέλος καταγωγής είναι δυνατή για διάδικα µέρη διαφορετικά από

αυτήν καθ' εαυτήν την ασφαλιστική επιχείρηση. Όταν τα µέτρα εξυγίανσης θίγουν

αποκλειστικά τα δικαιώµατα µετόχων, µελών ή υπαλλήλων της ασφαλιστικής επιχείρησης, οι

οποίοι ενεργούν υπ' αυτή την ιδιότητα, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να καθορίζουν τον τρόπο

µε τον οποίο τα θιγόµενα µέρη θα πρέπει να ενηµερώνονται σύµφωνα µε την οικεία

νοµοθεσία,
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(23) Η παρούσα οδηγία προβλέπει συντονισµένους κανόνες για τον καθορισµό του εφαρµοστέου
δικαίου στα µέτρα εξυγίανσης και στις διαδικασίες εκκαθάρισης των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων. Η παρούσα οδηγία δεν στοχεύει στη θέσπιση κανόνων ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου που θα καθορίζουν το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβάσεις και σε άλλες έννοµες
σχέσεις. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν στοχεύει στη ρύθµιση των εφαρµοστέων
κανόνων για την ύπαρξη σύµβασης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών και τον
υπολογισµό των χρεών.

(24) Ο γενικός κανόνας της παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε τον οποίο τα µέτρα εξυγίανσης και οι
διαδικασίες εκκαθάρισης διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, θα πρέπει
να έχει ορισµένες εξαιρέσεις, προκειµένου να προστατεύεται η εύλογη εµπιστοσύνη και η
ασφάλεια ορισµένων συναλλαγών σε κράτη µέλη διαφορετικά από το κράτος µέλος
καταγωγής. Αυτές οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αφορούν τα αποτελέσµατα των εν λόγω µέτρων
εξυγίανσης ή των εκκαθαριστικών διαδικασιών επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων,
εµπράγµατων δικαιωµάτων τρίτων, επιφύλαξης κυριότητος, συµψηφισµού, οργανωµένων
αγορών, επιβλαβών πράξεων, αποκτώντων τρίτων και της εκκρεµοδικίας.

(25) Η εξαίρεση όσον αφορά τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης και των εκκαθαριστικών
διαδικασιών επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 19, θα
πρέπει να περιορίζεται σε αυτού του είδους τα αποτελέσµατα και δεν θα πρέπει να
περιλαµβάνει άλλα θέµατα που αφορούν τα µέτρα εξυγίανσης και τις διαδικασίες
εκκαθάρισης, όπως η αναγγελία, εξακρίβωση, αποδοχή και κατάταξη των απαιτήσεων που
αφορούν αυτές τις συµβάσεις και δικαιώµατα και τα οποία θα πρέπει να διέπονται από το
δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής.

(26) Τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή των εκκαθαριστικών διαδικασιών όσον αφορά
την εκκρεµοδικία θα πρέπει να διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο
υφίσταται η εκκρεµοδικία σχετικά µε στοιχείο του ενεργητικού ή δικαίωµα του οποίου έχει
απεκδυθεί η ασφαλιστική επιχείρηση, ως εξαίρεση στην εφαρµογή του δικαίου του κράτους
µέλους καταγωγής. Τα αποτελέσµατα αυτών των µέτρων και διαδικασιών όσον αφορά τις επί
µέρους πράξεις εκτέλεσης που προκύπτουν από την εκκρεµοδικία, θα πρέπει να διέπονται
από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα της παρούσας
οδηγίας.
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(27) Όλα τα πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται ή τα οποία παρέχουν πληροφορίες που αφορούν

τις διαδικασίες ανακοίνωσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να

δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, κατά τρόπο ίδιο µε εκείνο που ορίζεται στο

άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, µε εξαίρεση τις

δικαστικές αρχές για οποίες εφαρµόζεται η ειδική εθνική νοµοθεσία.

(28) Για τους σκοπούς µόνον της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στα µέτρα

εξυγίανσης και τις εκκαθαριστικές διαδικασίες που αφορούν τα ευρισκόµενα στην Κοινότητα

υποκαταστήµατα µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε τρίτη

χώρα, ως κράτος µέλος καταγωγής θα πρέπει να ορίζεται το κράτος µέλος στο οποίο

ευρίσκεται το υποκατάστηµα και ως εποπτικές αρχές και αρµόδιες αρχές, οι αρχές του εν

λόγω κράτους µέλους.

(29) Στην περίπτωση κατά την οποία υποκαταστήµατα ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας η

έδρα ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας, είναι εγκατεστηµένα σε περισσότερα από ένα κράτη

µέλη, κάθε υποκατάστηµα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται αυτόνοµα σε ό,τι αφορά την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Σ' αυτή την περίπτωση, οι αρµόδιες και οι εποπτικές αρχές,

καθώς και οι διαχειριστές και οι εκκαθαριστές, θα πρέπει να προσπαθούν να συντονίζουν τις

δράσεις τους,
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα µέτρα εξυγίανσης και τις διαδικασίες εκκαθάρισης των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης, στο βαθµό που προβλέπεται στo άρθρo 30, στα
µέτρα εξυγίανσης και στις διαδικασίες εκκαθάρισης οι οποίες αφορούν τα ευρισκόµενα στο έδαφος
της Κοινότητας υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η έδρα των οποίων ευρίσκεται
εκτός της Κοινότητας.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) "ασφαλιστική επιχείρηση" : η επιχείρηση που έχει λάβει επίσηµη άδεια λειτουργίας σύµφωνα
µε το άρθρο 6 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ,

β) "υποκατάστηµα" : κάθε µόνιµη παρουσία µιας ασφαλιστικής επιχείρησης στο έδαφος ενός
κράτους µέλους εκτός του κράτους µέλους καταγωγής, η οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες,
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γ) "µέτρα εξυγίανσης" : όσα µέτρα συνεπάγονται οιαδήποτε παρέµβαση διοικητικών ή
δικαστικών αρχών και σκοπό έχουν να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονοµική
κατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης και τα οποία είναι δυνατόν να θίξουν προϋπάρχοντα
δικαιώµατα άλλων συµβαλλοµένων µερών και όχι αυτής καθ' αυτής της ασφαλιστικής
επιχείρησης, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των µέτρων που συνεπάγονται τη
δυνατότητα αναστολής πληρωµών, αναστολής εκτελεστικών µέτρων ή µείωσης των
απαιτήσεων,

δ) "διαδικασίες εκκαθάρισης" : οι συλλογικές διαδικασίες που συνεπάγονται τη ρευστοποίηση
του ενεργητικού µιας ασφαλιστικής επιχείρησης και τη διανοµή των εσόδων µεταξύ των
πιστωτών, των µετόχων ή των µελών, όπως ενδείκνυται, και οι οποίες οπωσδήποτε
συνεπάγονται παρέµβαση των διοικητικών ή δικαστικών αρχών ενός κράτους µέλους, ακόµη
και όταν οι συλλογικές διαδικασίες περατώνονται µε συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέτρο, είτε
βασίζονται σε αφερεγγυότητα, είτε όχι, και είτε είναι εκούσιες είτε υποχρεωτικές,

ε) "κράτος µέλος καταγωγής" : το κράτος µέλος το οποίο έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας
της ασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή το
άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ,

στ) "κράτος µέλος υποδοχής" : το κράτος µέλος εκτός του κράτους µέλους καταγωγής στο οποίο
η ασφαλιστική επιχείρηση έχει υποκατάστηµα,

ζ) "αρµόδιες αρχές" : οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών µελών, οι οποίες είναι
αρµόδιες για τους σκοπούς των µέτρων εξυγίανσης ή των διαδικασιών εκκαθάρισης,

η) "εποπτικές αρχές" : οι αρµόδιες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο ια) της
οδηγίας 92/49/ΕΟΚ και του άρθρου 1, παράγραφος 1 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ,
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θ) "διαχειριστής" : κάθε πρόσωπο ή όργανο, διοριζόµενο από τις αρµόδιες αρχές, έργο του
οποίου είναι η διαχείριση των µέτρων εξυγίανσης,

ι) "εκκαθαριστής" : κάθε πρόσωπο ή όργανο, διοριζόµενο από τις αρµόδιες αρχές, ή, κατά
περίπτωση, από τα διοικητικά όργανα ασφαλιστικής επιχείρησης, έργο του οποίου είναι η
διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης,

ια) "απαίτηση εξ ασφαλίσεως" : κάθε ποσό που οφείλει η ασφαλιστική επιχείρηση σε
ασφαλισµένους, κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων, δικαιούχους ή σε κάθε ζηµιωθέντα,
οι οποίοι έχουν δικαίωµα άσκησης ευθείας αγωγής κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης, το
οποίο απορρέει από ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή από ασφαλιστική πράξη προβλεποµένη από
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 79/267/ΕΚ, µε αντικείµενο
πρωτασφάλιση, περιλαµβανοµένων των ποσών που αποθεµατοποιούνται για τα
προαναφερόµενα πρόσωπα, όταν δεν έχουν ακόµη καταστεί γνωστά ορισµένα στοιχεία της
οφειλής. Τα ασφάλιστρα που οφείλονται από ασφαλιστική επιχείρηση ως αποτέλεσµα µη
κατάρτισης ή ακύρωσης αυτών των ασφαλιστήριων συµβολαίων και ασφαλιστικών πράξεων
σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζεται σε αυτά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή τις πράξεις
πριν από την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης, θεωρούνται επίσης απαιτήσεις εξ
ασφαλίσεως.

TITΛΟΣ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται στα µέτρα εξυγίανσης, όπως oρίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο γ).
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Άρθρο 4
Λήψη µέτρων εξυγίανσης - Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής είναι οι µόνες αρµόδιες να αποφασίζουν
για τα µέτρα εξυγίανσης, που αφορούν µια ασφαλιστική επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων των
υποκαταστηµάτων της σε άλλα κράτη µέλη. Τα µέτρα εξυγίανσης δεν εµποδίζουν την έναρξη, από
το κράτος µέλος καταγωγής, διαδικασιών εκκαθάρισης.

2. Τα µέτρα εξυγίανσης διέπονται από τους νόµους, κανονισµούς και διαδικασίες που ισχύουν
στο κράτος µέλος καταγωγής, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 19 έως 26.

3. Τα µέτρα εξυγίανσης παράγουν πλήρη αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα, σύµφωνα
µε το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής χωρίς άλλες διατυπώσεις, καθώς και έναντι τρίτων σε
άλλα κράτη µέλη, ακόµη και αν το δίκαιο αυτών των άλλων κρατών µελών δεν προβλέπει τέτοια
µέτρα εξυγίανσης ή εξαρτά την εφαρµογή τους από προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται.

4. Τα µέτρα εξυγίανσης παράγουν τα αποτελέσµατά τους σε ολόκληρη την Κοινότητα µόλις
παράγουν τα αποτελέσµατά τους στο κράτος µέλος όπου έχουν ληφθεί.

Άρθρο 5
Ενηµέρωση των εποπτικών αρχών

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνουν επειγόντως τις εποπτικές αρχές
του κράτους µέλους καταγωγής σχετικά µε την απόφασή τους για οιοδήποτε µέτρο εξυγίανσης, ει
δυνατόν πριν από τη λήψη του ή, άλλως, αµέσως µετά. Οι εποπτικές αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής ειδοποιούν επειγόντως τις εποπτικές αρχές όλων των άλλων κρατών µελών για την
απόφαση να λάβουν µέτρα εξυγίανσης, καθώς και για τα ενδεχόµενα πρακτικά αποτελέσµατα των
µέτρων αυτών.
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Άρθρο 6

∆ηµοσίευση

1. Σε περίπτωση που µπορεί να ασκηθεί ένδικο µέσο κατά µέτρου εξυγίανσης στο κράτος µέλος

καταγωγής, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, ο διαχειριστής ή κάθε πρόσωπο το

οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο προς τούτο στο κράτος µέλος καταγωγής, δηµοσιοποιούν την

απόφαση τους περί µέτρου εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες δηµοσίευσης που

προβλέπονται στο κράτος µέλος καταγωγής και, περαιτέρω, δηµοσιεύουν, µε την πρώτη ευκαιρία,

απόσπασµα του εγγράφου µε το οποίο θεσπίζεται το µέτρο εξυγίανσης, στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι εποπτικές αρχές όλων των άλλων κρατών µελών που έχουν

ενηµερωθεί για την απόφαση περί µέτρου εξυγίανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, µπορούν να

εξασφαλίζουν τη δηµοσίευση αυτής της απόφασης στην επικράτειά τους, κατά τον τρόπο που

κρίνουν κατάλληλο.

2. Η δηµοσίευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζει επίσης την αρµόδια αρχή

του κράτους µέλους καταγωγής, το εφαρµοστέο δίκαιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4

παράγραφος 2, καθώς και τον διαχειριστή που έχει τυχόν διοριστεί. ∆ιατυπώνεται στην επίσηµη

γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους, στο οποίο δηµοσιεύεται η

ενηµέρωση.

3. Τα µέτρα εξυγίανσης εφαρµόζονται ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί δηµοσίευσης που

ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, παράγουν δε πλήρη αποτελέσµατα έναντι των πιστωτών,

εκτός αν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ή το δίκαιο του εν λόγω κράτους

ορίζουν άλλως.

4. Όταν τα µέτρα εξυγίανσης θίγουν αποκλειστικά τα δικαιώµατα µετόχων, µελών ή υπαλλήλων

της ασφαλιστικής επιχείρησης που ενεργούν υπ' αυτήν την ιδιότητα, το παρόν άρθρο δεν

εφαρµόζεται, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το δίκαιο που διέπει τα συγκεκριµένα µέτρα

εξυγίανσης. Οι αρµόδιες αρχές ορίζουν τον τρόπο ενηµέρωσης, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία,

των ενδιαφερόµενων µερών που θίγονται από αυτά τα µέτρα εξυγίανσης.
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Άρθρο 7

Ενηµέρωση των γνωστών πιστωτών και δικαίωµα αναγγελίας απαιτήσεων

1. Εάν το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής επιβάλλει την αναγγελία απαιτήσεως για την

αναγνώρισή της ή προβλέπει την αναγκαστική κοινοποίηση του µέτρου εξυγίανσης στους πιστωτές

τους έχοντες συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σ' αυτό το κράτος, οι αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους καταγωγής ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν και τους γνωστούς πιστωτές που έχουν συνήθη

διαµονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 15 και

του άρθρου 17 παράγραφος 1.

2. Εάν το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής παρέχει στους πιστωτές, τους έχοντες συνήθη

διαµονή, κατοικία ή έδρα σ' αυτό το κράτος, το δικαίωµα να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους ή να

υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά µ' αυτές, τότε έχουν το αυτό δικαίωµα να αναγγέλλουν τις

απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν παρατηρήσεις και οι πιστωτές οι έχοντες συνήθη διαµονή,

κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 16

και στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Άρθρο 8

Έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης - Ενηµέρωση των εποπτικών αρχών

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής είναι οι µόνες αρµόδιες να λαµβάνουν

απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης όσον αφορά ασφαλιστική επιχείρηση,

συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων της σε άλλα κράτη µέλη. Η απόφαση αυτή είναι

δυνατόν να λαµβάνεται είτε εν ανυπαρξία, είτε µετά τη λήψη µέτρων εκκαθάρισης.
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2. Απόφαση σχετικά µε την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης,

συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων της σε άλλα κράτη µέλη, λαµβανόµενη σύµφωνα µε

το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, αναγνωρίζεται, χωρίς άλλες διατυπώσεις, στην

επικράτεια όλων των άλλων κρατών µελών και παράγει αποτελέσµατα µόλις αρχίσει να παράγει

αποτελέσµατα στο κράτος µέλος έναρξης της διαδικασίας.

3. Οι εποπτικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνονται επειγόντως σχετικά µε

την απόφαση να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, ει δυνατόν πριν κινηθεί αυτή η διαδικασία, ή

άλλως, αµέσως µετά. Οι εποπτικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνουν επειγόντως

τις εποπτικές αρχές όλων των άλλων κρατών µελών σχετικά µε την απόφαση να κινηθεί διαδικασία

εκκαθάρισης, συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών πρακτικών αποτελεσµάτων αυτής της

διαδικασίας.

Άρθρο 9

Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, οι
διαδικασίες εκκαθάρισης και τα αποτελέσµατά τους διέπονται από τους νόµους, τους κανονισµούς
και τις διοικητικές διατάξεις τις εφαρµοστέες στο κράτος µέλος καταγωγής, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα άρθρα 19 έως 26.

2. Το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής καθορίζει ιδίως :

α) τα στοιχεία του ενεργητικού που αποτελούν την περιουσία και τη µεταχείριση των στοιχείων
του ενεργητικού που απέκτησε η ασφαλιστική επιχείρηση ή υπήχθησαν σε αυτήν µετά την
έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης,

β) τις αντίστοιχες εξουσίες της ασφαλιστικής επιχείρησης και του εκκαθαριστή,
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γ) τους όρους υπό τους οποίους είναι επιτρεπτός ο συµψηφισµός,

δ) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης στις ισχύουσες συµβάσεις, στις οποίες η
ασφαλιστική επιχείρηση είναι συµβαλλόµενο µέρος,

ε) τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης στις διαδικασίες που έχουν κινήσει οι επί
µέρους πιστωτές, εξαιρουµένων των εκκρεµοδικιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26,

στ) τις απαιτήσεις που πρέπει να αναγγελθούν κατά της περιουσίας της ασφαλιστικής
επιχείρησης και τη µεταχείριση των απαιτήσεων που προκύπτουν µετά την έναρξη της
διαδικασίας εκκαθάρισης,

ζ) τους κανόνες που διέπουν την αναγγελία, την επαλήθευση και την αποδοχή των απαιτήσεων,

η) τους κανόνες που διέπουν τη διανοµή του προϊόντος της ρευστοποίησης του ενεργητικού, την
σειρά κατάταξης των απαιτήσεων και τα δικαιώµατα των πιστωτών που ικανοποιήθησαν
µερικώς, µετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης δυνάµει εµπραγµάτου δικαιώµατος ή
µέσω συµψηφισµού,

θ) τους όρους και τα αποτελέσµατα της περάτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης, ιδίως µέσω
συµβιβασµού,

ι) τα δικαιώµατα των πιστωτών µετά την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης,

ια) το ποιος φέρει τα έξοδα και τις δαπάνες της διαδικασίας εκκαθάρισης,

ιβ) τους κανόνες περί ακυρότητος, ακύρωσης και κήρυξης του ανενεργού των επιβλαβών για
τους πιστωτές δικαιοπραξιών.
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Άρθρο 10
Μεταχείριση των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως να τυγχάνουν προνοµιακής
µεταχείρισης έναντι άλλων απαιτήσεων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης σύµφωνα µε µία ή και
τις δύο από τις ακόλουθες µεθόδους :

α) οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως έχουν απόλυτη προνοµιακή µεταχείριση έναντι οιασδήποτε
άλλης απαιτήσεως κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού,
τα οποία απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις,

β) οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως έχουν προνοµιακή µεταχείριση έναντι οιασδήποτε άλλης
απαιτήσεως κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης, ως προς το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης, µε µόνες δυνατές εξαιρέσεις :

(i) τις απαιτήσεις των εργαζοµένων που απορρέουν από σύµβαση απασχόλησης ή
εργασιακή σχέση,

(ii) τις φορολογικές απαιτήσεις δηµοσίων οργανισµών,
(iii) τις απαιτήσεις των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης,
(iv) τις απαιτήσεις επί στοιχείων του ενεργητικού βεβαρηµένων µε εµπράγµατα

δικαιώµατα.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι το σύνολο
ή µέρος των δαπανών που απορρέουν από τη διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ορίζεται από το εθνικό
τους δίκαιο, προηγείται των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως.

3. Τα κράτη µέλη που έχουν επιλέξει τη µέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 1
στοιχείο α), επιβάλλουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τη δηµιουργία και την τήρηση ειδικού
µητρώου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος.
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Άρθρο 11
Υποκατάσταση από σύστηµα εγγυήσεως

Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να ορίζει ότι, όταν στα δικαιώµατα των ασφαλιστικών
πιστωτών έχει υποκατασταθεί σύστηµα εγγυήσεως συνεστηµένο στο ίδιο κράτος µέλος, οι
απαιτήσεις του συστήµατος αυτού δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1.

Άρθρο 12
Στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις προνοµιακές απαιτήσεις

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και του άρθρου 21 της
οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την µέθοδο που ορίζεται στο άρθρο 10,
παράγραφος 1, στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, απαιτούν από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση να
τηρεί, ανά πάσα στιγµή και ανεξαρτήτως δυνατής εκκαθάρισης, στοιχεία του ενεργητικού, από τα
αναφερόµενα στο άρθρο 21 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ και στο άρθρο 21 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, τα
οποία να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που ενδέχεται να προηγηθούν των απαιτήσεων εξ
ασφαλίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί
στους λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Άρθρο 13
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

1. Όταν αποφασίζεται η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, η άδεια
λειτουργίας της ανακαλείται, κατά το µέτρο που δεν θίγονται οι σκοποί της παραγράφου 2,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και του άρθρου 26 της
οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, εάν η άδεια λειτουργίας δεν είχε ανακληθεί προηγουµένως.
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2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 δεν κωλύει τον
εκκαθαριστή και κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από τις αρµόδιες αρχές να
συνεχίζει ορισµένες δραστηριότητες της ασφαλιστικής επιχείρησης, καθ' όσον αυτό απαιτείται ή
ενδείκνυται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Το κράτος µέλος καταγωγής δύναται να προβλέπει
ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται µε τη συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο των εποπτικών
αρχών του κράτους µέλους καταγωγής.

Άρθρο 14
∆ηµοσίευση

1. Η αρµοδία αρχή, ο εκκαθαριστής ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο οριζόµενο για το σκοπό αυτό
από την αρµοδία αρχή δηµοσιεύουν την απόφαση να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης σύµφωνα µε
τις διαδικασίες δηµοσίευσης που ισχύουν στο κράτος µέλος καταγωγής και επίσης δηµοσιεύουν
απόσπασµα της απόφασης περί εκκαθάρισης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Οι εποπτικές αρχές όλων των άλλων κρατών µελών, οι οποίες έχουν ενηµερωθεί για
την απόφαση να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, µπορούν
να µεριµνούν να δηµοσιευθεί η απόφαση αυτή στην επικράτεια τους κατά τον τρόπο που κρίνουν
ενδεδειγµένο.

2. Η προβλεποµένη από την παράγραφο 1 δηµοσίευση της απόφασης να κινηθεί διαδικασία
εκκαθάρισης διευκρινίζει επίσης την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, το εφαρµοστέο
δίκαιο και τον εκκαθαριστή που διορίστηκε. Η δηµοσίευση γίνεται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία
από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους, στο οποίο δηµοσιεύεται η ενηµέρωση.

Άρθρο 15
Ενηµέρωση των γνωστών πιστωτών

1. Μόλις αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής,
ο εκκαθαριστής ή κάθε πρόσωπο οριζόµενο για τον σκοπό αυτό από τις αρµόδιες αρχές,
ενηµερώνουν αµελλητί και ατοµικά µε γραπτό σηµείωµα κάθε γνωστό πιστωτή που έχει συνήθη
διαµονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος µέλος.
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2. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 σηµείωµα αναφέρει ιδίως τις προθεσµίες, τις κυρώσεις
που ορίζονται για τις εν λόγω προθεσµίες, το όργανο ή την αρχή που έχει εξουσιοδοτηθεί
προκειµένου να δεχθεί την αναγγελία απαιτήσεων ή παρατηρήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις,
καθώς και τα υπόλοιπα επιβληθέντα µέτρα. Το σηµείωµα αναφέρει επίσης αν οι πιστωτές, των
οποίων οι απαιτήσεις είναι προνοµιακές ή έχουν εµπράγµατη ασφάλεια, οφείλουν να προβούν σε
αναγγελία των απαιτήσεών τους. Στην περίπτωση απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως, το σηµείωµα
αναφέρει επίσης τα γενικά αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων, και ιδίως, την ηµεροµηνία από την οποία τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή οι πράξεις
παύουν να παράγουν αποτελέσµατα και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ασφαλισµένου
όσον αφορά το ασφαλιστήριο ή την πράξη.

Άρθρο 16
∆ικαίωµα αναγγελίας απαιτήσεων

1. Κάθε πιστωτής ο οποίος έχει συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σε κράτος µέλος διάφορο του
κράτους µέλους καταγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών των κρατών µελών,
δικαιούνται να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν εγγράφως παρατηρήσεις σχετικά
µε αυτές.

2. Οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών, οι οποίοι έχουν συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σε
κράτος µέλος διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής, περιλαµβανοµένων των προαναφερθεισών
αρχών, τυγχάνουν της αυτής µεταχείρισης και κατάταξης µε τις οµοειδείς απαιτήσεις, που τυχόν
αναγγέλλουν πιστωτές οι οποίοι έχουν συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα στο κράτος µέλος
καταγωγής.

3. Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής ορίζει
άλλως, ο πιστωτής αποστέλλει αντίγραφο των τυχόν αποδεικτικών στοιχείων και δηλώνει το είδος
της απαιτήσεως, την ηµεροµηνία της γένεσής της και το ύψος της. Αναφέρει επίσης εάν διεκδικεί
για την απαίτησή του κάποιο προνόµιο, εµπράγµατη ασφάλεια ή επιφύλαξη κυριότητας καθώς και
τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία καλύπτονται από αυτή την ασφάλεια. Η προνοµιακή θέση
που παραχωρείται στις απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως δυνάµει του άρθρου 10, δεν χρειάζεται να
αναφέρεται.
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Άρθρο 17
Γλώσσες και έντυπο

1. Οι πληροφορίες του σηµειώµατος που αναφέρεται στο άρθρο 15, παρέχονται στην επίσηµη
γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής. Χρησιµοποιείται προς
τούτο έντυπο που φέρει, σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τίτλο
«Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως· τηρητέες προθεσµίες», ή, εάν το δίκαιο του κράτους
µέλους καταγωγής προβλέπει την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε τις απαιτήσεις, τον τίτλο
«Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σχετικά µε απαίτηση· τηρητέες προθεσµίες».

Ωστόσο, όταν ένας γνωστός πιστωτής έχει απαίτηση εξ ασφαλίσεως, οι πληροφορίες του
σηµειώµατος που αναφέρεται στο άρθρο 15 παρέχονται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους, όπου ο πιστωτής έχει συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα.

2. Ο πιστωτής ο οποίος έχει συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σε κράτος µέλος διάφορο του
κράτους µέλους καταγωγής, µπορεί να αναγγέλλει την απαίτησή του ή να υποβάλλει τις
παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτήν, στην επίσηµη γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του
εν λόγω κράτους µέλους. Ωστόσο, η αναγγελία της απαιτήσεώς του ή η υποβολή παρατηρήσεων
σχετικά µε την απαίτησή του, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να φέρει τον τίτλο «Αναγγελία
απαιτήσεως» ή «Υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε απαιτήσεις», ανάλογα µε την περίπτωση,
στην επίσηµη γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής.

Άρθρο 18
Τακτική ενηµέρωση των πιστωτών

1. Οι εκκαθαριστές ενηµερώνουν τακτικά και µε τον κατάλληλο τρόπο τους πιστωτές, ιδίως
σχετικά µε την πορεία της εκκαθάρισης.
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2. Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών µπορούν να ζητούν πληροφορίες για την εξέλιξη της
διαδικασίας εκκαθάρισης από τις εποπτικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Άρθρο 19
Αποτελέσµατα επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 9, τα αποτελέσµατα της έναρξης µέτρων εξυγίανσης ή
διαδικασίας εκκαθάρισης επί των συµβάσεων και των δικαιωµάτων που προσδιορίζονται
κατωτέρω, διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες :

α) οι συµβάσεις απασχόλησης και οι εργασιακές σχέσεις διέπονται µόνον από το δίκαιο του
κράτους µέλους το οποίο διέπει τη σύµβαση απασχόλησης ή την εργασιακή σχέση,

β) η σύµβαση η οποία παρέχει δικαίωµα χρήσεως ακινήτου ή κτήσεως κυριότητας επ' αυτού,
διέπεται µόνον από το δίκαιο του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται το
ακίνητο,

γ) τα δικαιώµατα της ασφαλιστικής επιχείρησης επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, που
υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο, διέπονται από το δίκαιο του κράτους
µέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου.
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Άρθρο 20
Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων

1. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης δεν θίγουν τα εµπράγµατα
δικαιώµατα πιστωτών ή τρίτων επί, ενσωµάτων ή ασωµάτων, κινητών ή ακινήτων, - στοιχείων του
ενεργητικού - τόσο συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού όσο και συνόλων ακαθόριστων
στοιχείων του ενεργητικού που κατά καιρούς αλλάζουν - τα οποία ανήκουν στην ασφαλιστική
επιχείρηση και ευρίσκονται εντός της επικράτειας άλλου κράτους µέλους κατά την έναρξη των εν
λόγω µέτρων ή της διαδικασίας.

2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι ιδίως :

α) το δικαίωµα απευθείας ή µέσω τρίτου διάθεσης στοιχείου του ενεργητικού και ικανοποίησης
από το τίµηµα ή τις προσόδους του, ιδίως δυνάµει ενεχύρου ή υποθήκης,

β) το αποκλειστικό δικαίωµα είσπραξης µιας απαιτήσεως, και ιδίως το δικαίωµα, το
ασφαλιζόµενο είτε µε ενέχυρο, αντικείµενο του οποίου είναι η απαίτηση, είτε µε εκχώρηση
απαιτήσεως ως εγγύηση,

γ) το δικαίωµα διεκδίκησης και/ή απαίτηση επιστροφής του στοιχείου του ενεργητικού εις
χείρας oιουδήποτε κατέχοντος ή καρπουµένου αντιθέτως προς τη βούληση του δικαιούχου,

δ) το εµπράγµατο δικαίωµα καρπώσεως στοιχείου του ενεργητικού.

3. Εξοµοιώνεται προς εµπράγµατο δικαίωµα, το δικαίωµα το εγγεγραµµένο σε δηµόσιο βιβλίο
και αντιτάξιµο έναντι τρίτων, δια του οποίου είναι δυνατή η απόκτηση εµπραγµάτου δικαιώµατος
κατά την έννοια της παραγράφου 1.

4. Η παράγραφος 1 δεν πρέπει να κωλύει τις κατά το άρθρο 9, παράγραφος 2, σηµείο ιβ),
αγωγές ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης της δικαιοπραξίας ανενεργού.
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Άρθρο 21
Επιφύλαξη κυριότητας

1. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης κατά ασφαλιστικής επιχείρησης, ως
αγοραστή στοιχείου του ενεργητικού, δεν θίγει τα δικαιώµατα του πωλητή που βασίζονται σε
επιφύλαξη κυριότητας εάν, κατά την έναρξη των εν λόγω µέτρων ή της διαδικασίας, το στοιχείο
του ενεργητικού ευρίσκεται σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους έναρξης των εν λόγω µέτρων ή
της διαδικασίας.

2. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης κατά ασφαλιστικής επιχείρησης, ως
πωλητή στοιχείου του ενεργητικού, µετά την παράδοση του στοιχείου του ενεργητικού, δεν
αποτελεί λόγο λύσεως ή καταγγελίας της πωλήσεως ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την
κυριότητα του πωληθέντος εάν, κατά την έναρξη των εν λόγω µέτρων ή της διαδικασίας, το
πωληθέν στοιχείο του ενεργητικού ευρίσκεται σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους έναρξης των
εν λόγω µέτρων ή της διαδικασίας.

3. Oι παράγραφοι 1 και 2 δεν κωλύουν τις κατά το άρθρο 9, παράγραφος 2, σηµείο ιβ), αγωγές
ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης της δικαιοπραξίας ανενεργού.

Άρθρο 22
Συµψηφισµός

1. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης δεν θίγει το δικαίωµα των πιστωτών
να προτείνουν συµψηφισµό των απαιτήσεών τους προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της
ασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον ο εν λόγω συµψηφισµός επιτρέπεται από το δίκαιο που διέπει
την απαίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης.

2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει τις κατά το άρθρο 9, παράγραφος 2, σηµείο ιβ), αγωγές
ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης της δικαιοπραξίας ανενεργού.



8975/3/00 REV 3 ZAC/akz 28
DG C II   EL

Άρθρο 23
Οργανωµένες αγορές

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα αποτελέσµατα ενός µέτρου εξυγίανσης ή της έναρξης
διαδικασίας εκκαθάρισης επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµµετεχόντων σε
οργανωµένη αγορά, διέπονται µόνον από το δίκαιο που διέπει την εν λόγω αγορά.

2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει τις κατά το άρθρο 9, παράγραφος 2, σηµείο ιβ), αγωγές
ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης της δικαιοπραξίας ανενεργού, που τυχόν ασκούνται όσον αφορά
την προσωρινή παύση πληρωµών ή συναλλαγών δυνάµει του δικαίου που διέπει την εν λόγω
αγορά.

Άρθρο 24
Επιβλαβείς δικαιοπραξίες

Το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο ιβ) δεν ισχύει, εάν το πρόσωπο που επωφελήθηκε από
δικαιοπραξία επιβλαβή για το σύνολο των πιστωτών, αποδείξει ότι :

α) η εν λόγω δικαιοπραξία διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους διαφόρου του κράτους
µέλους καταγωγής, και

β) το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει, στη συγκεκριµένη περίπτωση, προσβολή της δικαιοπραξίας.

Άρθρο 25
Προστασία του αποκτώντος τρίτου

Εάν η ασφαλιστική επιχείρηση, µετά τη λήψη µέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη της διαδικασίας
εκκαθάρισης, συνάπτει δικαιοπραξία δια της οποίας διατίθενται εξ επαχθούς αιτίας,

α) ακίνητο,

β) πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόµενο υποχρεωτικά σε δηµόσιο βιβλίο, ή
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γ) κινητές αξίες ή άλλοι τίτλοι, προϋπόθεση της ύπαρξης ή της µεταβίβασης των οποίων είναι η
εγγραφή σε βιβλίο ή σε λογαριασµό, κατά τα οριζόµενα από το νόµο, ή οι οποίες κινητές
αξίες ή άλλοι τίτλοι τοποθετούνται σε κεντρικό σύστηµα καταθέσεων διεπόµενο από το
δίκαιο κράτους µέλους,

το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου
ευρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου, του συστήµατος ή του
λογαριασµού.

Άρθρο 26
Εκκρεµοδικία

Τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης επί εκκρεµοδικίας που
αφορά στοιχείο του ενεργητικού ή δικαίωµα του οποίου έχει απεκδυθεί η ασφαλιστική επιχείρηση,
διέπονται µόνον από το δίκαιο του κράτους µέλους, στο οποίο υφίσταται η εκκρεµοδικία.

Άρθρο 27
∆ιαχειριστές και εκκαθαριστές

1. Ο διορισµός διαχειριστή ή εκκαθαριστή αποδεικνύεται µε την προσκόµιση επικυρωµένου
αντιγράφου του πρωτοτύπου της απόφασης διορισµού ή µε οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση που
εκδίδουν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.

Το κράτος µέλος στο οποίο ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής προτίθεται να ενεργήσει, δικαιούται
να του ζητεί µετάφραση στην επίσηµη γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του. ∆εν
απαιτείται νοµιµοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση.

2. Οι διαχειριστές και οι εκκαθαριστές δικαιούνται να ασκούν εντός όλων των κρατών µελών
όλες τις εξουσίες που δικαιούνται να ασκούν στο κράτος µέλος καταγωγής. Μπορούν να ορίζονται,
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, πρόσωπα για να επικουρούν ή,
ενδεχοµένως, να εκπροσωπούν τους διαχειριστές και τους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια του
µέτρου εξυγίανσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης, ιδίως στα κράτη µέλη υποδοχής, και ιδίως για
να βοηθούν τη διευθέτηση των δυσκολιών που συναντούν, ενδεχοµένως, οι πιστωτές στο κράτος
µέλος υποδοχής.
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3. Κατά την άσκηση των εξουσιών του σύµφωνα µε τo δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, ο
διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής τηρεί τους νόµους του κράτους µέλους στο οποίο προτίθεται να
ενεργήσει, και ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού και ενηµέρωσης των
εργαζοµένων. Οι εξουσίες αυτές δεν περιλαµβάνουν δικαίωµα χρήσης βίας ούτε δικαίωµα λήψης
απόφασης επί νοµικών διαδικασιών ή διαφορών.

Άρθρο 28
Καταχώρηση σε δηµόσιο βιβλίο

1. Ο διαχειριστής, ο εκκαθαριστής και κάθε άλλη αρχή ή πρόσωπο που είναι δεόντως
εξουσιοδοτηµένο στο κράτος µέλος καταγωγής, µπορεί να ζητεί την καταχώρηση του µέτρου
εξυγίανσης ή της απόφασης να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, στο κτηµατολόγιο, στο µητρώο
εµπόρων και σε κάθε άλλο δηµόσιο βιβλίο το οποίο τηρείται στα άλλα κράτη µέλη.

Πάντως, εάν ένα κράτος µέλος προβλέπει υποχρεωτική καταχώρηση, η αρχή ή το πρόσωπο που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την εξασφάλιση
της καταχώρησης αυτής.

2. Τα έξοδα καταχώρησης λογίζονται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.

Άρθρο 29
Επαγγελµατικό απόρρητο

Όλα τα πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται ή τα οποία παρέχουν πληροφορίες που αφορούν τις
διαδικασίες ανακοίνωσης που ορίζονται στα άρθρα 5, 8 και 30, δεσµεύονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο, κατά τρόπο ίδιο µε εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ και στο
άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, εξαιρέσει των δικαστικών αρχών για τις οποίες εφαρµόζονται οι
ισχύουσες εθνικές διατάξεις.



8975/3/00 REV 3 ZAC/akz 31
DG C II   EL

Άρθρο 30
Υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών

1. Παρά τον ορισµό του άρθρου 2, στοιχεία ε), στ) και ζ) και για τους σκοπούς εφαρµογής των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στα µέτρα εξυγίανσης και τις διαδικασίες εκκαθάρισης που
αφορούν ευρισκόµενο σε κράτος µέλος υποκατάστηµα ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας η
έδρα ευρίσκεται εκτός της Κοινότητος, νοούνται ως :

α) «κράτος µέλος καταγωγής», το κράτος µέλος το οποίο χορήγησε στο υποκατάστηµα άδεια
λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και το άρθρο 27 της
οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, και

β) «εποπτικές αρχές» και «αρµόδιες αρχές», οι αρχές του κράτους µέλους στο οποίο το
υποκατάστηµα έλαβε άδεια λειτουργίας.

2. Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση, η έδρα της οποίας ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας, έχει
εγκατεστηµένα υποκαταστήµατα σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη, κάθε υποκατάστηµα
αντιµετωπίζεται, όσον αφορά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αυτόνοµα. Οι αρµόδιες αρχές
και οι εποπτικές αρχές αυτών των κρατών µελών προσπαθούν να συντονίζουν τις δράσεις τους. Οι
ενδεχόµενοι διαχειριστές ή εκκαθαριστές επίσης προσπαθούν να συντονίζουν τις δράσεις τους.

Άρθρο 31
Εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τους νόµους και τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

που απαιτούνται για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, πριν από τις .....................∗∗∗∗ .
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗ ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Οι εθνικές διατάξεις οι θεσπιζόµενες κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται
µόνον στα µέτρα εξυγίανσης ή τις διαδικασίες εκκαθάρισης που λαµβάνονται ή κινούνται µετά την
πάροδο της ηµεροµηνίας η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1. Μέτρα εξυγίανσης που
ελήφθησαν ή διαδικασίες εκκαθάρισης που κινήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή,
εξακολουθούν να διέπονται από το δίκαιο το ισχύον κατά τη λήψη του µέτρου ή την κίνηση της
διαδικασίας.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 33
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις,                           στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να τηρεί στην έδρα της ειδικό µητρώο όπου
εγγράφονται τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των
τεχνικών προβλέψεων, που υπολογίζονται και επενδύονται σύµφωνα µε τους κανόνες του
κράτους µέλους καταγωγής.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση που ασχολείται τόσο µε ασφαλίσεις εκτός ασφάλειας ζωής όσο
και µε ασφάλειες ζωής, πρέπει να τηρεί χωριστά βιβλία για κάθε τύπο ασφάλισης στην έδρα
της. Ωστόσο, όταν ένα κράτος µέλος επιτρέπει σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις να καλύπτουν
τον τοµέα της ασφάλειας ζωής και τους κινδύνους που απαριθµούνται στα σηµεία 1 και 2 του
Παραρτήµατος Α της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, δύνανται να προβλέπει ότι οι εν λόγω
ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν ενιαίο βιβλίο για το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους.

3. Η συνολική αξία των εγγεγραµµένων στοιχείων του ενεργητικού, υπολογιζόµενη σύµφωνα
µε τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος µέλος καταγωγής, δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση,
να υστερεί της αξίας των τεχνικών προβλέψεων.

4. Όταν ένα καταχωρηµένο στοιχείο του ενεργητικού είναι βεβαρηµένο µε εµπράγµατο
δικαίωµα υπέρ πιστωτού ή τρίτου, ώστε µέρος της αξίας του να µην είναι διαθέσιµο για την
κάλυψη υποχρεώσεων, το γεγονός αυτό καταγράφεται στο βιβλίο και το µη διαθέσιµο ποσό
δεν περιλαµβάνεται στη συνολική αξία που αναφέρει το σηµείο 3.

5. Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού το οποίο χρησιµοποιείται για την κάλυψη τεχνικών
προβλέψεων, είναι βεβαρηµένο µε εµπράγµατο δικαίωµα υπέρ πιστωτού ή τρίτου, χωρίς να
πληρούνται οι όροι του σηµείου 4, ή όταν το εν λόγω στοιχείο του ενεργητικού είναι
αντικείµενο επιφύλαξης κυριότητας υπέρ πιστωτή ή τρίτου ή όταν πιστωτής έχει δικαίωµα να
ζητήσει τον συµψηφισµό της απαιτήσεώς του έναντι της απαιτήσεως της ασφαλιστικής
επιχείρησης, η µεταχείριση αυτού του στοιχείου του ενεργητικού σε περίπτωση εκκαθάρισης
της ασφαλιστικής επιχείρησης σύµφωνα µε τη µέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 10,
παράγραφος 1, στοιχείο α), καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, εκτός
εάν εφαρµόζονται σ� αυτό το στοιχείο του ενεργητικού τα άρθρα 20, 21 ή 22.
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6. Η σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού που είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο σύµφωνα µε
τα σηµεία 1 έως 5, κατά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης, δεν πρέπει να
µεταβάλλεται εν συνεχεία ούτε πρέπει να επέρχεται καµµιά άλλη αλλαγή των µητρώων εκτός
από τη διόρθωση τεχνικών λαθών, παρά µόνον κατόπιν αδείας της αρµόδιας αρχής.

7. Παρά το σηµείο 6, οι εκκαθαριστές πρέπει να προσθέτουν στα εν λόγω στοιχεία του
ενεργητικού την απόδοση και την αξία των καθαρών ασφαλίστρων που εισπράττονται για τη
συγκεκριµένη κατηγορία πράξεων µεταξύ της έναρξης των διαδικασιών εκκαθάρισης και της
ηµεροµηνίας πληρωµής των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως ή έως ότου πραγµατοποιηθεί
οποιαδήποτε µεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

8. Εάν το προϊόν της ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού υστερεί της αξίας τους,
όπως υπολογίζεται στα βιβλία, οι εκκαθαριστές πρέπει να αιτιολογούν το γεγονός αυτό
ενώπιον των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής.

9. Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών πρέπει να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα, ώστε να
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 23 Ιανουαρίου 1987 η Επιτροπή διεβίβασε προς το Συµβούλιο πρόταση οδηγίας για την
εξυγίανση και εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βασιζόµενη στο άρθρο 47 παρ. 2
της συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση την 14η Μαρτίου 1989.  Η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 23 Σεπτεµβρίου 1987.
Λαµβάνοντας υπ�όψη τις δύο αυτές γνωµοδοτήσεις, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη
πρόταση στις 18 Σεπτεµβρίου 1989.

2. Στις 10 Οκτωβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο
251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της οδηγίας είναι να θεσπιστούν, χάριν της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και
της προστασίας των καταναλωτών,

- κανόνες συντονισµού ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα µέτρα εξυγίανσης που θεσπίζει η
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής προκειµένου να διαφυλαχθεί ή να
αποκατασταθεί η οικονοµική ευρωστία µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και τα µέτρα
που θεσπίζουν πρόσωπα ή όργανα διοριζόµενα από τις εν λόγω αρχές για την διαχείριση των
µέτρων εξυγίανσης αναγνωρίζονται και εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα και

- κανόνες συντονισµού για τις διαδικασίες εκκαθάρισης, προκειµένου οι διαδικασίες που
άρχισαν στο κράτος µέλος καταγωγής να αναγνωρίζονται και να παράγουν πλήρη
αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα, σύµφωνα µε τις αρχές της ενότητας και της
καθολικότητας.

Η πρόταση και η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής σκοπό είχαν την κανονιστική ρύθµιση
των υποχρεωτικών διαδικασιών εκκαθάρισης. Η κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο έχει
ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, διότι καλύπτει ωσαύτως τα µέτρα εξυγίανσης και τις εκούσιες

εκκαθαριστικές διαδικασίες.  Το Συµβούλιο δεν ενέµεινε στην ορολογική διάκριση µεταξύ ειδικών

και συνήθων διαδικασιών υποχρεωτικής εκκαθάρισης, πάντως όµως καλύπτει τις διαδικασίες
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εκκαθάρισης είτε βασίζονται στην αφερεγγυότητα είτε όχι.  Κατά την άποψη του Συµβουλίου, αυτή

η επέκταση του πεδίου εφαρµογής δικαιολογείται εάν ληφθεί υπόψη ο εν γένει στόχος της

προτεινόµενης οδηγίας, ήτοι η προστασία των συµφερόντων των πιστωτών και η εξασφάλιση της

ορθής λειτουργίας του ασφαλιστικού κλάδου εντός της κοινής αγοράς.

Οι τροποποιήσεις στις οποίες προέβη το Συµβούλιο δικαιολογούνται επίσης από τις προφανείς

µεταβολές του νοµοθετικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εκτεταµένης εξέτασης της

τροποποιηµένης πρότασης, και δη τις τρίτες οδηγίες περί των οποίων γίνεται λόγος στην πρώτη

αιτιολογική παράγραφο.  Το Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη τις εξελίξεις στην εκ παραλλήλου

σχετιζόµενη νοµοθετική διαδικασία για τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας1 , καθώς και την κοινή

θέση όσον αφορά οδηγία για την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων 2.  Τα

πιστωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν αµφότερα εξαιρεθεί από τον κανονισµό

περί αφερεγγυότητας, επειδή υπόκεινται σε ειδικές ρυθµίσεις και επειδή οι εθνικές εποπτικές αρχές

έχουν συχνά ευρύτατο φάσµα παρεµβατικών εξουσιών.  Η πρόταση οδηγίας για την εξυγίανση και

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων εξετάστηκε εκ παραλλήλου προς την εν προκειµένω

οδηγία για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και προστέθηκαν ανάλογες διατάξεις στον βαθµό που το

επέτρεψαν οι ιδιοµορφίες του τοµέα.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΙΙΙ.1. Συµπερίληψη των τροπολογιών του Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε ουσιαστικά και τις τρείς τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η

ουσία των οποίων είχε ωσαύτως ληφθεί υπ�όψη από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή

της.

- Το άρθρο 6 που πραγµατεύεται τις προδιαγραφές της δηµοσίευσης των µέτρων εξυγίανσης
και το ταυτόσηµο άρθρο 14 για τις διαδικασίες εκκαθάρισης λαµβάνουν υπόψη την µέριµνα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επαρκή δηµοσίευση της απόφασης, επιπλέον της
δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ωστόσο οι διατάξεις

                                                
1 Kανονισµός (ΕΚ) 1346/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών

αφερεγγυότητας.
2 Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ.    /00 την οποία καθόρισε το Συµβούλιο στις 17 Ιουλίου 2000 µε

σκοπό την έκδοση της οδηγίας 00/  /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί της εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων.
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αυτές όπως τροποποιήθηκαν από το Συµβούλιο παραπέµπουν στις διαδικασίες δηµοσίευσης
του κράτους µέλους καταγωγής και, προκειµένου για άλλα κράτη µέλη, οι οικείες εποπτικές
αρχές δύνανται, αφού ενηµερωθούν για το µέτρο εξυγίανσης ή τις διαδικασίες εκκαθάρισης,
να µεριµνήσουν για τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής εντός του οικείου εδάφους κατά τον
τρόπο που θα θεωρήσουν προσήκοντα.  Η αιτιολογική σκέψη 20 της κοινής θέσης
υπογραµµίζει την ανάγκη αντίστοιχης ενηµέρωσης.

- Το άρθρο 4 παρ. 2 που πραγµατεύεται τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης και το
άρθρο 8 παρ. 2 που πραγµατεύεται τα αποτελέσµατα των διαδικασιών εκκαθάρισης σε άλλα
κράτη µέλη έχουν επαναδιατυπωθεί µε το αυτό πνεύµα όπως και τα άρθρα 8 και 10 της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και οι τροπολογίες 2 και 3 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.  Το Συµβούλιο κρίνει ότι η διατύπωσή του στα άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 2
επαρκεί και ότι παράγει τα ίδια αποτελέσµατα µε τα αποσκοπούµενα από την Επιτροπή και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΙΙΙ.2. ∆ιάρθρωση

Λόγω µεταβολών του πεδίου εφαρµογής και της ορολογίας, το διατακτικό της κοινής θέσης
συνίσταται εκ τεσσάρων νέων τίτλων.  Ο Τίτλος Ι οριοθετεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
(άρθρο 1) και περιέχει τους ορισµούς των όρων που χρησιµοποιούνται στην οδηγία (άρθρο 2). Ο
Τίτλος ΙΙ πραγµατεύεται τα µέτρα εξυγίανσης ενώ ο Τίτλος ΙΙΙ πραγµατεύεται τις διαδικασίες
εκκαθάρισης.  Τέλος, ο Τίτλος IV περιέχει κοινές διατάξεις για τα µέτρα εξυγίανσης και τις
διαδικασίες εκκαθάρισης.

Το ειδικό µητρώο περί το οποίου το άρθρο 10 παράγραφος 3 επισυνάπτεται ως παράρτηµα της
οδηγίας.

Η κοινή θέση εφαρµόζεται ωσαύτως στα υποκαταστήµατα των µη κοινοτικών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, σε αντιδιαστολή όµως µε την τροποποιηµένη οδηγία, τα θέµατα αυτά
διαλαµβάνονται όχι σε χωριστό τίτλο αλλά στο άρθρο 30 στο οποίο παραπέµπει στο άρθρο 1
παρ. 2.

ΙΙΙ.3. Αιτιολογικές παράγραφοι

Το Συµβούλιο τροποποίησε τις αιτιολογικές παραγράφους της οδηγίας ανάλογα µε την
επαναδιατύπωση των άρθρων, προσθέτοντας νέες αιτιολογικές παραγράφους και αντικαθιστώντας
τις αιτιολογικές παραγράφους που περιέχονταν στην τροποποιηµένη πρόταση µε νέες. Οι νέες
αιτιολογικές παράγραφοι περιλαµβάνουν συν τοις άλλοις τα εξής:

- Οι αιτιολογικές παράγραφοι 1 και 2 λαµβάνουν υπόψη την θέσπιση των τρίτων οδηγιών περί
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
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- η αιτιολογική παράγραφος 3 αναφέρεται στις διατάξεις περί των µέτρων εξυγίανσης, ενώ η

αιτιολογική παράγραφος 2 αφορά τη σχέση µεταξύ των βασικών αρχών που εφαρµόζονται

στα µέτρα εξυγίανσης αφ�ενός και στις διαδικασίες εκκαθάρισης αφ�ετέρου.

- Η αιτιολογική παράγραφος 5 αφορά τις διατάξεις περί των διαδικασιών εκκαθάρισης κατά τα

οριζόµενα από την οδηγία καθώς και τον χειρισµό ορισµένων απαιτήσεων εξ

υποκαταστάσεως.

- Οι αιτιολογικές παράγραφοι 9 και 10 ορίζουν τον στόχο της οδηγίας και τις βασικές αρχές επί

των οποίων στηρίζεται.

- Οι αιτιολογικές παράγραφοι 23, 24, 25 και 26 αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία

δεδοµένου ότι η κοινή θέση ακολουθεί το παράδειγµα του κανονισµού περί αφερεγγυότητας,

περιλαµβάνοντας ορισµένες διατάξεις περί σύγκρουσης δικαίων.

ΙΙΙ.4. Τίτλος 1 � Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Το άρθρο 1 ορίζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Παραβαλλόµενο προς την τροποποιηµένη

πρόταση, το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει µέτρα εξυγίανσης και διαδικασίες εκούσιας

εκκαθάρισης. Το άρθρο ορίζει επίσης ότι η εφαρµογή της οδηγίας εκτείνεται στα µέτρα εξυγίανσης

και εκκαθάρισης που αφορούν τα επί κοινοτικού εδάφους υποκαταστήµατα ασφαλιστικών

επιχειρήσεων, η έδρα των οποίων βρίσκεται εκτός Κοινότητας.

Το Συµβούλιο προσέθεσε αυτοτελές  άρθρο 2 µε ορισµούς για τους σκοπούς της οδηγίας.

ΙΙΙ.5. Τίτλος ΙΙ � Μέτρα εξυγίανσης

O Τίτλος ΙΙ προστέθηκε από το Συµβούλιο για να προβλέπονται κανόνες συντονισµού όσον αφορά

την διατήρηση και αποκατάσταση της οικονοµικής ευρωστίας µιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

καθώς και για να αναγνωρίζονται και να εφαρµόζονται οι αποφάσεις που λαµβάνουν πρόσωπα ή

όργανα διορισµένα από τις αρµόδιες αρχές για να διαχειριστούν τα µέτρα εξυγίανσης σε ολόκληρη

την Κοινότητα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των άρθρων του τίτλου αυτού έχουν ως ακολούθως:
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Το άρθρο 3 προστέθηκε για να περιοριστεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας στα µέτρα εξυγίανσης

που ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο (γ), τα οποία θίγουν τα προϋπάρχοντα δικαιώµατα  άλλων µερών

πέραν της ασφαλιστικής επιχείρησης καθεαυτής. H αιτιολογική παράγραφος 3 εξηγεί επιπλέον ότι

τα µέτρα περί των οποίων το άρθρο 20 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ορισµό

των µέτρων εξυγίανσης.

Το άρθρο 4  θεσπίζει τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας όσον αφορά τα µέτρα

εξυγίανσης. Μόνο οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής εξουσιοδοτούνται να

αποφασίζουν για µέτρα που θα παράγουν πλήρη αποτελέσµατα σε ολόκληρη την Κοινότητα.  Το

άρθρο αυτό προβλέπει επίσης την εφαρµογή της νοµοθεσίας, των κανονισµών και των διαδικασιών

του κράτους µέλους καταγωγής, εξαιρέσεις από τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 26.

Τα άρθρα 5, 6 και 7 εισάγουν προδιαγραφές ενηµέρωσης µεταξύ αρχών καθώς και προδιαγραφές

δηµοσίευσης και κοινοποίησης προς πιστωτές και λοιπούς ενδιαφεροµένους. Το Συµβούλιο

φρόντισε ιδιαίτερα να προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερώνονται για τα µέτρα

εξυγίανσης, αφήνοντας ωστόσο στα κράτη µέλη διακριτική ευχέρεια για ορισµένες περιπτώσεις.

Το άρθρο 6 θεσπίζει υποχρέωση της αρµόδιας αρχής ή προσώπου να δηµοσιοποιεί την απόφαση

περί µέτρου εξυγίανσης σύµφωνα µε τις διαδικασίες δηµοσίευσης του κράτους µέλους καταγωγής,

να δηµοσιεύει δε απόσπασµα του εγγράφου µε το οποίο θεσπίζεται το µέτρο εξυγίανσης στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Η παράγραφος 1 αφήνει τις εποπτικές αρχές

των λοιπών κρατών µελών πλήν του κράτους µέλους καταγωγής να προσδιορίζουν τον τρόπο µε

τον οποίο εξασφαλίζουν τη δηµοσίευση µιας απόφασης αφού ενηµερωθούν γι�αυτήν δυνάµει του

άρθρου 5.

Όταν τα µέτρα εξυγίανσης θίγουν αποκλειστικά και µόνο τα δικαιώµατα µετόχων, µελών ή

υπαλλήλων ασφαλιστικής εταιρείας που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους αυτή, οι προδιαγραφές

δηµοσίευσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 εφαρµόζονται µόνο στον βαθµό που προβλέπεται από

τη νοµοθεσία που διέπει τα µέτρα εξυγίανσης (τη νοµοθεσία του κράτους µέλους καταγωγής).  Οι

αρµόδιες αρχές ορίζουν τον τρόπο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µερών που θίγονται από αυτά

τα µέτρα εξυγίανσης, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία.
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To άρθρο 7 θεσπίζει την υποχρέωση του κράτους µέλους καταγωγής να ενηµερώνει τους γνωστούς

πιστωτές σε άλλα κράτη µέλη στις περιπτώσεις που το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί αναγγελία

των απαιτήσεων προκειµένου να αναγνωριστούν, ή όταν απαιτεί αναγκαστική κοινοποίηση µέτρου

εξυγίανσης στους εγχώριους πιστωτές. Το εν λόγω άρθρο θέτει τους πιστωτές άλλων κρατών

µελών σε ίση µοίρα όσον αφορά το δικαίωµά τους να αναγγέλλουν απαιτήσεις ή να υποβάλλουν

παρατηρήσεις.  Το άρθρο παραπέµπει στις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 17 για την

εκκαθάριση.

ΙΙΙ.6. Τίτλος ΙΙΙ � ∆ιαδικασία εκκαθάρισης

Σε αντίθεση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση εφαρµόζεται τόσο στις

εκούσιες όσο και στις υποχρεωτικές διαδικασίες εκκαθάρισης, καθώς και στις διαδικασίες

εκκαθάρισης είτε βασίζονται σε αφερεγγυότητα είτε όχι.  Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε ούτε την

διάκριση µεταξύ συνήθων και ειδικών διαδικασιών υποχρεωτικής εκκαθάρισης.  Επίσης δεν

περιέλαβε στην κοινή θέση διατάξεις περί της διεκπεραίωσης των εκκαθαριστικών διαδικασιών

όπως έχει σήµερα.  Τα βασικά χαρακτηριστικά του τίτλου αυτού έχουν ως ακολούθως:

Το άρθρο 8 θεσπίζει τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας όσον αφορά τις εκκαθαριστικές

διαδικασίες. Προβλέπει επίσης προδιαγραφές ενηµέρωσης των εποπτικών αρχών.

Το άρθρο 9  προβλέπει τα της εφαρµογής των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των ισχυουσών στο κράτος µέλος καταγωγής, εκτός εάν ορίζεται άλλως στα άρθρα 19

έως 26.  Κατά το υπόδειγµα του κανονισµού περί αφερεγγυότητας, στην παράγραφο 2 γίνεται µη

εξαντλητική απαρίθµηση των ζητηµάτων που ρυθµίζει η νοµοθεσία του κράτους µέλους

καταγωγής.

Σηµειωτέον ότι αν και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (η) υπάγει την κατάταξη των

καθοριστέων απαιτήσεων στη νοµοθεσία του κράτους µέλους καταγωγής, η κοινή θέση ορίζει ότι

σύµφωνα µε το άρθρο 10 το προβάδισµα το έχουν οι εξ ασφαλίσεως απαιτήσεις.
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Το άρθρο 10 θεσπίζει δύο προαιρετικές µεθόδους για τα κράτη µέλη ώστε να κατοχυρώνεται ότι οι
απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως έχουν το προβάδισµα έναντι άλλων απαιτήσεων. Τα κράτη µέλη είτε
απαιτούν να έχουν οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως την απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων
απαιτήσεων αλλά µόνον ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού που απαρτίζουν τις τεχνικές
προβλέψεις, είτε προβλέπουν ότι µια ή περισσότερες από τις τέσσερις κατηγορίες απαιτήσεων που
καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο (β) έχει προνοµιακότερη µεταχείριση από
οιαδήποτε άλλη απαίτηση εξ ασφαλίσεως.

Για εκείνα τα κράτη µέλη που επιλέγουν την απόλυτη προτεραιότητα των απαιτήσεων εξ
ασφαλίσεως, το άρθρο 10 παράγραφος 3 ορίζει υποχρέωση τήρησης µητρώου των στοιχείων του
ενεργητικού που απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις, κατά τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα της
οδηγίας.  Για τα κράτη µέλη που επιλέγουν να δώσουν το προβάδισµα στις λοιπές απαριθµούµενες
απαιτήσεις, το άρθρο 12 θεσπίζει την υποχρέωση οι απαιτήσεις που παίρνουν το προβάδισµα
έναντι των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως να απαρτίζονται από τα στοιχεία του ενεργητικού τα
αναφερόµενα στις τρίτες οδηγίες (άρθρο 21).

Το άρθρο 11 δίνει στο κράτος µέλος καταγωγής την ευκαιρία να απορρίπτει απαιτήσεις
υποκαθιστώµενες από συστήµατα εγγυήσεως συσταθέντα στο κράτος µέλος καταγωγής και δια των
οποίων υποκαθίστανται απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως, στις δε απαιτήσεις εξασφαλίσεως παρέχει τη
δυνατότητα να απολαύουν της προνοµιακής µεταχείρισης περί της οποίας το άρθρο 10
παράγραφος 1.

Το άρθρο 13  προβλέπει ότι σε περίπτωση που για µια ασφαλιστική επιχείρηση αποφασίζεται η
έναρξη εκκαθαριστικών διαδικασιών, η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης ανακαλείται,
εκτός εάν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.  Η τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής περιείχε διάταξη (άρθρο 4) σύµφωνα µε την οποία η επιχείρηση της οποίας η άδεια
ανακαλείται εκκαθαρίζεται αυτοµάτως. Αυτή η διάταξη δεν περιελήφθη στην κοινή θέση
δεδοµένου ότι η κανονιστική ρύθµιση της εκκαθαριστικής διαδικασίας επαφίεται στο κράτος µέλος
καταγωγής.

Το άρθρο 14 προβλέπει υποχρέωση της αρµόδιας αρχής ή προσώπου να δηµοσιεύει την απόφαση
για την κίνηση εκκαθαριστικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες δηµοσίευσης που ισχύουν
στο κράτος µέλος καταγωγής, καθώς και να δηµοσιεύει απόσπασµα της απόφασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Οι εποπτικές αρχές των άλλων κρατών µελών µπορούν,
αφού ενηµερωθούν για τις εκκαθαριστικές διαδικασίες, να µεριµνήσουν για την δηµοσίευση της
απόφασης αυτής µε όποιον τρόπο κρίνουν ενδεδειγµένο (όπως και στο άρθρο 6 περί των µέτρων
εξυγίανσης).
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Το άρθρο 15 θεσπίζει την υποχρέωση των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής, του

εκκαθαριστή ή οποιουδήποτε προσώπου που έχει οριστεί για τους σκοπούς της εκκαθαριστικής

διαδικασίας, να ενηµερώνει τους γνωστούς πιστωτές για τα περιεχόµενα του σηµειώµατος, ενώ το

ζήτηµα της γλώσσας και του εντύπου που χρησιµοποιούνται στο σηµείωµα διαλαµβάνεται στο

άρθρο 17. Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν επίσης για την ενηµέρωση πιστωτών σε άλλα κράτη

µέλη για τα µέτρα εξυγίανσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Το άρθρο 16  τοποθετεί τους πιστωτές που έχουν την συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σε κράτος

µέλος διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής σε ίση µοίρα µε τους πιστωτές του κράτους µέλους

καταγωγής προκειµένου για την αναγγελία απαιτήσεων και την υποβολή των σχετικών εγγράφων

παρατηρήσεων.  Το άρθρο αυτό θεσπίζει επίσης στην παράγραφο 3 διατάξεις για την διαδικασία

της αναγγελίας απαιτήσεων.

Το άρθρο 17 ορίζει στην παράγραφο 1 προδιαγραφές ως προς τη γλώσσα και το έντυπο που

χρησιµοποιούνται για το σηµείωµα περί του οποίου το άρθρο 15.  Σύµφωνα µε τον βασικό κανόνα,

οι πληροφορίες του σηµειώµατος παρέχονται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες

γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής, χρησιµοποιείται όµως έντυπο µε κοινό τίτλο σε όλες τις

γλώσσες της Κοινότητας.  Για τους  πιστωτές όµως που έχουν απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως οι

πληροφορίες οφείλουν να παρέχονται σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο ο

πιστωτής έχει την συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα.

Το άρθρο 17 προβλέπει περαιτέρω στην παράγραφο 2 ότι ο τυχόν πιστωτής κράτους µέλους

διαφόρου του κράτους µέλους καταγωγής µπορεί να αναγγέλλει απαίτηση ή να υποβάλλει

παρατηρήσεις σε επίσηµη γλώσσα της χώρας του. Το έγγραφο οφείλει ωστόσο να φέρει τον

σχετικό τίτλο σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους καταγωγής.

Το άρθρο 18 διαλαµβάνει υποχρέωση των εκκαθαριστών να ενηµερώνουν τακτικά τους πιστωτές

και δη όσον αφορά την πρόοδο των εκκαθαριστικών διαδικασιών. Περιλαµβάνει επίσης διάταξη

που επισηµαίνει τη δυνατότητα των εποπτικών αρχών των κρατών µελών να ζητούν πληροφορίες

από την εποπτική αρχή του κράτους µέλους καταγωγής.
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ΙΙΙ.7. Τίτλος IV � Κοινές διατάξεις περί των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης

Ο τίτλος αυτός πραγµατεύεται εν µέρει ζητήµατα επιλογής δικαίου, εν µέρει δε τα διοικητικού και
ορολογικού χαρακτήρος ζητήµατα, που αφορούν από κοινού τα µέτρα εξυγίανσης και τις
εκκαθαριστικές διαδικασίες.

Τα άρθρα 19 έως 26  περιλαµβάνουν παρεκκλίσεις από τη γενική αρχή περί εφαρµογής της
νοµοθεσίας του κράτους µέλους καταγωγής, περί της οποίας για µεν τα µέτρα εξυγίανσης το
άρθρο 4, για δε τις εκκαθαριστικές διαδικασίες το άρθρο 9. Κατά την σύνταξη των παρεκκλίσεων
αυτών, το Συµβούλιο θεώρησε προσήκον να ενσωµατώσει την προσέγγιση των συναφών
διατάξεων της σύµβασης περί αφερεγγυότητας, δεδοµένου ότι κατά τον καθορισµό του
εφαρµοστέου δικαίου των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα δεν υπάρχει
αποχρών λόγος να τύχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µεταχείρισης διαφορετικής απ�ό,τι οι άλλες
επιχειρήσεις.

Το άρθρο 19 ορίζει ότι τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης και των εκκαθαριστικών
διαδικασιών στις συµβάσεις απασχόλησης, στις συµβάσεις που παρέχουν δικαίωµα χρήσεως ή
κτήσεως κυριότητας επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους  διέπονται από το δίκαιο του κράτους
µέλους το εφαρµοστέο στις εν λόγω συµβάσεις και δικαιώµατα.  Άλλα ζητήµατα όπως η αναγγελία,
εξακρίβωση, αποδοχή και κατάταξη απαιτήσεων επί παροµοίων συµβάσεων θα πρέπει να διέπονται
από το δίκαιο του κράτους µέλους καταγωγής, όπως δηλώνεται στην αντίστοιχη αιτιολογική
παράγραφο 25.

Το άρθρο 20  καθιστά άθικτα τα εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων (και πιστωτών) επί στοιχείων του
ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης της ευρισκόµενης επί του εδάφους άλλου κράτους
µέλους κατά την στιγµή της έναρξης των εκκαθαριστικών διαδικασιών ή των µέτρων εξυγίανσης.
Το άρθρο περιλαµβάνει µη εξαντλητικό κατάλογο των εµπραγµάτων δικαιωµάτων κατά την έννοια
των διατάξεών του και αναφέρει ρητά, προκειµένου να καλύπτονται και τα « floating charges », τα
δικαιώµατα τα αντιτάξιµα έναντι τρίτων που είναι εγγεγραµµένα σε δηµόσιο βιβλίο, δια των
οποίων είναι δυνατή η απόκτηση εµπραγµάτου δικαιώµατος κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου.

Το άρθρο 21 ορίζει ότι η έναρξη των µέτρων εξυγίανσης ή των εκκαθαριστικών διαδικασιών κατά
ασφαλιστικής επιχείρησης δεν θίγει την επιφύλαξη κυριότητας τίτλου του πωλητή στην περίπτωση
κατά την οποία η ασφαλιστική επιχείρηση αγοράζει στοιχείο του ενεργητικού, ούτε κωλύει τον
αγοραστή από του να αποκτήσει έναν τίτλο στην περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική
επιχείρηση πωλεί περιουσιακά στοιχεία (η δε παράδοση έχει ήδη λάβει χώραν), εάν κατά τη στιγµή
της έναρξης των διαδικασιών το στοιχείο του ενεργητικού ευρίσκεται στο έδαφος κράτους µέλους
διαφορετικού από το κράτος έναρξης της διαδικασίας.
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Το άρθρο 22 ορίζει ότι η έναρξη των µέτρων εξυγίανσης ή των διαδικασιών εκκαθάρισης δεν θίγει
το δικαίωµα των πιστωτών να προτείνουν συµψηφισµό των απαιτήσεών τους προς τις αντίστοιχες
απαιτήσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον ο εν λόγω συµψηφισµός επιτρέπεται από το
δίκαιο που διέπει την απαίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το άρθρο 23 προβλέπει µια επιπλέον παρέκκλιση από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους
καταγωγής, υπάγοντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών εντός µιας οργανωµένης
αγοράς στη νοµοθεσία που διέπει την εν λόγω αγορά (µε δυνατότητα εξαίρεσης των εµπραγµάτων
δικαιωµάτων).

Τα άρθρα 20 έως 23 περιλαµβάνουν ανεξαιρέτως διάταξη σύµφωνα µε την οποία δεν κωλύονται
αγωγές ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης του ανενεργού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9
παράγραφος 2 στοιχείο (ιβ). Αυτό σηµαίνει ότι στις αγωγές αυτές εφαρµόζεται η νοµοθεσία του
κράτους µέλους καταγωγής. Το άρθρο 24 πάντως θέτει όρια στην εφαρµογή της νοµοθεσίας του
κράτους µέλους καταγωγής δυνάµει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο (ιβ). Ως εκ τούτου, η
περί ής ο λόγος διάταξη δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση κατά την οποία τυχόν πρόσωπο που
ωφελήθηκε από δικαιοπραξία επιζήµια για το σύνολο των πιστωτών κοµίσει αποδείξεις ότι η εν
λόγω δικαιοπραξία διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους διαφόρου του κράτους µέλους
καταγωγής, και ότι το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει προσβολή της δικαιοπραξίας στην συγκεκριµένη
περίπτωση.  Τούτο σηµαίνει ότι προσβολή της δικαιοπραξίας πρέπει να είναι δυνατή δυνάµει της
νοµοθεσίας που διέπει την συγκεκριµένη δικαιοπραξία.

Σηµειωτέον ότι, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 24 έχει υπαχθεί για πρακτικούς λόγους στον
Τίτλο IV, τόσο το εν λόγω άρθρο όσο και οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 23 για τις οποίες γίνεται
λόγος στην προηγούµενη παράγραφο αφορούν µόνο τις εκκαθαριστικές διαδικασίες, αφού και το
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (ιβ) αφορά µόνον αυτές.

Το άρθρο 25 αποσκοπεί στην προστασία τρίτων αγοραστών ακινήτων, πλοίων, αεροσκαφών ή
κινητών αξιών σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει τα περιουσιακά
αυτά στοιχεία µετά την έναρξη της εκκαθαριστικής διαδικασίας ή την λήψη µέτρων εξυγίανσης. Το
άρθρο ορίζει ότι το κύρος της εν λόγω δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους
στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου, του
συστήµατος ή του λογαριασµού.

Το άρθρο 26 υπάγει τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή των εκκαθαριστικών διαδικασιών
επί εκκρεµοδικίας που αφορά στοιχείο του ενεργητικού, ή δικαίωµα το οποίο έχει απεκδυθεί η
ασφαλιστική εταιρεία, αποκλειστικά και µόνο στο δίκαιο του κράτους µέλους της εκκρεµοδικίας.
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Το άρθρο 27 περιλαµβάνει διατάξεις όσον αφορά τους διαχειριστές  και τους εκκαθαριστές. Ο
διορισµός τους αποδεικνύεται µε την προσκόµιση επικυρωµένου εγγράφου της απόφασης για τον
διορισµό τους ή οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης που εκδίδουν οι αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής.  Η αρχή της καθολικότητας εφαρµόζεται εξ ίσου στους διαχειριστές και εκκαθαριστές,
ούτως ώστε τις εξουσίες που δικαιούνται να ασκούν στο κράτος µέλος καταγωγής τους να
δικαιούνται να τις ασκούν σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ωστόσο, ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής
οφείλει να συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου επιθυµεί
να αναλάβει δράση, ιδίως όσον αφορά την ρευστοποίηση του ενεργητικού και την ενηµέρωση των
εργαζοµένων, αν και οι εξουσίες του καθορίζονται εν γένει από την νοµοθεσία του κράτους µέλους
καταγωγής.  Το άρθρο ορίζει ρητά ότι οι εξουσίες αυτές δεν περιλαµβάνουν χρήση βίας ούτε
δικαιοδοτικές εξουσίες.

Το άρθρο 28  δίνει στον διαχειριστή, εκκαθαριστή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ή πρόσωπο, δεόντως
εξουσιοδοτηµένο από το κράτος µέλος καταγωγής, το δικαίωµα να ζητήσει την καταχώρηση της
εκκαθαριστικής διαδικασίας ή του µέτρου εξυγίανσης στα σχετικά βιβλία. Οι δαπάνες της
καταχώρησης λογίζονται ως δαπάνες της διαδικασίας.

Το άρθρο 29 εντέλλεται το επαγγελµατικό απόρρητο, το οποίο εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα
από τα οποία απαιτείται να δέχονται ή να παρέχουν πληροφορίες στα πλαίσια των διαδικασιών
ενηµέρωσης που καθορίζονται στα άρθρα 5, 8 και 30, παραπέµποντας στις συναφείς διατάξεις των
τρίτων οδηγιών αλλά εξαιρώντας ταυτόχρονα τις δικαστικές αρχές, στις οποίες εφαρµόζονται οι
υφιστάµενες εθνικές διατάξεις.

Το άρθρο 30 περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για τα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων
τρίτων χωρών που ευρίσκονται εντός της Κοινότητας. Στην τροποποιηµένη πρόταση τα
υποκαταστήµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο αυτοτελούς τίτλου που περιλαµβάνει παράλληλες
διατάξεις ταυτόσηµες µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στις κοινοτικές επιχειρήσεις. Στην κοινή
θέση ωστόσο τα  κοινοτικά υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών υπάγονται
άµεσα, δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος 2, στις αυτές διατάξεις όπως και οι κοινοτικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  Σκοπός του άρθρου 30 συνεπώς είναι να θεσπίσει ερµηνευτικούς
κανόνες για τους ανάλογους ορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 2. Έτσι, ως «κράτος µέλος
καταγωγής» νοείται το κράτος µέλος που χορήγησε την άδεια λειτουργίας στο υποκατάστηµα
σύµφωνα µε το άρθρο 23 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και το άρθρο 27 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, ως δε
«εποπτικές αρχές» και «αρµόδιες αρχές» νοούνται οι αρχές του κράτους µέλους στο οποίο έλαβε
άδεια λειτουργίας το υποκατάστηµα.
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Το άρθρο 30 ορίζει επίσης ότι εάν µια ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα εκτός Κοινότητας έχει

υποκαταστήµατα εγκατεστηµένα σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη, κάθε υποκατάστηµα

αντιµετωπίζεται αυτόνοµα όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας.  Εάν φερ�ειπείν υπάρξουν

παράλληλες εκκαθαριστικές διαδικασίες ή µέτρα εξυγίανσης για τα υποκαταστήµατα, απαιτείται

από τις αρµόδιες και τις εποπτικές αρχές των συγκεκριµένων κρατών µελών προσπάθεια

συντονισµού των δράσεών τους. Ανάλογη διάταξη ισχύει και για όλους τους διαχειριστές ή

εκκαθαριστές.

Τα άρθρα 31 έως 33 είναι συνήθεις διατάξεις εφαρµογής. Το Συµβούλιο όρισε ότι η οδηγία

εφαρµόζεται µόνον σε εκείνες τις εκκαθαριστικές διαδικασίες ή τα µέτρα εξυγίανσης που θα

αρχίσουν ή θα ληφθούν µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία οφείλουν να συµµορφωθούν µε την

οδηγία τα κράτη µέλη. Συνεπώς δεν θα υπάρξει αναδροµική εφαρµογή της οδηγίας.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο φρονεί ότι η κοινή θέση συµµορφώνεται πλήρως µε τους στόχους της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, που είναι να θεσπιστεί καθεστώς βασιζόµενο κυρίως

στις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, καθώς και µε το πνεύµα των τροπολογιών του

Κοινοβουλίου, ενισχύοντας µεταξύ άλλων τις δυνατότητες των πιστωτών να ενηµερώνονται.  Οι

αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο, για τις οποίες συµφωνεί απολύτως η Επιτροπή, προχωρούν

ακόµη περισσότερο στην προώθηση των στόχων της τροποποιηµένης πρότασης και λαµβάνουν

δεόντως υπόψη τις εξελίξεις του συναφούς νοµοθετικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του

εκτεταµένου διαστήµατος εξέτασης που χρησιµοποίησε το Συµβούλιο.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 19.10.2000
SEC(2000) 1714τελικό

1986/0080 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξυγίανση και εκκαθάριση ασφαλιστικών

επιχειρήσεων



2

1986/0080 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξυγίανση και εκκαθάριση ασφαλιστικών

επιχειρήσεων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Στις 23 ∆εκεµβρίου 1986, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που

αφορούν την υποχρεωτική εκκαθάριση των επιχειρήσεων πρωτασφάλισης1. Η
πρόταση υποβλήθηκε στο Συµβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 1987 και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6Φεβρουαρίου 1987.

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη για την

πρόταση κατά την 248η ολοµέλειά της, στις 23Σεπτεµβρίου 19872.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε νοµοθετικό ψήφισµα3 µε τη γνώµη του

όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής κατά την ολοµέλεια της
14ης Μαρτίου 1989.

– Στις 12 Σεπτεµβρίου 1989η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση
4
µε

βάση τις διαβουλεύσεις της µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή.

– Μετά από πολύχρονες διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο, οι οποίες

διακόπηκαν επανειληµµένα, το Συµβούλιο έλαβε, στις 10 Oκτωβρίου 2000,
την κοινή θέση5 που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εξασφαλισθεί ότι

– η µόνη αρµόδια αρχή για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης όσον αφορά
µια ασφαλιστική επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα στην

Κοινότητα πρέπει να είναι η αρχή του κράτους µέλους καταγωγής η οποία
πρέπει να εφαρµόζει την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία (αρχή της ενότητας),

1 COM (86) 768τελικό/2,ΕΕ C 71,της 19.3.1987.
2

ΕΕ C 319,της 30.11.1987,σ.10.
3 PE 124.469/τελικό. Εισηγητής P. Price.
4 COM (89) 394τελικό, ΕΕ C 253,της 6.10.1989,σ. 3.
5

ΕΕ………..
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– η διαδικασία εκκαθάρισης πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κοινοτικά
υποκαταστήµατα της ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα από το κράτος

µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένα (αρχή της καθολικότητας)6, και

– η προστασία των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων, των οποίων τα ασφάλιστρα
τροφοδοτούν τα κεφάλαια της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να
συµβιβάζεται καταλλήλως µε τα νόµιµα συµφέροντα άλλων πιστωτών.7

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικά

3.1.1. Η κοινή θέση που έλαβε το Συµβούλιο διατηρεί την ουσία της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής (στο εξής «πρόταση»). Όπως η πρόταση έτσι και η κοινή θέση βασίζεται
στις αρχές της ενότητας, της καθολικότητας και της προστασίας των πιστωτών των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις αλλαγές που επέφερε το

Συµβούλιο και θεωρεί ότι θα συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του
νοµοθετικού κειµένου.

3.1.2. Η κοινή θέση λαµβάνει πλήρως υπόψη το πνεύµα των τροπολογιών που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Επιπλέον, εξαιτίας του µεγάλου

χρονικού διαστήµατος που µεσολάβησε µέχρι να εγκριθεί η πρόταση, το Συµβούλιο
προέβη στην αναγκαία ανασύνταξη του εγγράφου σεβόµενο στο ακέραιο τις αρχές

στις οποίες βασίζεται το αρχικό κείµενο. Η ανασύνταξη κρίθηκε απαραίτητη
προκειµένου να προσαρµοσθεί η διατύπωση της πρότασης στο νοµικό πλαίσιο που

θεσπίσθηκε µε τις ασφαλιστικές οδηγίες τρίτης γενεάς (Τρίτες οδηγίες ασφάλισης
ζωής και ζηµιών

8) και να εξασφαλισθεί η συνοχή µε άλλα κοινοτικά νοµικά µέσα

όσον αφορά την αφερεγγυότητα όπως ο κανονισµός του Συµβουλίου περί
αφερεγγυότητας (στο εξής «κανονισµός περί αφερεγγυότητας»)9

και η παράλληλη

πρόταση οδηγίας για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων
10. Επισηµαίνεται ότι,

παρά το γεγονός ότι η κοινή θέση και ο κανονισµός περί αφερεγγυότητας βασίζονται

σε διαφορετικές αρχές, πολλά τεχνικά θέµατα είναι ταυτόσηµα στα δύο κείµενα και
πρέπει να αντιµετωπισθούν µε συνοχή.

3.1.3. Πέραν αυτού, η κοινή θέση έχει διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της πρότασης
εφαρµόζοντας τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας όχι µόνον όσον αφορά

την υποχρεωτική εκκαθάριση αλλά κάθε είδους εκκαθάριση ανεξάρτητα από το εάν
είναι υποχρεωτική ή εκούσια και από το εάν βασίζεται σε αφερεγγυότητα ή όχι.
Πέραν αυτού, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας επεκτάθηκε προκειµένου να

6
Η πρόταση εµπνέεται από τη "διπλή αρχή της ενότητας της διαδικασίας και της καθολικότητας της
ισχύος της". COM (86) 768τελικό /2, αιτιολογική έκθεση.

7
Η πρόταση αποτελεί "προσπάθεια συµβιβασµού ανάµεσα στην ανάγκη για εγγύηση των δικαιωµάτων
των ασφαλιζόµενων, αφενός, των οποίων τα ασφάλιστρα τροφοδοτούν τα τοµεία των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, και αφετέρου, των νόµιµων συµφερόντων των άλλων δανειστών, ιδιαίτερα των

µισθωτών”. COM (86) 768τελικό/2 αιτιολογική έκθεση.
8

Οδηγίες 92/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 360,της 9.12.1992,σ.1) και 92/49/EΟΚ (ΕΕ L 228,της 11.8.1992,σ.1).
9

Κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) 1346/2000 της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών

αφερεγγυότητας (ΕΕ L 160 της 30ης Ιουνίου 2000).
10

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου όσον αφορά την εξυγίανση και την εκκαθάριση

πιστωτικών ιδρυµάτων και τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων [COM (88) 4τελικό, ΕΕ C 36της
8.2.1988].Το Συµβούλιο εξέδωσε κοινή θέση για την οδηγία αυτή στις 17.7.2000.
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περιλάβει τα µέτρα εξυγίανσης που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές για τη διατήρηση
ή την αποκατάσταση της οικονοµικής ευρωστίας µιας ασφαλιστικής επιχείρησης

εφόσον τα µέτρα αυτά θίγουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα άλλων µερών πλην της
ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Προς τον σκοπό αυτόν, η κοινή θέση προβλέπει

εκτεταµένη κάλυψη των περιπτώσεων στις οποίες µια ασφαλιστική επιχείρηση
αντιµετωπίζει κρίση ή αποφασίζει να παύσει τις δραστηριότητές της. Με τον τρόπο

αυτόν βελτιώθηκε η προστασία των πιστωτών και των ασφαλιστικών πιστωτών.

3.1.4. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που εισάγει η κοινή θέση σε σχέση µε την πρόταση της

Επιτροπής σχολιάζονται λεπτοµερώς παρακάτω.

3.2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αντικατοπτρίζονται στην

κοινή θέση

Οι τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση της

πρότασης και τις οποίες η Επιτροπή αποδέχθηκε, αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της
δηµοσιότητας της διαδικασίας εκκαθάρισης προκειµένου να προστατευθούν οι

πιστωτές (1η τροπολογία) και να εξασφαλισθεί ότι η διαδικασία παράγει
αποτελέσµατα σε όλη την κοινοτική επικράτεια σύµφωνα µε την αρχή της ενότητας

της εκκαθάρισης (τροπολογίες 2 και 3). Το πνεύµα των αιτηµάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκε πλήρως στην κοινή θέση.

3.2.1. Ακολουθώντας το πνεύµα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κοινή
θέση περιλαµβάνει ορισµένες διατάξεις (άρθρα 14, 15, 17και 18) προκειµένου να
εξασφαλισθεί η αρχή της δηµοσιότητας της διαδικασίας εκκαθάρισης. Παρόµοιες
διατάξεις ισχύουν και για τα µέτρα εξυγίανσης που καλύπτονται µε την οδηγία.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14, η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας
εκκαθάρισης πρέπει να δηµοσιεύεται 1) σύµφωνα µε τις διαδικασίες δηµοσίευσης

που ισχύουν στο κράτος µέλος προέλευσης, 2) στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ και
3) µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσουν οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών
στην επικράτειά τους. Το εν λόγω άρθρο ορίζει επίσης ότι η δηµοσίευση πρέπει να
διευκρινίζει την αρµόδια για την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης αρχή του

κράτους µέλους προέλευσης, το εφαρµοστέο δίκαιο και τον διορισθέντα
εκκαθαριστή.

Εκτός από την παραπάνω δηµοσίευση, το άρθρο 15 προβλέπει την ατοµική
κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους γνωστούς πιστωτές που έχουν τη συνήθη

διαµονή, κατοικία ή την καταστατική τους έδρα στην Κοινότητα. Η διάταξη αυτή
προσδιορίζει και το περιεχόµενο των πληροφοριών που θα παρέχονται. Το άρθρο 17
διευκρινίζει τις γλώσσες και τη µορφή της κοινοποίησης.

Επιπλέον, το άρθρο 18 υποχρεώνει τους εκκαθαριστές να ενηµερώνουν σε τακτική

βάση τους πιστωτές όσον αφορά την πρόοδο της διαδικασίας εκκαθάρισης.

3.2.2. Όπως συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευκρινίστηκε και συµπληρώθηκε η
αρχή σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία εκκαθάρισης που κινείται από τις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους προέλευσης παράγει αποτελέσµατα σε όλη την

κοινοτική επικράτεια (αρχές της ενότητας και της καθολικότητας). Καλύπτεται
κυρίως από τα άρθρα 8 και 9 της κοινής θέσης. Παρόµοιες διατάξεις
συµπεριλήφθηκαν όσον αφορά τα µέτρα εξυγίανσης (άρθρο 4).
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Όπως προβλέπει το άρθρο 8 µόνον οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
προέλευσης δικαιούνται να λάβουν απόφαση για την κίνηση διαδικασίας

εκκαθάρισης. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, η απόφαση «αναγνωρίζεται, χωρίς άλλες
διατυπώσεις, στην επικράτεια των λοιπών κρατών µελών και παράγει αποτελέσµατα
µόλις αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα στο κράτος µέλος κινήσεως της
διαδικασίας». Το άρθρο 9 ορίζει ότι η απόφαση για την κίνηση διαδικασίας

εκκαθάρισης, η ίδια η διαδικασία εκκαθάρισης και τα αποτελέσµατά της διέπονται
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους προέλευσης.

3.3. Άλλες αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο στην κοινή θέση

Εκτός από την γενικότερη αναδιατύπωση της πρότασης, όπως εξηγείται παραπάνω
στην παράγραφο 3.1, η κοινή θέση περιλαµβάνει και άλλες αλλαγές, και
συγκεκριµένα:

3.3.1. Ορισµός της διαδικασίας εκκαθάρισης [άρθρο 2 στοιχείο δ)]

Ο ορισµός της διαδικασίας εκκαθάρισης στην κοινή θέση περιλαµβάνει τις

συλλογικές διαδικασίες που συνεπάγονται τη ρευστοποίηση και διανοµή της
περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης µε την παρέµβαση διοικητικών ή

δικαστικών αρχών. Εποµένως, η κοινή θέση δεν περιορίζεται στην «υποχρεωτική»
εκκαθάριση όπως η αρχική πρόταση. Θεσπίζει έναν ευρύτερο ορισµό που

περιλαµβάνει κάθε είδους διαδικασία εκκαθάρισης η οποία αφορά µια ασφαλιστική
επιχείρηση ανεξάρτητα από το εάν βασίζεται ή όχι σε αφερεγγυότητα ή αν ειναι

είναι εθελοντική ή υποχρεωτική.

Ένας ευρύς ορισµός της εκκαθάρισης εξασφαλίζει εκτεταµένη κάλυψη από την

οδηγία. Με τον τρόπο αυτόν οποιαδήποτε εκκαθάριση κοινοτικής ασφαλιστικής
επιχείρησης θα γίνεται µε οργανωµένο τρόπο και σύµφωνα µε κανόνες που έχουν

συµφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξασφαλίζεται το νόµιµο δικαίωµα των
πιστωτών για ενηµέρωση, δηµοσιότητα και µη διακριτική µεταχείριση. Η

ολοκληρωµένη αυτή κάλυψη από την οδηγία αποτελεί θετικό στοιχείο για την
εσωτερική αγορά γενικότερα και πιο συγκεκριµένα για την προστασία των

πιστωτών.

3.3.2. Συµπερίληψη των µέτρων εξυγίανσης [άρθρα 1 παράγραφος1, 2στοιχείο (γ) και 3]

Εν αντιθέσει προς την αρχική και την τροποποιηµένη πρόταση η κοινή θέση ισχύει
όχι µόνον για τη διαδικασία εκκαθάρισης αλλά και για τα µέτρα εξυγίανσης.

Τα "µέτρα εξυγίανσης" που καλύπτονται από την κοινή θέση πρέπει να πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις: πρώτον, πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση ή την

αποκατάσταση της οικονοµικής ευρωστίας της ασφαλιστικής επιχείρησης· δεύτερον,
πρέπει να θίγονται προϋπάρχοντα δικαιώµατα πλην εκείνων της ασφαλιστικής

επιχείρησης (δηλαδή τρίτων µερών). Η πρώτη προϋπόθεση είναι απαραίτητη
προκειµένου να γίνεται διάκριση µεταξύ των µέτρων εξυγίανσης και των

διαδικασιών που αφορούν τη ρευστοποίηση και διανοµή των περιουσιακών
στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης (διαδικασία εκκαθάρισης). Η δεύτερη

προϋπόθεση αποκλείει από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας άλλα ενδεχόµενα µέτρα
τα οποία, εξαιτίας του γεγονότος ότι αφορούν αποκλειστικά την ίδια την
ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς να θίγουν δικαιώµατα τρίτων, δεν απαιτούν ειδικά

µέτρα ασφαλείας.
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Οι ασφαλιστικές οδηγίες περιλαµβάνουν ήδη διατάξεις που εναρµονίζουν ορισµένα
µέτρα εξυγίανσης11. Η κοινή θέση δεν εναρµονίζει όλα τα δυνατά µέτρα εξυγίανσης

που περιλαµβάνονται στην εθνική νοµοθεσία αλλά περιλαµβάνει κανόνες σχετικά µε
την συντονισµένη εφαρµογή των υπόψη µέτρων σε όλη την Κοινότητα. Ο

συντονισµός αυτός ευεργετεί τους ασφαλισµένους και τους άλλους πιστωτές της
επιχείρησης δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτόν µπορεί να αποφευχθεί η εκκαθάριση.

∆εν είναι επιθυµητό να υπάγονται όλα τα µέτρα εξυγίανσης στους ίδιους κανόνες
όσον αφορά τη δηµοσιότητα. Για τον λόγο αυτόν η κοινή θέση εξαιρεί από τη γενική
υποχρέωση της δηµοσίευσης ορισµένα µέτρα εξυγίανσης τα οποία αφορούν
αποκλειστικά και µόνον τα δικαιώµατα των µετόχων ή µελών ή εργαζοµένων µιας

ασφαλιστικής επιχείρησης. Με άλλα λόγια, όταν τα µέτρα εξυγίανσης δεν θίγουν
τους πιστωτές της ασφαλιστικής επιχείρησης, η κοινή θέση δεν καθιστά

υποχρεωτική τη δηµοσίευσή τους εκτός εάν το προβλέπει το δίκαιο που εφαρµόζεται
στα υπόψη µέτρα εξυγίανσης (νοµοθεσία του κράτους µέλους προέλευσης)

3.3.3. Κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων των ασφαλιστικών πιστωτών και των
λοιπών πιστωτών :µεταχείριση των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως (άρθρα 10 και 12
καθώς και παράρτηµα)

Η πρόταση προέβλεπε µια ενιαία µέθοδο (ειδικό προνόµιο) για τη µεταχείριση των

απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως κατά την εκκαθάριση µιας ασφαλιστικής επιχείρησης: η
διάθεση των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν τα τεχνικά αποθεµατικά

αποκλειστικά υπέρ των ασφαλιστικών πιστωτών

Ωστόσο στη µεγάλη πλειοψηφία τους τα κράτη µέλη δεν ήταν σε θέση να

αποδεχθούν την εναρµόνιση αυτή η οποία έθιγε τις λεπτές πολιτικές ισορροπίες στην
εθνική τους νοµοθεσία όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες πιστωτών στο πλαίσιο

της εκκαθάρισης (συνήθεις πιστωτές, ασφαλιστικοί πιστωτές, εργαζόµενοι,
κοινωνική ασφάλιση, φορολογικές αρχές, εµπράγµατα δικαιώµατα12 κλπ). Το

πρόβληµα αυτό ήταν και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι διαβουλεύσεις γύρω από
την οδηγία αυτή στο πλαίσιο του Συµβουλίου έµειναν σε αδιέξοδο για πολλά χρόνια.

Για να παρακάµψει το εµπόδιο αυτό, η κοινή θέση συµπλήρωσε την πρόταση της
Επιτροπής µε την προσθήκη µιας δεύτερης µεθόδου (γενικό προνόµιο), που είναι

προαιρετική για τα κράτη µέλη και αποσκοπεί στην προστασία των ασφαλιστικών
πιστωτών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αµφότερες οι µέθοδοι, που αντικατοπτρίζουν τα
συστήµατα που εφαρµόζονται στα περισσότερα κράτη µέλη, παρέχουν ισοδύναµη
προστασία στους ασφαλιστικούς πιστωτές.

Το άρθρο 10 της κοινής θέσης προβλέπει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν:
είτε να αναγνωρίσουν ότι οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως έχουν απόλυτα προνοµιακό

χαρακτήρα έναντι όλων των υπολοίπων αξιώσεων ως προς τα περιουσιακά στοιχεία

11
Άρθρα 20 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ (ΕΕ L 228, της 16.8.1973,σ.12) και 24 της οδηγίας 79/267/EΟΚ
(ΕΕ L 63, της 13.3.1979,σ. 12).

12
Πρόκειται για νοµική έκφραση που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πιστωτής έχει

προϋπάρχον και ειδικό δικαίωµα επί συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου π.χ. υποθήκη επί

ακινήτου. Το ακίνητο µπορεί να αποτελεί µέρος ενός γενικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων
µιας ασφαλιστικής επιχείρησης αλλά στην περίπτωση αδυναµίας της να πραγµατοποιήσει τις σχετικές

πληρωµές ο πιστωτής θα έχει απόλυτο δικαίωµα ως προς το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο δηλαδή το

ακίνητο.
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που απαρτίζουν τα τεχνικά αποθεµατικά της ασφαλιστικής επιχείρησης («ειδικό
προνόµιο») είτε να επιφυλάσσουν στις απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως ειδική κατάταξη

ως προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης (µε
εξαίρεση τις αξιώσεις ως προς µισθούς, κοινωνική ασφάλιση, φόρους και

εµπράγµατα δικαιώµατα) («γενικό προνόµιο»).

Είναι βέβαιο ότι οι δύο εναλλακτικές µέθοδοι οι οποίες προσφέρουν στους

ασφαλιστικούς πιστωτές ισοδύναµη προστασία δεν είναι ταυτόσηµες. Κάθε µία έχει
τα υπέρ και τα κατά της. Το ειδικό προνόµιο δίνει στους ασφαλιστικούς πιστωτές

υψηλότερη κατάταξη από το γενικό προνόµιο δεδοµένου ότι οι απαιτήσεις εξ
ασφαλίσεως υπερέχουν όλων των υπολοίπων αξιώσεων. Ωστόσο, το ειδικό προνόµιο
αφορά µόνον τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τα τεχνικά αποθεµατικά της
επιχείρησης ενώ το γενικό προνόµιο αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων

της ασφαλιστικής επιχείρησης. Αµφότερες οι µέθοδοι εξασφαλίζουν το κατάλληλο
επίπεδο προστασίας στους ασφαλιστικούς πιστωτές καθώς και την κατάλληλη

ισορροπία µε τους υπόλοιπους πιστωτές της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Εκτός αυτού, στο άρθρο 12 της κοινής θέσης προβλέπεται πρόσθετη εγγύηση για

τους ασφαλιστικούς πιστωτές στην περίπτωση της εφαρµογής της µεθόδου του
γενικού προνοµίου. Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την µέθοδο αυτή θα ζητούν από
όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να καλύπτουν τις αξιώσεις που έχουν
προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως (µισθούς, κοινωνική

ασφάλιση, φορολογία και εµπράγµατα δικαιώµατα εγγεγραµµένα στους
λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης) µε περιουσιακά στοιχεία που δεν

βαρύνονται µε κανενός είδους υποχρεώσεις και τα οποία ανταποκρίνονται στα ίδια
κριτήρια µε εκείνα που ισχύουν για τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τα

τεχνικά αποθεµατικά. Μια τέτοια κάλυψη µε περιουσιακά στοιχεία πρέπει να
υπάρχει ανά πάσα στιγµή και ανεξάρτητα από το ενδεχόµενο να τεθεί η επιχείρηση

υπό εκκαθάριση. Σκοπός της πρόσθετης αυτής εγγύησης είναι να εξασφαλισθεί η
δυνατότητα κάλυψης "υπερπρονοµιούχων απαιτήσεων" ανά πάσα στιγµή µε επαρκή
περιουσιακά στοιχεία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εξόφληση των ασφαλιστικών
απαιτήσεων.

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο ευρύς ορισµός των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως
στην κοινή θέση [άρθρο 2 (ια)] πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία των
ασφαλιστικών πιστωτών δεδοµένου ότι ένας τέτοιος ορισµός καθορίζει και το πεδίο
εφαρµογής των δύο εναλλακτικών µεθόδων. Πράγµατι, έχουν καταβληθεί µεγάλες
προσπάθειες στην κοινή θέση να προσδιορισθούν οι καλυπτόµενες απαιτήσεις εξ
ασφαλίσεως. Ο ορισµός περιλαµβάνει όλες τις οφειλές της ασφαλιστικής

επιχείρησης που απορρέουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια και πράξεις. Εκτός από
τις αξιώσεις ασφαλισµένων, κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων και δικαιούχων,
ως απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως θεωρούνται και οι απαιτήσεις ζηµιωθέντων που έχουν
δικαίωµα άσκησης ευθείας αγωγής κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. Πέραν

αυτού, ο ορισµός περιλαµβάνει και τα ασφάλιστρα που οφείλονται από την
ασφαλιστική επιχείρηση ως αποτέλεσµα της µη κατάρτισης ή ακύρωσης
ασφαλιστηρίων συµβολαίων και πράξεων.

Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα των δύο εναλλακτικών µεθόδων µεταχείρισης των
απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως αποτελεί µεγάλη πρόοδο όσον αφορά την προστασία

των κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε σχέση µε την τρέχουσα κατάσταση.
Σήµερα, σε ορισµένα κράτη µέλη οι ασφαλισµένοι δεν έχουν κανένα προνόµιο σε

περίπτωση εκκαθάρισης. Πέραν αυτού, η δυνατότητα τοπικής εκκαθάρισης και το
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κόστος της δικαστικής οδού µειώνουν σηµαντικά τα περιθώρια ικανοποίησης των
απαιτήσεών τους.

3.3.4. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας (άρθρο 13)

Η κοινή θέση υιοθετεί στο θέµα αυτό µια ισορροπηµένη λύση η οποία λαµβάνει

υπόψη την πρακτική που ακολουθείται σε κάθε κράτος µέλος και ακολουθεί εκ
παραλλήλου την πρόταση για την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και τον

κανονισµό περί αφερεγγυότητας. Προβλέπει ότι η έναρξη της διαδικασίας
εκκαθάρισης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας από τις εποπτικές

αρχές της χώρας προέλευσης εκτός εάν η άδεια λειτουργίας έχει ήδη ανακληθεί. Εν
τούτοις, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας δεν εµποδίζει την ασφαλιστική

επιχείρηση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της εκείνες που είναι απαραίτητες για
τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

3.3.5. Ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρα 4, 9και 19 έως 26)

Ως λογική συνέπεια της αρχής της ενότητας, το άρθρο 9 της κοινής θέσης ορίζει ότι
η διαδικασία εκκαθάρισης και τα αποτελέσµατά της υπόκεινται στη νοµοθεσία του
κράτους µέλους προέλευσης (lex concursus). Το αυτό ισχύει και για τα µέτρα

εξυγίανσης όπως ορίζει το άρθρο 4. Προκειµένου να διευκρινισθεί η εφαρµογή της
αρχής αυτής στην πράξη, στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 περιλαµβάνεται ένας µη

εξαντλητικός κατάλογος των θεµάτων που διέπονται από το δίκαιο του κράτους
µέλους προέλευσης, ο οποίος ακολουθεί τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας.

Ωστόσο, η οδηγία δεν µπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη διαφορετικών νοµικών
συστηµάτων στα κράτη µέλη. Όπως δεν δύναται να εναρµονίσει θεµελιώδεις πτυχές
του αστικού δικαίου που καταφανώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της,
οφείλει να προστατεύει νόµιµες προσδοκίες και να αναγνωρίζει ορισµένες

προϋπάρχουσες δικαιοπραξίες που έλαβαν χώρα εκτός του κράτους µέλους
προέλευσης. Προς τον σκοπό αυτόν, η κοινή θέση περιλαµβάνει ειδικούς κανόνες

περί του εφαρµοστέου δικαίου σε περίπτωση ιδιαίτερα σηµαντικών δικαιωµάτων και
νοµικών σχέσεων. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να περιφρουρήσει τη νοµική

ασφάλεια των δικαιοπραξιών καθώς και την εµπιστοσύνη στις αγορές.

Στο περίπλοκο αυτό θέµα, η κοινή θέση λαµβάνει πλήρως υπόψη τις σχετικές

διατάξεις του κανονισµού περί αφερεγγυότητας που καταρτίσθηκαν στο Συµβούλιο
από τους εµπειρογνώµονες του αστικού δικαίου των κρατών µελών. Η ύπαρξη

ασυνέπειας µεταξύ της οδηγίας και του κανονισµού περί αφερεγγυότητας στο θέµα
αυτό δεν θα ήταν δικαιολογηµένη καθώς θα προκαλούσε σηµαντικά προβλήµατα

στα κράτη µέλη όσον αφορά την εφαρµογή αµφότερων των νοµικών κειµένων στην
εθνική νοµοθεσία τους.

Από την άποψη αυτή η κοινή θέση προβλέπει τους εξής ειδικούς κανόνες ως προς το
εφαρµοστέο δίκαιο:

(1) Αποτελέσµατα επί ορισµένων συµβάσεων και δικαιωµάτων (άρθρο 19)

Τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης και των διαδικασιών εκκαθάρισης για τις

συµβάσεις εργασίας, τις συµβάσεις που παρέχουν δικαίωµα χρήσεως ακινήτου ή
κτήσεως κυριότητας επ' αυτού και τα δικαιώµατα επί ακινήτου, πλοίου ή
αεροσκάφους θα διέπονται από το δίκαιο το εφαρµοστέο επί των εν λόγω
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συµβάσεων και δικαιωµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης
για συµβάσεις εργασίας ή επί ακινήτων που συνήψε η ασφαλιστική επιχείρηση

προτού κινηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης (π.χ. συνέχιση ή λύση της σύµβασης,
αποζηµίωση κλπ) θα διέπονται από το δίκαιο που εφαρµόζεται στις υπόψη

συµβάσεις. Αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να προστατευθούν οι νόµιµες
προσδοκίες των αντισυµβαλλοµένων (π.χ. των εργαζοµένων) από την εφαρµογή

ξένης νοµοθεσίας ("lex concursus").

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 25 της κοινής θέσης, άλλα

θέµατα όπως η αναγγελία, εξακρίβωση, αποδοχή και κατάταξη των απαιτήσεων που
αφορούν αυτές τις συµβάσεις και δικαιώµατα θα διέπονται από τη νοµοθεσία του

κράτους µέλους προέλευσης. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ το νοµικό καθεστώς µιας
σύµβασης εργασίας και των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών ως

αποτέλεσµα της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης θα διέπεται από τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους του οποίου το δίκαιο εφαρµόζεται στη σύµβαση, η εκτέλεση των

απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης θα
διέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους προέλευσης στο πλαίσιο της

εκκαθάρισης.

(2) Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων (άρθρο 20) και επιφύλαξη κυριότητας

(άρθρο 21)

Ο όρος "εµπράγµατο δικαίωµα" αποτελεί νοµική έκφραση η οποία καλύπτει τις

περιπτώσεις στις οποίες ένας πιστωτής ενδέχεται να έχει προϋπάρχον και ειδικό
δικαίωµα επί συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου π.χ. υποθήκη ή κυριότητα επί

ακινήτου.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκον σε ασφαλιστική επιχείρηση και ευρισκόµενο

εκτός του κράτους µέλους προέλευσης στο οποίο κινήθηκε η διαδικασία
εκκαθάρισης, αποτελεί αντικείµενο εµπράγµατου δικαιώµατος υπέρ τρίτου, η κοινή
θέση ορίζει ότι ένα τέτοιο "εµπράγµατο δικαίωµα" συσταθέν σε άλλο κράτος µέλος
δεν θίγεται από την κίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης. ∆εδοµένου ότι η θέση των
εµπράγµατων δικαιωµάτων στο πτωχευτικό δίκαιο των κρατών µελών δεν είναι
εναρµονισµένη, η κοινή θέση, ακολουθώντας τον κανονισµό περί αφερεγγυότητας

προτιµά να µην θίγονται τα εν λόγω εµπράγµατα δικαιώµατα που ευρίσκονται εκτός
του κράτους µέλους προέλευσης από τη διαδικασία εκκαθάρισης. Σκοπός είναι να
µην εξαρτώνται οι νόµιµες προσδοκίες ενός πιστωτή µε εµπράγµατο δικαίωµα
σχετιζόµενο µε πράξη τελεσθείσα βάσει του δικαίου ενός κράτους µέλους από την

κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης σε άλλο κράτος µέλος. Επισηµαίνεται ότι τα
εµπράγµατα δικαιώµατα έχουν µεγάλη σηµασία για τη χορήγηση δανείων.

Στην περίπτωση της επιφύλαξης κυριότητας υπέρ τρίτου όσον αφορά ένα
περιουσιακό στοιχείο µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ευρισκόµενου εκτός του

κράτους µέλους προέλευσης (νοµικό καθεστώς που πλησιάζει πολύ τα εµπράγµατα
δικαιώµατα) η κοινή θέση ακολουθεί την ίδια λύση που τηρήθηκε ως προς τα

εµπράγµατα δικαιώµατα για τους λόγους που εξηγούνται παραπάνω.

(3) Συµψηφισµός (άρθρο 22)

Στις περιπτώσεις που βάσει των κανόνων που διέπουν τη σύγκρουση δικαίων το

δικαίωµα να προταθεί συµβιβασµός απορρέει από εθνική νοµοθεσία διαφορετική
από εκείνη του κράτους µέλους προέλευσης, η κοινή θέση, ακολουθώντας τον
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κανονισµό περί αφερεγγυότητας επιτρέπει στον πιστωτή της ασφαλιστικής
επιχείρησης να διατηρήσει τη δυνατότητα αυτή ως κεκτηµένο δικαίωµα έναντι της

διαδικασίας εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα συµβιβασµού δεν
θίγεται από την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να προστατευθούν οι νόµιµες προσδοκίες των
πιστωτών. Πράγµατι, η δυνατότητα συµβιβασµού καθίσταται ένα είδος εγγύησης

που διέπεται από δίκαιο στο οποίο βασίζεται ο πιστωτής κατά τη σύναψη ή τη
δηµιουργία της απαίτησης. Η διάταξη αυτή αφορά τον συµβιβασµό για απαιτήσεις

που δηµιουργήθηκαν προτού κινηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης. Η αναγνώριση του
συµψηφισµού απαιτήσεων που δηµιουργήθηκαν µετά την έναρξη της εκκαθάρισης

θα διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης (lex concursus).

(4) Ελεγχόµενες αγορές (άρθρο 23)

Όσον αφορά τον αντίκτυπο της οδηγίας στις δικαιοπραξίες που πραγµατοποιούνται
σε ελεγχόµενες χρηµατοπιστωτικές αγορές, η κοινή θέση προσφέρει συνοχή µε τα

υπόλοιπα κοινοτικά νοµικά µέσα στον τοµέα της αφερεγγυότητας (την παράλληλη
πρόταση για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων και τον κανονισµό περί

αφερεγγυότητας).

Τα αποτελέσµατα ενός µέτρου εξυγίανσης ή η κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης στα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών σε µια ελεγχόµενη αγορά θα διέπονται
από το δίκαιο το εφαρµοστέο στην εν λόγω αγορά. Με τον τρόπο αυτόν η κοινή

θέση προσπαθεί να αποφύγει δυνητικές συγκρούσεις µεταξύ του δικαίου του
κράτους µέλους προέλευσης και του δικαίου του κράτους µέλους στο οποίο

βρίσκεται η υπόψη αγορά ούτως ώστε να προστατευθεί η γενική εµπιστοσύνη στις
ελεγχόµενες αγορές.

(5) Επιβλαβείς πράξεις (άρθρο 24)

Η διάταξη αυτή πρέπει να ληφθεί από κοινού µε το σηµείο 1 της 2ης παραγράφου
του άρθρου 9 της κοινής θέσης όπου ορίζεται ότι, κατά γενικό κανόνα, η ισχύς
δικαιοπραξιών που είναι επαχθείς για τους πιστωτές θα διέπονται από το δίκαιο του

κράτους µέλους προέλευσης (lex concursus).Ο γενικός αυτός κανόνας ισχύει
πάντοτε, ακόµη και στις περιπτώσεις που προαναφέρονται στις οποίες µια

συγκεκριµένη δικαιοπραξία διέπεται από δίκαιο διαφορετικό από εκείνο του
κράτους µέλους προέλευσης: εάν µια τέτοια πράξη αποδειχθεί επιβλαβής για τους

πιστωτές το εφαρµοστέο δίκαιο βάσει του οποίου αξιολογείται η εγκυρότητά της
είναι το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης.

Το άρθρο 24 της κοινής θέσης περιλαµβάνει ωστόσο µια εξαίρεση στον γενικό
αυτόν κανόνα. Αφορά δικαιοπραξίες τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση

πραγµατοποίησε προτού κινηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και οι οποίες
ανταποκρίνονται στις εξής τρεις προϋποθέσεις: (i) είναι επαχθείς για το σύνολο των
πιστωτών, (ii) διέπονται από το δίκαιο κράτους µέλους διαφορετικού από το κράτος
µέλος προέλευσης και (iii) είναι αδύνατη η καθ' οιονδήποτε τρόπο προσβολή τους

βάσει του εν λόγω δικαίου. Όταν ο ευεργετούµενος από την προσβαλλόµενη
δικαιοπραξία παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η
εγκυρότητα των εν λόγω δικαιοπραξιών διέπεται από το δίκαιο που εφαρµόζεται

στην περίπτωσή τους και όχι από το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης.
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Στόχος της διάταξης αυτής είναι η διαφύλαξη των νόµιµων προσδοκιών τρίτων που
συναλλάγησαν µε την ασφαλιστική επιχείρηση όταν οι συναλλαγές τους δύνανται να

προσβληθούν µε την αναδροµική εφαρµογή της εκκαθάρισης ή µε ενέργειες του
εκκαθαριστή. Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές µεταξύ των

νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά την χρονική περίοδο και τους όρους υπό
τους οποίους η εγκυρότητα µιας δικαιοπραξίας δύναται να προσβληθεί από τα

αναδροµικά αποτελέσµατα της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή η κοινή θέση
τηρεί την προσέγγιση του κανονισµού περί αφερεγγυότητας. Προτιµά την εφαρµογή
του δικαίου που διέπει την υπόψη δικαιοπραξία προκειµένου να διαφυλαχθεί η
νοµική ασφάλεια των δικαιοπραξιών αντί να αφήσει την εγκυρότητα της

δικαιοπραξίας στις αποφάσεις µιας ξένης νοµοθεσίας (lex concursus)

Η διάταξη αυτή δεν έχει ως πρόδηλο στόχο την προστασία πράξεων που έχουν

τελεσθεί µε σκοπό την εξαπάτηση ("consilium fraudis").Μια από τις προϋποθέσεις
για την εφαρµογή της είναι, να µην επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο προσβολή
της πράξεως βάσει του εφαρµοστέου δικαίου. Η προϋπόθεση αυτή δεν πληρείται
στην περίπτωση απάτης δεδοµένου ότι η νοµοθεσία όλων των κρατών µελών

θεσπίζει ειδικές νοµικές διαδικασίες µε τις οποίες κηρύσσονται άκυρες οι πράξεις
που έχουν τελεσθεί µε σκοπό την εξαπάτηση, ανεξάρτητα από τις σχετικές ποινικές
κυρώσεις.

(6) Προστασία του αποκτώντος τρίτου (άρθρο 25)

Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ορισµένες πράξεις που έχουν συναφθεί µετά τη
λήψη µέτρων εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης. Όταν µια

ασφαλιστική επιχείρηση, µετά τη λήψη µέτρου εξυγίανσης ή την κίνηση της
διαδικασίας εκκαθάρισης, συνάψει δικαιοπραξία δια της οποίας διατίθεται εξ

επαχθούς αιτίας ακίνητο, πλοίο ή αεροσκάφος ή κινητές αξίες, το κύρος της
δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους στο όποίο ευρίσκεται το

περιουσιακό στοιχείο.

Στόχος της διάταξης αυτής είναι η προστασία των νόµιµων προσδοκιών των

αποκτώντων τρίτων καθώς και η διευκόλυνση της ρευστοποίησης περιουσιακών
στοιχείων από τον διοικητή ή τον εκκαθαριστή. Εάν η εγκυρότητα της αγοράς

εξαρτάτο από ξένη νοµοθεσία (δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης) οι
αγοραστές θα είχαν ενδοιασµούς να συναλλαγούν µε ασφαλιστική επιχείρηση για

την οποία έχουν ληφθεί µέτρα εξυγίανσης ή κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης.

(7) Εκκρεµοδικία (άρθρο 26)

Τα αποτελέσµατα ενός µέτρου εξυγίανσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης επί
εκκρεµούς δίκης κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης θα διέπεται αποκλειστικά από

το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο εκκρεµεί η δίκη.

Είναι λογικό το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης επί δίκης η οποία είχε ξεκινήσει πριν

την εκκαθάριση να διέπεται από το ίδιο δίκαιο µέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της
υπόθεσης και να εκδοθεί σχετική απόφαση. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην

αιτιολογική σκέψη 26, τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης ή των
εκκαθαριστικών διαδικασιών όσον αφορά τις επί µέρους πράξεις εκτέλεσης που
συνεπάγεται η εκκρεµοδικία, διέπονται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους

προέλευσης.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία της

πρότασης της Επιτροπής καθώς και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τις οποίες η Επιτροπή είχε αποδεχθεί και συµπεριλάβει στην τροποποιηµένη

πρότασή της. Η Επιτροπή συνιστά την παρούσα κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Βρυξέλλες ,

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


