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Κεφάλαιο 5

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε οικονοµική δυσχέρεια ή σε παράνοµη κατάσταση

Άρθρο 37

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε οικονοµική δυσχέρεια

1. Αν µια ασφαλιστική επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 20, η

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης µπορεί να απαγορεύσει την

ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού, αφού γνωστοποιήσει προηγουµένως την

πρόθεσή της στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της ασφαλιστικής υποχρέωσης.

2. Για την ανασυγκρότηση της οικονοµικής κατάστασης µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, της

οποίας το περιθώριο φερεγγυότητας δεν φθάνει πλέον το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 28,

η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής απαιτεί σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο

υπόκειται στην έγκρισή της.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, εάν η αρµόδια αρχή είναι της γνώµης ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω η

οικονοµική κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αρχή αυτή µπορεί επίσης να περιορίσει ή

να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της ασφαλιστικής

επιχείρησης. Ενηµερώνει τότε τις αρχές των άλλων κρατών µελών, στο έδαφος των οποίων η

ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της, για όλα τα µέτρα που λαµβάνονται, και τα

κράτη µέλη αυτά λαµβάνουν, κατόπιν αιτήσεως της εν λόγω αρχής, τα ίδια µέτρα µε αυτήν.

3. Αν το περιθώριο φερεγγυότητας δεν φθάνει πλέον το ύψος του κεφαλαίου εγγύησης που

ορίζεται στο άρθρο 29, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής απαιτεί από την

ασφαλιστική επιχείρηση βραχυπρόθεσµο σχέδιο χρηµατοδότησης, το οποίο υπόκειται στην έγκρισή

της.
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Είναι επίσης δυνατόν να περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του

ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης. Ενηµερώνει σχετικά τις αρχές των κρατών µελών, στο

έδαφος των οποίων η επιχείρηση αυτή ασκεί δραστηριότητα, οι οποίες, κατόπιν αιτήσεώς της,

λαµβάνουν τα ίδια µέτρα.

4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, οι αρµόδιες αρχές µπορούν

να λαµβάνουν, επιπλέον, κάθε κατάλληλο µέτρο για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των

ασφαλισµένων.

5. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις προκειµένου να µπορεί να απαγορεύει,

σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού που

βρίσκονται στο έδαφός του, κατόπιν αιτήσεως στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, του

κράτους µέλους καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο πρέπει να ορίζει τα στοιχεία

του ενεργητικού, για τα οποία λαµβάνονται αυτά τα µέτρα.

Άρθρο 38

Ανάκληση της άδειας

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να απαιτούν την

εφαρµογή προγράµµατος χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για

τις οποίες οι αρµόδιες αρχές εκτιµούν ότι τα δικαιώµατα των αντισυµβαλλοµένων απειλούνται. Το

εν λόγω πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης περιλαµβάνει τουλάχιστον στοιχεία ή

αποδείξεις, για τις τρεις επόµενες εταιρικές χρήσεις, όσον αφορά :

(α) τις προβλέψεις σχετικά µε τα έξοδα διαχείρισης, ιδίως τα τρέχοντα γενικά έξοδα και τις

προµήθειες,

(β) σχέδιο στο οποίο εµφανίζονται λεπτοµερώς οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων τόσο για τις

δραστηριότητες πρωτασφάλισης και τις αποδοχές αντασφάλισης όσο και για τις εκχωρήσεις

αντασφάλισης,
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(γ) την πιθανή ταµειακή κατάσταση,

(δ) τις προβλέψεις σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που προορίζονται να καλύψουν τις

ανειληµµένες υποχρεώσεις και το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας,

(ε) τη συνολική πολιτική στον τοµέα της αντασφάλισης.

2. Όταν τα δικαιώµατα των αντισυµβαλλοµένων απειλούνται επειδή επιδεινώνεται η οικονοµική

κατάσταση της επιχείρησης, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία

να επιβάλλουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις υψηλότερο απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας,

ώστε να διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί, σε σύντοµο

χρονικό διάστηµα, στις απαιτήσεις φερεγγυότητας. Το επίπεδο αυτού του υψηλότερου

απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας βασίζεται στο πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής

ανάκαµψης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επανεκτιµούν και

να µειώνουν την αξία όλων των επιλέξιµων στοιχείων για τον υπολογισµό του διαθέσιµου

περιθωρίου φερεγγυότητας, ιδίως όταν έχει επέλθει σηµαντική µεταβολή στην αγοραία αξία των

στοιχείων αυτών από τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης.
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4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να περιορίζουν τη

µείωση βάσει της πρωτασφάλισης του περιθωρίου φερεγγυότητας, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα

µε το άρθρο 28, εφόσον :

(α) µεταβλήθηκε σηµαντικά, από την τελευταία εταιρική χρήση, η φύση ή η ποιότητα των

συµβολαίων αντασφάλισης,

(β) στο πλαίσιο των συµβολαίων αντασφάλισης, η µεταβίβαση κινδύνου είναι ανύπαρκτη ή

ελάχιστη.

5. Εάν οι αρµόδιες αρχές έχουν ζητήσει πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης από την

ασφαλιστική επιχείρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν εκδίδουν πιστοποιητικό σύµφωνα µε

το άρθρο  14 παράγραφος 1, το άρθρο 40 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 42

παράγραφος 1 (α), για όσο διάστηµα πιστεύουν ότι τα δικαιώµατα των αντισυµβαλλοµένων

απειλούνται κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 39

Ανάκληση της άδειας

1. Η άδεια που χορηγήθηκε στην ασφαλιστική επιχείρηση από την αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους καταγωγής µπορεί να ανακληθεί από την αρχή αυτή εφ� όσον η επιχείρηση :

(α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δωδεκαµήνου, παραιτείται ρητώς από αυτήν ή έπαυσε να

ασκεί τη δραστηριότητά της για περίοδο µεγαλύτερη του εξαµήνου, εκτός εάν το

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προβλέπει ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας

καθίσταται άκυρη,
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(β) δεν πληροί πλέον τους όρους ανάληψης της δραστηριότητας,

(γ) δεν κατέστη δυνατόν να λάβει εµπρόθεσµα τα µέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο

ανασυγκρότησης ή στο σχέδιο χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 37,

(δ) αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει των ρυθµίσεων που εφαρµόζονται στην

περίπτωσή της.

Εάν η άδεια ανακληθεί ή ακυρωθεί, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει

σχετικά τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, οι οποίες οφείλουν να λάβουν κάθε

κατάλληλο µέτρο προκειµένου να εµποδίσουν τη συγκεκριµένη ασφαλιστική επιχείρηση να

αναλάβει, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, νέες

εργασίες στο έδαφός τους. Λαµβάνει επιπλέον, µε τη συνδροµή αυτών των αρχών, κάθε κατάλληλο

µέτρο για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των ασφαλισµένων, και περιορίζει ιδίως την ελεύθερη

διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης, κατ� εφαρµογήν του

άρθρου 37 παράγραφος 1, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο.

2. Κάθε απόφαση ανάκλησης της άδειας πρέπει να είναι επακριβώς αιτιολογηµένη και να

κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη ασφαλιστική επιχείρηση.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 40

Όροι ίδρυσης του υποκαταστήµατος

1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που επιθυµεί να ιδρύσει υποκατάστηµα στο έδαφος άλλου

κράτους µέλους προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση προς την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους

καταγωγής.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από την ασφαλιστική επιχείρηση που επιθυµεί να εγκαταστήσει

υποκατάστηµα σε άλλο κράτος µέλος να συνοδεύει την κοινοποίηση που αναφέρεται στην

παράγραφο 1 µε τις ακόλουθες πληροφορίες :

(α) το όνοµα του κράτους µέλους, στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ιδρύσει το

υποκατάστηµα,

(β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων της, στο οποίο πρέπει ιδίως να αναφέρονται το είδος των

προτεινόµενων εργασιών και η διοικητική οργάνωση του υποκαταστήµατος,

(γ) διεύθυνση, στο κράτος µέλος του υποκαταστήµατος, στην οποία είναι δυνατό να ζητούνται

και να παραδίδονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι η διεύθυνση αυτή είναι η ίδια µε εκείνη,

στην οποία αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις που απευθύνονται στον γενικό

αντιπρόσωπο,
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(δ) το όνοµα του γενικού αντιπροσώπου του υποκαταστήµατος, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή

εξουσία για να δεσµεύει την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι τρίτων και να την

αντιπροσωπεύει ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων του κράτους µέλους του

υποκαταστήµατος. Όσον αφορά τη Lloyd�s, σε περίπτωση ενδεχόµενων διαφορών στο

κράτος µέλος του υποκαταστήµατος, οι οποίες σχετίζονται µε συνοµολογηθείσες

υποχρεώσεις, δεν πρέπει να προκύπτουν για τους ασφαλισµένους δυσχέρειες µεγαλύτερες

από εκείνες που ήταν ενδεχόµενο να προκύψουν εάν οι διαφορές αυτές αφορούσαν συνήθεις

ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι αρµοδιότητες του γενικού αντιπροσώπου

πρέπει, ιδίως, να περιλαµβάνουν την ικανότητα να ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων υπό

την ιδιότητά του αυτή, µε την εξουσία να δεσµεύει τους ενδιαφερόµενους ασφαλιστές της

Lloyd�s.

3. Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής

έχει λόγους να αµφιβάλλει, λαµβανοµένου υπ� όψιν του προγράµµατος δραστηριοτήτων, για την

επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ασφαλιστικής

επιχείρησης, ή για την εντιµότητα και τα επαγγελµατικά προσόντα ή των εµπειρία των υπεύθυνων

διευθυντικών στελεχών και του γενικού αντιπροσώπου, η αρχή αυτή, εντός τριµήνου από την

παραλαβή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τις ανακοινώνει στην

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος και ενηµερώνει σχετικά την

ενδιαφερόµενη ασφαλιστική επιχείρηση.

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής πιστοποιεί επίσης ότι η ασφαλιστική επιχείρηση

όντως διαθέτει το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 28

και 29.

Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αρνείται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος,

γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής της στην ενδιαφερόµενη ασφαλιστική επιχείρηση εντός

τριµήνου από τη λήψη όλων των πληροφοριών. Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη απάντησης µπορεί

να αποτελέσει αντικείµενο άσκησης ενδίκων µέσων στο κράτος µέλος καταγωγής.
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4. Πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος της ασφαλιστικής

επιχείρησης, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος έχει προθεσµία δύο µηνών

από την παραλαβή της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προκειµένου να αναφέρει,

εφ� όσον είναι αναγκαίο, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, τις προϋποθέσεις υπό

τις οποίες, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ασκούνται στο

κράτος µέλος του υποκαταστήµατος.

5. Μόλις λάβει σχετική ανακοίνωση εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους του

υποκαταστήµατος ή, σε περίπτωση σιωπής εκ µέρους της, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας

που προβλέπεται στην παράγραφο 4, το υποκατάστηµα µπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει τις

δραστηριότητές του.

6. Σε περίπτωση τροποποίησης του περιεχοµένου µιας από τις πληροφορίες που έχουν

κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) ή δ), η ασφαλιστική επιχείρηση

γνωστοποιεί γραπτώς την εν λόγω τροποποίηση στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής και του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος τουλάχιστον ένα µήνα πριν

πραγµατοποιηθεί η τροποποίηση αυτή, προκειµένου η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους

καταγωγής και η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος να µπορέσουν να

εκπληρώσουν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4.

Άρθρο 41

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Πρότερη κοινοποίηση στο κράτος µέλος καταγωγής

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που προτίθεται να ασκήσει για πρώτη φορά τις δραστηριότητές της

υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, υποχρεούται να

ενηµερώσει προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, δηλώνοντας τη

φύση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που προτίθεται να καλύπτει.



7328/1/02 REV 1 GA/thm 106
DG C II   EL

Άρθρο 42

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Κοινοποίηση από το κράτος µέλος καταγωγής

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ανακοινώνουν, εντός προθεσµίας ενός

µηνός από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 41, στο κράτος µέλος ή στα κράτη µέλη

στο έδαφος των οποίων η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες υπό

καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών :

(α) µια βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει το ελάχιστο

περιθώριο φερεγγυότητας, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29,

(β) τους κλάδους, στους οποίους η ενδιαφερόµενη ασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει άδεια να

ασκεί δραστηριότητες,

(γ) τη φύση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να

καλύψει στο κράτος µέλος παροχής υπηρεσιών.

Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν συγχρόνως την ενδιαφερόµενη επιχείρηση σχετικά.

2. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής δεν ανακοινώσουν τις πληροφορίες

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, πρέπει να

γνωστοποιήσουν, εντός της ιδίας προθεσµίας, τους λόγους αυτής της άρνησης, στην ασφαλιστική

επιχείρηση. Κατά της αρνήσεως αυτής, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένδικων µέσων στο

κράτος µέλος καταγωγής.

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της από την ηµεροµηνία,

κατά την οποία ενηµερώνεται σχετικά µε την ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1

πρώτο εδάφιο.
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Άρθρο 43

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Τροποποίηση όρων λειτουργίας

Κάθε τροποποίηση που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να επιφέρει στα στοιχεία που

αναφέρονται στο άρθρο 41 υπόκεινται στη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42.

Άρθρο 44

Γλώσσα

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος ή του κράτους µέλους της παροχής

των υπηρεσιών µπορούν να απαιτούν να τους παρέχονται, στην επίσηµη γλώσσα(-ες) του εν λόγω

κράτους µέλους, οι πληροφορίες, τις οποίες µπορούν, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, να ζητούν

όσον αφορά τη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο έδαφος

αυτού του κράτους µέλους.

Άρθρο 45

Όροι συµβολαίων και τιµολόγια

Το κράτος µέλος του υποκαταστήµατος ή το κράτος µέλος της παροχής των υπηρεσιών δεν

θεσπίζει διατάξεις που απαιτούν προηγούµενη έγκριση για τους γενικούς και ειδικούς όρους των

ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα τιµολόγια, τα τεχνικής φύσεως στοιχεία που χρησιµεύουν ως βάση

υπολογισµού των τιµολογίων και των τεχνικών αποθεµατικών, και τα υποδείγµατα και άλλα έντυπα

που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να χρησιµοποιήσει στις σχέσεις της µε τους

αντισυµβαλλόµενους, ή τη συστηµατική κοινοποίησή τους. Προκειµένου να ελέγξει την τήρηση

των εθνικών διατάξεων περί ασφαλιστικών συµβάσεων, το κράτος µέλος του υποκαταστήµατος ή

το κράτος µέλος της παροχής των υπηρεσιών, µπορεί µόνο να απαιτεί από κάθε ασφαλιστική

επιχείρηση που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει ασφαλιστικές εργασίες στο έδαφός του, υπό

καθεστώς εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τη µη συστηµατική

κοινοποίηση των όρων και λοιπών εντύπων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, χωρίς όµως η

τήρηση αυτής της απαίτησης να µπορεί να συνιστά για την ασφαλιστική επιχείρηση απαραίτητη

προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητάς της.
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Άρθρο 46

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες δικαίου

1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που πραγµατοποιεί ασφαλιστικές πράξεις υπό καθεστώς

εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υποχρεούται να υποβάλλει στις

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος ή/και του κράτους µέλους της παροχής

των υπηρεσιών οποιοδήποτε έγγραφο της ζητηθεί για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος

άρθρου, εφ� όσον οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στα εν λόγω κράτη µέλη υπέχουν

παρόµοια υποχρέωση.

2. Αν οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους διαπιστώσουν ότι µια ασφαλιστική επιχείρηση που έχει

υποκατάστηµα ή λειτουργεί υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο έδαφός του δεν

τηρεί τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στη συγκεκριµένη περίπτωση σ� αυτό το κράτος µέλος,

καλούν την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση να θέσει τέρµα στην αντικανονική αυτή κατάσταση.

3. Αν η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση δεν πράξει τα δέοντα, οι αρµόδιες αρχές του

ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής. Οι τελευταίες λαµβάνουν, το συντοµότερο δυνατό, όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εν

λόγω επιχείρηση να θέσει τέρµα στην αντικανονική αυτή κατάσταση. Η φύση αυτών των µέτρων

ανακοινώνεται στις αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
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4. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος µέλος καταγωγής µέτρα ή σε περίπτωση ανεπάρκειας

των µέτρων αυτών ή έλλειψης κατάλληλων µέτρων σ� αυτό το κράτος µέλος, η ασφαλιστική

επιχείρηση εξακολουθεί να παραβιάζει τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στο ενδιαφερόµενο

κράτος µέλος, το τελευταίο µπορεί, αφού ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους καταγωγής, να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ή την καταστολή νέων

παρατυπιών, και, εφ� όσον είναι απόλυτα αναγκαίο, να απαγορεύσει τη σύναψη νέων

ασφαλιστικών συµβάσεων από την επιχείρηση αυτή στο έδαφός του. Τα κράτη µέλη φροντίζουν να

παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας στο έδαφός τους των κοινοποιήσεων στις ασφαλιστικές

επιχειρήσεις.

5. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 δεν θίγουν το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, σε

επείγουσες περιπτώσεις, να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη παρατυπιών που

διαπράττονται στο έδαφός τους. Αυτά περιλαµβάνουν τη δυνατότητα απαγόρευσης της σύναψης

νέων ασφαλιστικών συµβάσεων από ασφαλιστική επιχείρηση στο έδαφός τους.

6. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 δεν θίγουν την εξουσία των κρατών µελών να επιβάλλουν κυρώσεις

για τις διαπραττόµενες στο έδαφός τους παραβάσεις.

7. Αν η ασφαλιστική επιχείρηση που έχει διαπράξει την παράβαση διαθέτει εγκατάσταση ή

περιουσιακά στοιχεία στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, οι αρµόδιες αρχές του κράτους αυτού

µπορούν, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, να επιβάλουν, στην εν λόγω εγκατάσταση ή στα εν

λόγω περιουσιακά στοιχεία, τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση αυτή.
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8. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατ� εφαρµογήν των παραγράφων 3 έως 7 και συνεπάγεται

κυρώσεις ή περιορισµούς στην άσκηση της ασφαλιστικής δραστηριότητας, πρέπει να αιτιολογείται

δεόντως και να κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη ασφαλιστική επιχείρηση.

9. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στην επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων έκθεση η οποία

παρουσιάζει συνοπτικά τον αριθµό και το είδος των περιπτώσεων, κατά τις οποίες, σε κάθε κράτος

µέλος, υπήρξε άρνηση κατά την έννοια του άρθρου 40 ή 42, ή κατά τις οποίες έχουν ληφθεί µέτρα

σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την

Επιτροπή παρέχοντάς της τις αναγκαίες για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής πληροφορίες.

Άρθρο 47

∆ιαφήµιση

Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε κράτος µέλος, να

διαφηµίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν µε όλα τα µέσα επικοινωνίας που είναι διαθέσιµα, στο

κράτος µέλος του υποκαταστήµατος ή της παροχής των υπηρεσιών, εφ� όσον τηρούν τους κανόνες

που ενδεχοµένως διέπουν τον τύπο και το περιεχόµενο αυτής της διαφήµισης και έχουν θεσπιστεί

για λόγους γενικού συµφέροντος.
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Άρθρο 48

Εκκαθάριση

Σε περίπτωση εκκαθάρισης µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από

συµβάσεις που έχουν συναφθεί από υποκατάστηµα ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,

εκτελούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις άλλες

ασφαλιστικές συµβάσεις της επιχείρησης αυτής, αδιακρίτως υπηκοότητας ασφαλισµένων και

δικαιούχων.

Άρθρο 49

Στατιστικά στοιχεία διασυνοριακών δραστηριοτήτων

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους

καταγωγής, κάνοντας διάκριση µεταξύ των εργασιών που πραγµατοποιούνται υπό καθεστώς

εγκατάστασης και εκείνων που πραγµατοποιούνται υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,

το ποσό των ασφαλίστρων, χωρίς να αφαιρεί το ποσό της αντασφάλισης, ανά κράτος µέλος και για

κάθε έναν από τους κλάδους Ι έως ΙΧ όπως ορίζονται στο παράρτηµα I.

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής γνωστοποιεί, σε εύλογη προθεσµία και

συγκεντρωτικά, τα στοιχεία αυτά στις αρµόδιες αρχές κάθε ενδιαφερόµενου κράτους µέλους που

υποβάλλει σχετική αίτηση.
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Άρθρο 50

Φορολογία

1. Με την επιφύλαξη µεταγενέστερης εναρµόνισης, τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπόκεινται

αποκλειστικά στους έµµεσους και τους οιονεί φόρους που επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα στο κράτος

µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης ,καθώς και, όσον αφορά την Ισπανία, στις πρόσθετες

επιβαρύνσεις που θεσπίζονται νόµιµα υπέρ του ισπανικού οργανισµού «Consorcio de

Compensación de Seguros» για τις ανάγκες των εργασιών του όσον αφορά την αντιστάθµιση

ζηµιών, οι οποίες απορρέουν από έκτακτα γεγονότα που συµβαίνουν σ� αυτό το κράτος µέλος.

2. Το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση δυνάµει του άρθρου 32 δεν έχει επιπτώσεις στο

εφαρµοζόµενο φορολογικό καθεστώς.

3. Με την επιφύλαξη µεταγενέστερης εναρµόνισης, κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει στις

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν υποχρεώσεις στο έδαφός του τις εθνικές του

διατάξεις όσον αφορά τα µέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των έµµεσων και των οιονεί

φόρων που οφείλονται βάσει της παραγράφου 1.
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Ε∆ΡΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 51

Αρχές και προϋποθέσεις διοικητικής αδείας

1. Κάθε κράτος µέλος εξαρτά από διοικητική άδεια την ανάληψη στην επικράτεια της κατά το

άρθρο 2 δραστηριότητος για κάθε ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η έδρα ευρίσκεται εκτός της

Κοινότητος.

2. Το κράτος µέλος δύναται να παράσχει την άδεια, εφ� όσον η ασφαλιστική επιχείρηση πληροί

τουλάχιστον τους κάτωθι όρους :

(α) έχει το δικαίωµα να ασκεί τις ασφαλιστικές εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2, βάσει

της εθνικής νοµοθεσίας, από την οποία εξαρτάται,

(β) ιδρύει πρακτορείο ή υποκατάστηµα στην επικράτεια αυτού του κράτους µέλους,

(γ) αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί, στην έδρα του πρακτορείου ή του υποκαταστήµατος,

τη λογιστική που αρµόζει για τη δραστηριότητα που ασκεί σ� αυτήν, καθώς και όλα τα

έγγραφα τα σχετικά µε τις εργασίες, µε τις οποίες ασχολείται,

(δ) διορίζει γενικό αντιπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να τύχει αποδοχής από την αρµόδια αρχή,
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(ε) διαθέτει στο κράτος, στο οποίο δρα η επιχείρηση, στοιχεία ενεργητικού ενός ποσού

τουλάχιστον ίσου προς το ήµισυ του ελαχίστου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 29

παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο για το κεφάλαιο εγγυήσεως, και καταθέτει το τέταρτο του

ελαχίστου αυτού ορίου ως εγγύηση,

(στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση να κατέχει ένα περιθώριο φερεγγυότητας σύµφωνα µε το

άρθρο 55,

(ζ) υποβάλλει πρόγραµµα δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.

3. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του πρακτορείου ή του υποκαταστήµατος που προβλέπεται

στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ) πρέπει να περιλαµβάνει τις ενδείξεις ή δικαιολογητικά που

αφορούν :

(α) τη φύση των υποχρεώσεων που προτίθεται να καλύψει η ασφαλιστική επιχείρηση,

(β) τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντασφάλιση,

(γ) το περιθώριο φερεγγυότητας και κεφαλαίου εγγύησης που προβλέπονται στο άρθρο 55,

(δ) τις προβλέψεις για τις δαπάνες δηµιουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και του

δικτύου παραγωγής, καθώς και τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους που προορίζονται

για την αντιµετώπισή τους,
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επιπλέον, για τις τρεις πρώτες εταιρικές χρήσεις :

(ε) σχέδιο, στο οποίο να εµφανίζονται λεπτοµερώς οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων τόσο

για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και τις αποδοχές αντασφάλισης όσο και για τις

εκχωρήσεις αντασφάλισης,

(στ) την πιθανή ταµειακή κατάσταση,

(ζ) τις εκτιµήσεις όσον αφορά τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους που προορίζονται να

καλύψουν τις συµβατικές υποχρεώσεις και το περιθώριο φερεγγυότητας.

4. Ένα κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί συστηµατικά κοινοποίηση των τεχνικών στοιχείων

βάσει των οποίων υπολογίζονται τα τιµολόγια των συµβάσεων και τα τεχνικά αποθεµατικά, χωρίς

η απαίτηση αυτή να συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριοτήτων µιας ασφαλιστικής

επιχείρησης.

Άρθρο 52

Εφαρµοστέες διατάξεις στα υποκαταστήµατα των επιχειρήσεων των τρίτων χωρών

1. (α) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως β), τα πρακτορεία και υποκαταστήµατα που

προβλέπονται στον παρόντα τίτλο δεν δύνανται να ασκήσουν, ταυτοχρόνως, στην

επικράτεια ενός Κράτους µέλους τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο παράρτηµα

της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα

οδηγία.
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(β) Υπό την επιφύλαξη του στοιχείου γ) τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν ότι τα

πρακτορεία και υποκαταστήµατα που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο τα οποία στη

σχετική ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ασκούν ταυτοχρόνως τις

δύο αυτές δραστηριότητες στην επικράτεια ενός κράτους µέλους, δύνανται να συνεχίσουν

την ταυτόχρονη αυτή άσκηση υπό τον όρο να υιοθετήσουν ξεχωριστή διαχείριση σύµφωνα

µε το άρθρο 19, για καθεµιά από αυτές τις δραστηριότητες.

(γ) Κάθε κράτος µέλος, το οποίο, δυνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 6, έχει επιβάλει στις

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στο έδαφός του την υποχρέωση να παύσουν την

ταυτόχρονη άσκηση των δραστηριοτήτων που ασκούσαν κατά τη σχετική ηµεροµηνία που

αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση αυτή και στα

πρακτορεία και υποκαταστήµατα του παρόντος τίτλου που είναι εγκατεστηµένα στο

έδαφός του και ασκούν ταυτοχρόνως τις δραστηριότητες αυτές.

(δ) Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν ότι τα πρακτορεία και υποκαταστήµατα του παρόντος

τίτλου, των οποίων η επιχείρηση της έδρας ασκεί ταυτοχρόνως τις δραστηριότητες, και τα

οποία τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ασκούν στην

επικράτεια ενός κράτους µέλους µόνον τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την

παρούσα οδηγία, δύνανται να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Εφ� όσον η επιχείρηση

επιθυµεί να ασκήσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ στην

επικράτεια αυτή, δύναται στο εξής να ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην

παρούσα οδηγία µόνο µέσω µιας θυγατρικής εταιρίας.

2. Τα άρθρα 13 και 37 εφαρµόζονται κατ� αναλογία στα πρακτορεία και υποκαταστήµατα που

προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
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Για την εφαρµογή του άρθρου 37, η αρµόδια αρχή που διενεργεί την εξακρίβωση της καθολικής

φερεγγυότητας των πρακτορείων ή υποκαταστηµάτων εξοµοιώνεται προς την αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους της έδρας.

3. Σε περίπτωση ανακλήσεως της άδειας από την αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 56

παράγραφος 2, αυτή ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, στα οποία η

επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της, οι οποίες και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. Αν η

απόφαση ανακλήσεως της αδείας αιτιολογείται από την ανεπάρκεια του περιθωρίου

φερεγγυότητας, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι αρµόδιες

αρχές των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών µελών προβαίνουν στην ανάκληση και των δικών τους

αδειών.

Άρθρο 53

Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

1. Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, κάθε κράτος µέλος επιτρέπει

στα πρακτορεία και τα υποκαταστήµατα που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφός του και αναφέρονται

στον παρόντα τίτλο, να µεταβιβάζουν το σύνολο ή µέρος του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών

συµβάσεών τους σε εκδοχέα εγκατεστηµένο στο ίδιο κράτος µέλος, εάν οι αρµόδιες αρχές αυτού

του κράτους µέλους ή ενδεχοµένως του κράτους µέλους που αναφέρεται στο άρθρο 56,

πιστοποιούν ότι ο εκδοχέας διαθέτει, λαµβανοµένης υπ� όψιν της µεταβίβασης, το αναγκαίο

περιθώριο φερεγγυότητας.
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2. Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, κάθε κράτος µέλος επιτρέπει

στα πρακτορεία και στα υποκαταστήµατα, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο έδαφός του και τα

οποία αναφέρονται στον παρόντα τίτλο, να µεταβιβάζουν εν όλω ή εν µέρει το χαρτοφυλάκιο των

ασφαλιστικών συµβάσεών τους σε ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος,

εφ� όσον οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους αυτού πιστοποιούν ότι ο εκδοχέας, λαµβανοµένης

υπ� όψιν της µεταβίβασης, διαθέτει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας.

3. Εάν ένα κράτος µέλος, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο,

επιτρέπει στα πρακτορεία και στα υποκαταστήµατα, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο έδαφός του

και τα οποία αναφέρονται στον παρόντα τίτλο, να µεταβιβάζουν το σύνολο ή µέρος του

χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών συµβάσεών τους σε πρακτορείο ή υποκατάστηµα, το οποίο

αναφέρεται στον παρόντα τίτλο και έχει συσταθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, εξακριβώνει

εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους του εκδοχέα ή, ενδεχοµένως, του κράτους µέλους που

αναφέρεται στο άρθρο 56, πιστοποιούν ότι ο εκδοχέας, λαµβανοµένης υπ� όψιν της µεταβίβασης,

διαθέτει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας ότι το δίκαιο του κράτους µέλους του εκδοχέα

προβλέπει τη δυνατότητα παρόµοιας µεταβίβασης και ότι αυτό το κράτος µέλος συγκατατίθεται

στη µεταβίβαση αυτή.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, το κράτος µέλος, στο οποίο ευρίσκεται το

εκχωρούν πρακτορείο ή υποκατάστηµα, επιτρέπει τη µεταβίβαση µόλις του διαβιβασθεί η

συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, εάν το

κράτος µέλος αυτό δεν είναι το κράτος µέλος, στο οποίο ευρίσκεται το εκχωρούν πρακτορείο ή

υποκατάστηµα.

5. Οι αρµόδιες αρχές των αρχών µελών, των οποίων ζητείται η γνώµη, γνωστοποιούν τη γνώµη

τους ή τη συγκατάθεσή τους στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της εκχωρούσας

ασφαλιστικής επιχείρησης, εντός τριµήνου από τη λήψη της αιτήσεως. Εάν οι αρχές, των οποίων

ζητείται η γνώµη δεν έχουν απαντήσει κατά τη λήξη της προθεσµίας, η σιωπή τους ισοδυναµεί µε

ευνοϊκή γνώµη ή σιωπηρή συγκατάθεση.
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6. Η επιτραπείσα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο µεταβίβαση αποτελεί το αντικείµενο, στο κράτος

µέλος της υποχρέωσης, δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το

εθνικό δίκαιο. Η µεταβίβαση αυτή αντιτάσσεται αυτοδικαίως έναντι των αντισυµβαλλόµενων, των

ασφαλισµένων καθώς και κάθε προσώπου, το οποίο έλκει δικαιώµατα ή υπέχει υποχρεώσεις από

τις µεταβιβαζόµενες συµβάσεις.

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν τη δυνατότητα για

τους αντισυµβαλλόµενους να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύµβαση εντός καθορισµένης

προθεσµίας από τη µεταβίβαση.

Άρθρο 54

Τεχνικά αποθεµατικά

Τα κράτη µέλη επιβάλλουν στις επιχειρήσεις την υποχρέωση συστάσεως επαρκών αποθεµατικών,

όπως προβλέπει το άρθρο 20, και αντιστοίχων προς τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στην

επικράτειά τους. Μεριµνούν, ώστε αυτά τα αποθεµατικά να έχουν ως αντίκρισµα στοιχεία του

ενεργητικού του πρακτορείου ή του υποκαταστήµατος ισοδύναµα και νοµισµατικώς

αντιστοιχισµένα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.

Ο υπολογισµός των αποθεµατικών αυτών, ο καθορισµός των κατηγοριών τοποθετήσεως κεφαλαίων

και η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και, κατά περίπτωση, ο καθορισµός των

ορίων, µέσα στα οποία τα στοιχεία του ενεργητικού δύνανται να γίνουν αποδεκτά για τη

συγκράτηση αυτών των αποθεµατικών, διέπεται από τη νοµοθεσία των κρατών µελών.

Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος απαιτεί τα στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν το αντίστοιχο των

αποθεµατικών να ευρίσκονται στην επικράτειά του. Εν τούτοις, το άρθρο 20 παράγραφος 4

τυγχάνει εφαρµογής.
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Άρθρο 55

Περιθώριο φερεγγυότητας και κεφάλαιο εγγύησης

1. Κάθε κράτος µέλος επιβάλλει στα πρακτορεία ή υποκαταστήµατα που ιδρύονται στην

επικράτειά του, την υποχρέωση να διαθέτουν ένα περιθώριο φερεγγυότητας συνιστάµενο από τα

στοιχεία που απαριθµούνται στο άρθρο 27. Το ελάχιστο όριο του περιθωρίου υπολογίζεται

σύµφωνα µε το άρθρο 28. Για τον υπολογισµό αυτό λαµβάνονται υπ� όψιν µόνο οι εργασίες που

πραγµατοποιεί το πρακτορείο ή το υποκατάστηµα.

2. Το ένα τρίτο του ελάχιστου ορίου του περιθωρίου φερεγγυότητας συνιστά το κεφάλαιο

εγγυήσεως.

Εν τούτοις, το ύψος αυτού του κεφαλαίου δεν δύναται να είναι κατώτερο από το ήµισυ του

ελαχίστου ορίου, που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Σ� αυτό

συνυπολογίζεται και η αρχική εγγύηση που έχει κατατεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 2

στοιχείο ε).

Το κεφάλαιο εγγυήσεως και το ελάχιστο όριο αυτού του κεφαλαίου σχηµατίζονται σύµφωνα µε το

άρθρο 29.

3. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποτελούν το αντίκρισµα του ελαχίστου ορίου του

περιθωρίου φερεγγυότητας πρέπει να ευρίσκονται στο εσωτερικό του κράτους µέλους όπου δρα η

επιχείρηση, µέχρι του ποσού του κεφαλαίου εγγυήσεως και για το πλεόνασµα στο εσωτερικό της

Κοινότητος.
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Άρθρο 56

Ευεργετήµατα για τις επιχειρήσεις µε άδεια εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν ζητήσει ή έχουν λάβει άδεια από περισσότερα του ενός κράτη

µέλη, δύνανται να ζητήσουν τα κάτωθι ευεργετήµατα, τα οποία δύνανται να παραχωρηθούν µόνον

όλα µαζί :

α) το περιθώριο της φερεγγυότητας που αναφέρεται στο άρθρο 55 να υπολογίζεται σε

συνάρτηση µε τη συνολική δραστηριότητα που ασκούν στο εσωτερικό της Κοινότητος. Στην

περίπτωση αυτή µόνον οι εργασίες που πραγµατοποιούνται από το σύνολο των πρακτορείων

ή υποκαταστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Κοινότητος λαµβάνονται

υπ� όψιν για τον υπολογισµό,

β) η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο ε) να κατατίθεται µόνο στο

ένα από αυτά τα κράτη µέλη,

γ) τα στοιχεία του ενεργητικού που αποτελούν το αντίκρισµα του κεφαλαίου εγγυήσεως να

ευρίσκονται σ� ένα οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη, στα οποία αυτές οι επιχειρήσεις ασκούν

τη δραστηριότητά τους.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση των ευεργετηµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1,

υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών. Στην αίτηση αυτή πρέπει να

αναφέρεται η αρχή που είναι επιφορτισµένη µε τον µελλοντικό έλεγχο της φερεγγυότητας των

εγκατεστηµένων εντός της Κοινότητος πρακτορείων ή υποκαταστηµάτων, για το σύνολο των

εργασιών τους. Η επιλογή της αρχής αυτής από την επιχείρηση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Η

εγγύηση κατατίθεται στο αντίστοιχο κράτος µέλος.
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3. Τα ευεργετήµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δύνανται να χορηγηθούν µόνο µε τη

συναίνεση των αρµοδίων αρχών όλων των κρατών µελών όπου έχει υποβληθεί η αίτηση. Η ισχύς

των ευεργετηµάτων αυτών αρχίζει από την ηµεροµηνία, κατά την οποία η αρµόδια αρχή, που έχει

επιλεγεί, αναλαµβάνει, έναντι των άλλων αρµοδίων αρχών, την υποχρέωση να ελέγχει τη

φερεγγυότητα των πρακτορείων ή υποκαταστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στην Κοινότητα, για

το σύνολο των εργασιών τους.

Η αρµόδια αρχή που έχει επιλεγεί, λαµβάνει από τα άλλα κράτη µέλη τις αναγκαίες πληροφορίες

για την εξακρίβωση της καθολικής φερεγγυότητας των πρακτορείων και υποκαταστηµάτων, που

είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους.

4. Τα ευεργετήµατα που παρέχονται δυνάµει του παρόντος άρθρου καταργούνται ταυτόχρονα

για το σύνολο των ενδιαφεροµένων κρατών µελών κατόπιν πρωτοβουλίας ενός ή περισσοτέρων

ενδιαφεροµένων κρατών µελών.

Άρθρο 57

Συµφωνίες µε τρίτες χώρες

Η Κοινότητα δύναται, σε συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε τη συνθήκη µε µια ή

περισσότερες τρίτες χώρες, να συνοµολογήσει την εφαρµογή διατάξεων διαφορετικών από αυτές

που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο προκειµένου να διασφαλίσει, υπό τον όρο της

αµοιβαιότητας, µία επαρκή προστασία των ασφαλισµένων των κρατών µελών.
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ΤΙΤΛΟΣ VI

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 58

Ενηµέρωση της Επιτροπής από τα κράτη µέλη

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ενηµερώνουν την Επιτροπή :

α) για κάθε άδεια λειτουργίας µιας άµεσα ή έµµεσα θυγατρικής µιας ή περισσοτέρων µητρικών

επιχειρήσεων που διέπονται από τη νοµοθεσία τρίτης χώρας. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά

την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.

β) οσάκις µια τέτοια µητρική επιχείρηση αποκτά συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση της

Κοινότητας η οποία, µε τον τρόπο αυτό, καθίσταται θυγατρική της, η Επιτροπή ενηµερώνει

σχετικά την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.

Όταν χορηγείται άδεια λειτουργίας σε µια επιχείρηση άµεσα ή έµµεσα θυγατρική µιας ή

περισσοτέρων µητρικών επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας, πρέπει να

προσδιορίζεται στην γνωστοποίηση, την οποία αποστέλλουν οι αρµόδιες αρχές στην Επιτροπή, η

δοµή του οµίλου επιχειρήσεων.
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Άρθρο 59

Μεταχείριση των κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων από τρίτες χώρες

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύσεως δυσκολίες που

συναντούν οι ασφαλιστικές τους επιχειρήσεις κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση των

δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα.

2. Η Επιτροπή συντάσσει περιοδικά, έκθεση στην οποία εξετάζεται η µεταχείριση, κατά την

έννοια των παραγράφων 3 και 4 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Κοινότητας στις τρίτες

χώρες, όσον αφορά την εγκατάσταση και την άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και

την απόκτηση συµµετοχών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Η Επιτροπή διαβιβάζει

τις εκθέσεις αυτές στο Συµβούλιο συνοδευόµενες, ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις.

3. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, είτε βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2

είτε βάσει άλλων πληροφοριών, ότι µια τρίτη χώρα δεν παρέχει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της

Κοινότητας πραγµατική πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιµη µε εκείνη που παρέχεται από την

Κοινότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της τρίτης αυτής χώρας, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει

προτάσεις στο Συµβούλιο, ζητώντας να της δοθεί η πρέπουσα εντολή διαπραγµατεύσεων, ώστε να

επιτύχει ανάλογες δυνατότητες ανταγωνισµού για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Κοινότητας.

Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
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4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, είτε βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2,

είτε βάσει άλλων πληροφοριών, ότι στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Κοινότητας σε τρίτη χώρα

δεν παρέχεται η εθνική µεταχείριση, η οποία τους προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ανταγωνισµού,

όπως και στις εθνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και ότι δεν πληρούνται οι συνθήκες πραγµατικής

πρόσβασης στην αγορά, µπορεί να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για να εξοµαλύνει την κατάσταση.

Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις του πρώτου εδαφίου, µπορεί επίσης να αποφασιστεί, ανά πάσα

στιγµή και παράλληλα µε την διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 65 παράγραφος 2, ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οφείλουν να περιορίζουν ή

αναστέλλουν τις αποφάσεις τους :

− σχετικά µε τις αιτήσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας που έχουν ήδη κατατεθεί κατά

τη στιγµή της απόφασης ή µεταγενέστερα, και

− σχετικά µε τις κτήσεις συµµετοχής των άµεσα ή έµµεσα µητρικών επιχειρήσεων που

διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας.

Η διάρκεια ισχύος των µέτρων αυτών δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

Πριν από τη λήψη της τρίµηνης προθεσµίας και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των

διαπραγµατεύσεων, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως

της Επιτροπής, ότι τα µέτρα θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται.
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Ο εν λόγω περιορισµός ή αναστολή δεν εφαρµόζονται όσον αφορά τη δηµιουργία θυγατρικών από

ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τις θυγατρικές τους που έχουν λάβει τη δέουσα άδεια λειτουργίας

στην Κοινότητα, ούτε όσον αφορά την απόκτηση συµµετοχής από τέτοια επιχείρηση ή θυγατρική

σε ασφαλιστική επιχείρηση της Κοινότητας.

5. Όταν η Επιτροπή προβεί σε µια από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3

και 4, τα κράτη µέλη την ενηµερώνουν, κατόπιν αιτήσεώς της :

α) για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας µιας άµεσα ή έµµεσα θυγατρικής επιχείρησης,

της οποίας ή οι µητρικές επιχειρήσεις διέπονται από τη νοµοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας,

β) για κάθε σχέδιο απόκτησης συµµετοχής εκ µέρους µιας τέτοιας επιχείρησης σε ασφαλιστική

επιχείρηση της Κοινότητας, έτσι ώστε η τελευταία να καταστεί θυγατρική της πρώτης.

Αυτή η υποχρέωση ενηµέρωσης παύει να υπάρχει µόλις συναφθεί συµφωνία µε την τρίτη χώρα που

αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, ή όταν παύσουν να εφαρµόζονται τα µέτρα της παραγράφου

4, δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

6. Τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα βάσει διεθνών συµφωνιών, είτε διµερών είτε

πολυµερών, οι οποίες διέπουν την ανάληψη δραστηριότητας ασφαλιστικής επιχείρησης και της

άσκησής της.
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ΤΙΤΛΟΣ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60

Παρεκκλίσεις και κατάργηση των περιοριστικών µέτρων

1. Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο «by Royal Charter» ή «by private

Act» ή «special Public Act» δύνανται να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους υπό τη νοµική µορφή

κατά την οποία συστάθηκαν την 15η Μαρτίου 1979 άνευ χρονικού περιορισµού.

Το Ηνωµένο Βασίλειο συντάσσει πίνακα των επιχειρήσεων αυτών και τον ανακοινώνουν στα άλλα

κράτη µέλη και στην Επιτροπή.

2. Οι εταιρίες που έχουν συσταθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο βάσει του «Friendly Societies Acts»

δύνανται να συνεχίζουν τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και τις πράξεις αποταµίευσης που

ασκούσαν, σύµφωνα µε τους στόχους τους, κατά την 15η Μαρτίου 1979.
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Άρθρο 61

Απόδειξη εντιµότητας

1. Όταν ένα κράτος µέλος απαιτεί από τους υπηκόους του αποδείξεις εντιµότητας και µη

προγενέστερης πτωχεύσεως, ή µία από τις δύο αυτές αποδείξεις µόνο, δέχεται ως επαρκή απόδειξη

για τους υπηκόους των άλλων κρατών µελών την προσαγωγή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή,

ελλείψει τούτου, ενός ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική

αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ή προελεύσεως, από το οποίο προκύπτει ότι τηρούνται οι

απαιτήσεις αυτές.

2. Όταν το έγγραφο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εκδίδεται από το κράτος µέλος

καταγωγής ή προελεύσεως, τούτο δύναται να αντικατασταθεί από ένορκο βεβαίωση ή, στα κράτη

όπου µία τέτοια βεβαίωση δεν υφίσταται, από µια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον

αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, κατά περίπτωση, ενώπιον συµβολαιογράφου του

κράτους µέλους καταγωγής ή προελεύσεως, που εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη

γνησιότητα αυτής της βεβαιώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως. Η δήλωση µη πτωχεύσεως δύναται

να γίνει επίσης ενώπιον αρµοδίου επαγγελµατικού οργάνου του ίδιου αυτού κράτους.

3. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει, κατά την

υποβολή τους, να φέρουν ηµεροµηνία παλαιότερη των τριών µηνών.
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4. Τα κράτη µέλη ορίζουν, τις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς για την έκδοση των εγγράφων

που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και ενηµερώνουν αµέσως περί τούτου τα άλλα κράτη

µέλη και την Επιτροπή.

Κάθε κράτος µέλος αναφέρει στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, τις αρχές και τους

οργανισµούς, στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται τα έγγραφα που προβλέπονται στο παρόν

άρθρο, ως δικαιολογητικά της αιτήσεως για την άσκηση στην επικράτεια αυτού του κράτους

µέλους των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2.
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ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται στενά µε σκοπό τη

διευκόλυνση του ελέγχου της ασφαλίσεως και των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παρούσα

οδηγία στο εσωτερικό της Κοινότητος.

Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τις σηµαντικότερες δυσχέρειες, οι οποίες

προκύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και µεταξύ άλλων για εκείνες που

παρουσιάζονται όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει αφύσικη µετατόπιση των δραστηριοτήτων εις

βάρος των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην επικράτεια του και προς όφελος

πρακτορείων ή υποκαταστηµάτων ευρισκοµένων σε γειτονικές προς αυτήν περιοχές.

Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών εξετάζουν τις δυσχέρειες

αυτές το ταχύτερο δυνατό µε σκοπό την εξεύρεση πρόσφορης λύσης.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο τις κατά περίπτωση ενδεδειγµένες προτάσεις.
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Άρθρο 63

Εκθέσεις σχετικά µε την εξέλιξη της αγοράς µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, σε τακτά διαστήµατα και

για πρώτη φορά στις 20 Νοεµβρίου 1995, έκθεση σχετικά µε την εξέλιξη της αγοράς των

ασφαλίσεων και των εργασιών που πραγµατοποιούνται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής

υπηρεσιών.

Άρθρο 64

Τεχνικές προσαρµογές

Οι ακόλουθες τεχνικές προσαρµογές που πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία θεσπίζονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 :

− επέκταση των νοµικών µορφών που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α,

− τροποποιήσεις του καταλόγου που αναφέρεται στο παράρτηµα I, ή προσαρµογή της

ορολογίας του καταλόγου αυτού προκειµένου να ληφθούν υπ� όψιν οι εξελίξεις που

σηµειώνονται στις ασφαλιστικές αγορές,

− διευκρίνιση των στοιχείων που συναποτελούν το περιθώριο φερεγγυότητας, τα οποία

απαριθµούνται στο άρθρο 27, προκειµένου να ληφθεί υπ� όψιν η δηµιουργία νέων

χρηµατοπιστωτικών µέσων,

− τροποποίηση του ελαχίστου κεφαλαίου εγγύησης, που προβλέπεται στο άρθρο 29

παράγραφος 2, προκειµένου να ληφθούν υπ� όψιν οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές

εξελίξεις,
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− τροποποίηση, προκειµένου να ληφθεί υπ� όψιν η δηµιουργία νέων χρηµατοπιστωτικών µέσων

του προβλεπόµενου στο άρθρο 23 καταλόγου των στοιχείων του ενεργητικού που γίνονται

δεκτά για την κάλυψη τεχνικών αποθεµατικών, καθώς και των κανόνων διαφοροποίησης των

επενδύσεων, οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 24,

− τροποποίηση των δυνατοτήτων ευέλικτης εφαρµογής των κανόνων της νοµισµατικής

αντιστοιχίας, που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙI, προκειµένου να ληφθεί υπ� όψιν η

ανάπτυξη νέων µέσων κάλυψης του κινδύνου συναλλάγµατος, ή της προόδου που έχει

επιτευχθεί στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση,

− διευκρίνιση των ορισµών προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας, στο σύνολο της Κοινότητας,

− οι τεχνικές αναπροσαρµογές που πρέπει να επέλθουν στους κανόνες καθορισµού των

µέγιστων επιτοκίων, κατ� εφαρµογήν του άρθρου 20, ιδίως για να λαµβάνεται υπ� όψιν η

πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση.

Άρθρο 65

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων που συστάθηκε µε την

οδηγία 91/675/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.
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Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 66

Κεκτηµένα δικαιώµατα υποκαταστηµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

1. Τα υποκαταστήµατα που έχουν αρχίσει τις δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του κράτους µέλους εγκατάστασης του υποκαταστήµατος, πριν από την 1η Ιουλίου 1994

θεωρούνται ότι έχουν αποτελέσει αντικείµενο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 40

παράγραφοι 1 έως 5.

Τα υποκαταστήµατα αυτά διέπονται, από την εν λόγω ηµεροµηνία, από τα άρθρα 13, 20, 37, 39

και 46.

2. Τα άρθρα 41 και 42 δεν θίγουν τα κεκτηµένα δικαιώµατα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

που λειτουργούσαν υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πριν από την 1η Ιουλίου 1994.

Άρθρο 67

∆ικαίωµα άσκησης δικαστικής προσφυγής

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αποφάσεις που λαµβάνονται για ασφαλιστική επιχείρηση,

κατ� εφαρµογή των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζονται

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, µπορούν να αποτελούν αντικείµενο δικαιώµατος προσφυγής στα

δικαστήρια.
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Άρθρο 68

Αναθεώρηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, πριν την 15η Μαρτίου 1985, έκθεση επί των

επιπτώσεων των οικονοµικών ενισχύσεων, που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, επί της

καταστάσεως της ασφαλιστικής αγοράς των κρατών µελών.

2. Το Συµβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής προβαίνει κάθε δύο έτη στην εξέταση και,

κατά περίπτωση, στην αναθεώρηση των ποσών, τα οποία στην παρούσα οδηγία εκφράζονται σε

ευρώ, λαµβάνοντας υπ� όψιν την εξέλιξη της οικονοµικής και νοµισµατικής καταστάσεως.

Άρθρο 69

Εφαρµογή των νέων διατάξεων

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το άρθρο 1, παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), το άρθρο 18

παράγραφος 3, το άρθρο 51, παράγραφος 2 στοιχείο ζ), παράγραφος 3 και παράγραφος 4, το

άρθρο 60 παράγραφος 2 και το άρθρο 66 παράγραφος 1 το αργότερο έως τις..............∗∗∗∗ . Τα κράτη

µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 το αργότερο έως τις 17 Νοεµβρίου

2002. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Μέχρι τότε, τα κράτη µέλη

εφαρµόζουν τη διάταξη που µνηµονεύεται στο Παράρτηµα ΙV σηµείο 1.

                                                
∗∗∗∗  ∆εκαοκτώ µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν το αργότερο µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2003 τις νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωσή τους µε το άρθρο 3

παράγραφος 6 και τα άρθρα 27, 28, 29, 30 και 38. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις εφαρµόζονται για

πρώτη φορά στο πλαίσιο της εποπτείας των λογαριασµών των εταιρικών χρήσεων που αρχίζουν

την 1η Ιανουαρίου 2004 ή κατά τη διάρκεια εκείνου του ηµερολογιακού έτους. Μέχρι τότε, τα

κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις που µνηµονεύονται στο Παράρτηµα ΙV σηµεία 2 και 3.

4. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτές περιέχουν

παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

5. Όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή των άρθρων 3 παράγραφος 6, 27, 28, 29,

30 και 38 και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την ανάγκη περαιτέρω εναρµόνισης. Στην έκθεση

εµφαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µέλη έχουν κάνει χρήση των δυνατοτήτων που

παρέχουν τα εν λόγω άρθρα και, ιδίως, το κατά πόσον η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στις

εθνικές εποπτικές αρχές έχει οδηγήσει σε µείζονες διαφορές ως προς την εποπτεία εντός της ενιαίας

αγοράς.
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Άρθρο 70

Γνωστοποίηση προς την Επιτροπή

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 71

Μεταβατική περίοδος για το άρθρο 3 παράγραφος 6

και τα άρθρα 27, 28, 29, 30 και 38

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν στις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, οι οποίες, στις

20 Μαρτίου 2002, ασκούν στην επικράτειά τους έναν ή περισσότερους από τους κλάδους

ασφαλιστικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι προθεσµία πέντε ετών, αρχής

γενοµένης από την ίδια αυτή ηµεροµηνία, προκειµένου να συµµορφωθούν προς τις απαιτήσεις του

άρθρου 3 παράγραφος 6 και των άρθρων 27, 28, 29, 30 και 38.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

και οι οποίες κατά τη λήξη της πενταετούς περιόδου δεν έχουν πλήρως συστήσει το απαιτούµενο

περιθώριο φερεγγυότητας, συµπληρωµατική περίοδο όχι ανώτερη των δύο ετών προκειµένου να το

πράξουν, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 37, έχουν υποβάλει προς

έγκριση, στις αρµόδιες αρχές, τα µέτρα που προτείνουν για τον σκοπό αυτό.
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Άρθρο 72

Καταργούµενες οδηγίες και αντιστοιχία τους µε την παρούσα οδηγία

1. Οι οδηγίες που παρατίθενται στο Παράρτηµα V, Μέρος Α, καταργούνται, µε την επιφύλαξη

των υποχρεώσεων των κρατών µελών, όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

και εφαρµογής που εµφαίνονται στο Παράρτηµα V, Μέρος Β.

2. Οι αναφορές στις οδηγίες που καταργούνται θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία

και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο Παράρτηµα VI.

Άρθρο 73

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Άρθρο 74

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ταξινόµηση κατά κλάδους

I. Οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σηµείο 1 στοιχεία α), β) και γ) εκτός από αυτές

που επαναλαµβάνονται στα σηµεία II και III.

II. Η ασφάλιση γάµου, η ασφάλιση γεννήσεως.

III. Οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σηµείο 1 στοιχεία α) και β) που συνδέονται µε

επενδυτικά κεφάλαια.

IV. Η ασφάλιση ασθενείας µακράς διαρκείας που προβλέπεται το άρθρο 2 σηµείο 1 στοιχείο δ).

V. Οι τοντίνες που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 στοιχείο α).

VI. Οι εργασίες κεφαλοποιήσεως, που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 στοιχείο β).

VII. Οι εργασίες διαχειρίσεως ταµείου οµαδικής συνταξιοδοτήσεως που προβλέπονται το άρθρο 2

σηµείο 2 στοιχεία γ) και δ).

VIII. Οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 στοιχείο ε).

IX. Οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 3.

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κανόνες νοµισµατικής αντιστοιχίας

Το νόµισµα στο οποίο είναι απαιτητές οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή, καθορίζεται σύµφωνα µε

τους ακόλουθους κανόνες :

1. Όταν οι παροχές µιας σύµβασης εκφράζονται σε ορισµένο νόµισµα, οι υποχρεώσεις του

ασφαλιστή θεωρούνται απαιτητές στο ίδιο νόµισµα.

2. Τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να επιτρέψουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να µην

αντιπροσωπεύουν τα τεχνικά αποθεµατικά τους, και ιδίως τα µαθηµατικά, µε νοµισµατικώς

αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού, εφ� όσον από την εφαρµογή των προηγούµενων

λεπτοµερειών προκύπτει ότι η επιχείρηση θα έπρεπε, στο πλαίσιο της αρχής της νοµισµατικής

αντιστοιχίας, να κατέχει στοιχεία του ενεργητικού εκπεφρασµένα σε κάποιο νόµισµα, των

οποίων το ύψος να µην υπερβαίνει το 7% των στοιχείων του ενεργητικού που είναι

εκπεφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα.

3. Τα κράτη µέλη είναι δυνατό να µην απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις την εφαρµογή

της αρχής της νοµισµατικής αντιστοιχίας εφ� όσον οι υποχρεώσεις είναι απαιτητές σε νόµισµα

που δεν είναι νόµισµα ενός των κρατών µελών, εφ� όσον οι επενδύσεις στο νόµισµα αυτό είναι

ελεγχόµενες, εφ� όσον το νόµισµα αυτό υπόκειται σε περιορισµούς µεταβίβασης ή είναι,

κατ� αναλογίαν, ακατάλληλο για την αντιπροσώπευση των τεχνικών αποθεµατικών.

4. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να µην καλύπτουν µέσω νοµισµατικώς αντίστοιχων

στοιχείων του ενεργητικού ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των υποχρεώσεών τους σε

συγκεκριµένο νόµισµα.



7328/1/02 REV 1 GA/thm 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C II   EL

Το σύνολο πάντως των στοιχείων του ενεργητικού, για όλα τα νοµίσµατα, δεν πρέπει να είναι

χαµηλότερο από το σύνολο των υποχρεώσεων.

5. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι εάν, δυνάµει των προηγουµένων λεπτοµερειών,

ορισµένες υποχρεώσεις πρέπει να αντιπροσωπεύονται από στοιχεία του ενεργητικού

εκφρασµένα στο νόµισµα ενός κράτους, αυτή η διάταξη θεωρείται ότι τηρείται και όταν τα

στοιχεία του ενεργητικού εκφράζονται σε ευρώ.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες προς τους αντισυµβαλλοµένους

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται στον αντισυµβαλλόµενο είτε (Α) πριν από

τη σύναψη της σύµβασης είτε (Β) κατά τη διάρκεια της σύµβασης, διατυπώνονται µε σαφήνεια και

ακρίβεια, και παρέχονται γραπτώς σε µία επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους της ασφαλιστικής

υποχρέωσης.

Επιτρέπεται όµως να παρέχονται οι πληροφορίες σε άλλη γλώσσα, εφ� όσον το ζητήσει ο

αντισυµβαλλόµενος και το επιτρέπει το δίκαιο του κράτους µέλους ή ο αντισυµβαλλόµενος

δικαιούται να επιλέξει το εφαρµοστέο δίκαιο.
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Α. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης

Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφαλιστική επιχείρηση

Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφαλιστική υποχρέωση

(α) 1. Επωνυµία, σκοπός και νοµική
µορφή της εταιρείας.

(α) 2. Καθορισµός του κράτους
µέλους στο οποίο βρίσκεται η
έδρα και, ενδεχοµένως, το
πρακτορείο ή το υποκατάστηµα,
µε το οποίο συνάπτεται η
σύµβαση.

(α) 3. ∆ιεύθυνση της έδρας και,
ενδεχοµένως, του πρακτορείου
ή υποκαταστήµατος, µε το
οποίο συνάπτεται η σύµβαση.

(α) 4. Ορισµός των παροχών και
προαιρέσεων.

(α) 5. ∆ιάρκεια της σύµβασης.

(α) 6. Τρόπος καταγγελίας της
σύµβασης.

(α) 7. Λεπτοµέρειες και διάρκεια
καταβολής των ασφαλίστρων.

(α) 8. Τρόπος υπολογισµού και
διανοµής των συµµετοχών στο
κέρδη.

(α) 9. Προσδιορισµός των αξιών
εξαγοράς και της έκτασης, στην
οποία αυτές είναι εγγυηµένες.

(α) 10. Πληροφορίες για τα
ασφάλιστρα που αφορούν κάθε
εγγύηση, είτε κύρια είτε
συµπληρωµατική, όποτε είναι
απαραίτητες παρόµοιες
πληροφορίες.

(α) 11. Απαρίθµηση των αξιών
αναφοράς (λογιστικών
µονάδων) που
χρησιµοποιήθηκαν στις
συµβάσεις µεταβλητού
κεφαλαίου (unit-linked
policies).
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Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφαλιστική επιχείρηση

Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφαλιστική υποχρέωση

(α) 12. Πληροφορίες για τη φύση των
αντιπροσωπευτικών στοιχείων
του ενεργητικού επί συµβάσεων
µεταβλητού κεφαλαίου.

(α) 13. Τρόπος άσκησης του
δικαιώµατος υπαναχώρησης.

(α) 14. Γενικές ενδείξεις περί το
φορολογικό καθεστώς που
ισχύει για τον συγκεκριµένο
τύπο ασφαλιστηρίου.

(α) 15. ∆ιατάξεις σχετικές µε την
εξέταση των αιτιάσεων των
αντισυµβαλλοµένων,
ασφαλισµένων ή των
δικαιούχων συµβάσεως, όσον
αφορά τη σύµβαση,
συµπεριλαµβάνεται,
ενδεχοµένως, η ύπαρξη φορέα
αρµόδιου για την εξέταση των
αιτιάσεων, υπό την επιφύλαξη
της δυνατότητας άσκησης
ενδίκου µέσου.

(α) 16. Το εφαρµοστέο δίκαιο της
σύµβασης, εάν οι
συµβαλλόµενοι δεν έχουν
δικαίωµα επιλογής, ή, αν έχουν
δικαίωµα να επιλέγουν, το
εφαρµοστέο δίκαιο, και στην
περίπτωση αυτή, το δίκαιο του
οποίου την επιλογή προτείνει ο
ασφαλιστής.
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Β. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης

Εκτός από τους γενικούς και ειδικούς όρους που πρέπει να γνωστοποιούνται στον
αντισυµβαλλόµενο, ο τελευταίος πρέπει να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες
καθ� όλη της διάρκεια της σύµβασης :

Πληροφορίες που αφορούν την
ασφαλιστική επιχείρηση

Πληροφορίες που αφορούν την
ασφαλιστική υποχρέωση

(β) 1. Κάθε µεταβολή στην
επωνυµία ή τον σκοπό της
εταιρείας, τη νοµική µορφή ή
τη διεύθυνση της έδρας και,
ενδεχοµένως, του
πρακτορείου ή του
υποκαταστήµατος, µε το
οποίο συνάπτεται η σύµβαση.

(β) 2. Κάθε πληροφορία σχετική µε
τα σηµεία α. 4 έως α.12 του
σηµείου Α σε περίπτωση
τροποποίησης της σύµβασης ή
της εφαρµοστέας νοµοθεσίας.

(β) 3. Κάθε χρόνο, πληροφορίες για
την κατάσταση της
συµµετοχής στα κέρδη.

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

1. Επαγγελµατικό απόρρητο

Μέχρι τις 17 Νοεµβρίου 2002 τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας

που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών µόνον

εφ� όσον οι διαβιβαζόµενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελµατικό

απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 16

της παρούσας οδηγίας.

2. ∆ραστηριότητες και οργανισµοί που αποκλείονται της παρούσας οδηγίας

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004, η οδηγία αυτή δεν αφορά τις ενώσεις αλληλασφαλίσεως των

οποίων, συγχρόνως :

− το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα προσκλήσεως προς καταβολή

συµπληρωµατικών εισφορών ή µειώσεως των παροχών ή προσφυγής στη συνδροµή

άλλων προσώπων τα οποία έχουν αναλάβει δέσµευση επ� αυτού, και

− το ετήσιο ποσό των εισφορών που εισπράττονται λόγω δραστηριοτήτων που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τρία

συνεχόµενα έτη. Αν αυτό το ποσό υπερκαλυφθεί κατά τη διάρκεια τριών συνεχόµενων

ετών, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από το τέταρτο έτος.
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3. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εξής διατάξεις:

Α. Περιθώριο φερεγγυότητας

Κάθε κράτος µέλος επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση ασφάλισης ζωής που έχει την έδρα της στην

επικράτειά του, τη διατήρηση επαρκούς διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας για το σύνολο

των δραστηριοτήτων της.

Το εν λόγω περιθώριο φερεγγυότητας αποτελείται από τα εξής :

1) τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ασφάλισης ζωής, µετά την αφαίρεση κάθε

προβλεπτής υποχρέωσης, µείον τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τα εν λόγω περιουσιακά

στοιχεία περιλαµβάνουν ειδικότερα:

− το καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση αλληλασφάλισης,

το αρχικό πράγµατι καταβληθέν κεφάλαιο, συν τους λογαριασµούς των µελών οι

οποίοι πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια :

(α) το καταστατικό ορίζει ότι από τους λογαριασµούς αυτούς µπορούν να γίνονται

πληρωµές στα µέλη µόνον εφόσον αυτό δεν προκαλεί πτώση του περιθωρίου

φερεγγυότητας κάτω του απαιτούµενου επιπέδου ή εάν, µετά τη διάλυση της

επιχείρησης, έχουν εξοφληθεί όλα τα άλλα χρέη της επιχείρησης,
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(β) το καταστατικό ορίζει ότι, όσον αφορά οιαδήποτε τέτοια πληρωµή για άλλους

λόγους εκτός από την ατοµική καταγγελία της ιδιότητας του µέλους, οι

αρµόδιες αρχές ειδοποιούνται τουλάχιστον ένα µήνα πριν και ότι µπορούν,

εντός αυτής της περιόδου, να απαγορεύσουν την πληρωµή,

(γ) οι σχετικές καταστατικές διατάξεις µπορούν να τροποποιούνται µόνον αφού οι

αρµόδιες αρχές δηλώσουν ότι δεν έχουν αντιρρήσεις για την τροποποίηση, υπό

την επιφύλαξη των κριτηρίων που απαριθµούνται στα σηµεία (α) και (β),

− το µισό του µη καταβεβληµένου µετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, αφ� ης

στιγµής το καταβεβληµένο µέρος του εν λόγω κεφαλαίου ανέρχεται σε 25%,

− τα αποθεµατικά (εκ του νόµου επιβαλλόµενα ή ελεύθερα) που δεν

αντιστοιχούν σε ανειληµµένες υποχρεώσεις,

− τα τυχόν µεταφερόµενα κέρδη,

− µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στο περιθώριο φερεγγυότητας προτιµησιακές

σωρευτικές µετοχές και δάνεια µειωµένης εξασφάλισης, αλλά µόνο µέχρι

ποσοστού 50% του περιθωρίου, 25% κατ� ανώτατο όριο του οποίου

περιλαµβάνει δάνεια µειωµένης εξασφάλισης καθορισµένης λήξης ή

προτιµησιακές σωρευτικές µετοχές µε καθορισµένη διάρκεια, εφόσον

πληρούνται τα εξής κριτήρια :
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α) σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης της επιχείρησης ασφάλισης ζωής,

υπάρχουν δεσµευτικές συµφωνίες βάσει των οποίων τα δάνεια µειωµένης

εξασφάλισης ή οι προτιµησιακές µετοχές κατατάσσονται µετά τις

απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά µόνο

µετά την εξόφληση όλων των άλλων εκκρεµούντων τη στιγµή εκείνη

χρεών.

Τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες

προϋποθέσεις :

β) µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που έχουν πλήρως

καταβληθεί,

γ) η αρχική διάρκεια των δανείων µε καθορισµένη λήξη πρέπει να είναι

τουλάχιστον πενταετής. Ένα έτος το αργότερο πριν από την ηµεροµηνία

αποπληρωµής, η επιχείρηση ασφάλισης ζωής υποβάλλει προς έγκριση στις

αρµόδιες αρχές, σχέδιο που ορίζει πώς θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί το

διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας στο επιθυµητό επίπεδο κατά τη λήξη,

εκτός εάν το ποσό µέχρι το οποίο το δάνειο µπορεί να καταταχθεί ως

συστατικό µέρος του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας µειώνεται

σταδιακά κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την

ηµεροµηνία αποπληρωµής. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν την

πρόωρη εξόφληση αυτών των δανείων, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από

την εκδότρια επιχείρηση ασφάλισης ζωής και το διαθέσιµο περιθώριο

φερεγγυότητάς της δεν είναι κατώτερο του απαιτούµενου επιπέδου,
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δ) τα δάνεια µη καθορισµένης λήξης εξοφλούνται µόνο µε πενταετή

προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται πλέον ως συστατικό µέρος του

διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας ή εάν, για την πρόωρη εξόφλησή

τους, απαιτείται προηγουµένως να συµφωνήσουν οι αρµόδιες αρχές. Στην

τελευταία αυτή περίπτωση, η επιχείρηση ασφάλισης ζωής πρέπει να

απευθύνει κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές τουλάχιστον έξι µήνες πριν

από την προτεινόµενη ηµεροµηνία εξόφλησης, υποδεικνύοντας το

διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας και το απαιτούµενο περιθώριο

φερεγγυότητας πριν και µετά την εξόφληση αυτή. Οι αρµόδιες αρχές

επιτρέπουν την εξόφληση µόνο εάν το διαθέσιµο περιθώριο

φερεγγυότητας της επιχείρησης ασφάλισης ζωής δεν πρόκειται να

υποχωρήσει κάτω από το απαιτούµενο επίπεδο,

ε) η σύµβαση δανείου δεν πρέπει να περιλαµβάνει ρήτρες που προβλέπουν

ότι, σε συγκεκριµένες περιστάσεις, εκτός από την εκκαθάριση της

επιχείρησης ασφάλισης ζωής, η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν από τη

συµφωνηµένη ηµεροµηνία εξόφλησης,

στ) η σύµβαση δανείου µπορεί να τροποποιηθεί µόνον αφού οι αρµόδιες αρχές

δηλώσουν ότι δεν αντιτίθενται στην τροποποίηση,
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- από τίτλους αόριστης διάρκειας και άλλους τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων

των σωρευτικών προτιµησιακών µετοχών εκτός από αυτές που αναφέρονται

στην πέµπτη περίπτωση, µέχρι ποσοστού 50% του περιθωρίου

φερεγγυότητας για το σύνολο των τίτλων αυτών και των δανείων µειωµένης

εξασφάλισης που αναφέρονται στην πέµπτη περίπτωση, εφόσον πληρούν τις

ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) δεν µπορούν να ρευστοποιηθούν µε πρωτοβουλία του κοµιστή ή χωρίς

την προηγούµενη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής,

β) η σύµβαση έκδοσης των τίτλων πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση

ασφάλισης ζωής τη δυνατότητα να αναβάλει την πληρωµή των τόκων

του δανείου,

γ) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι της επιχείρησης ασφάλισης ζωής

πρέπει να κατατάσσονται εξ ολοκλήρου µετά τις απαιτήσεις όλων των

άλλων πιστωτών που δεν έχουν µειωµένη εξασφάλιση,

δ) τα έγγραφα τα σχετικά µε την έκδοση των τίτλων πρέπει να προβλέπουν

τη δυνατότητα κάλυψης των ζηµιών από το χρέος και τους µη

καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας συγχρόνως τη συνέχιση των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ασφάλισης ζωής,

ε) µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που έχουν πλήρως

καταβληθεί.

2) στο βαθµό που το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, αποθεµατικά κερδών εµφανιζόµενα στον

ισολογισµό, όταν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τυχόν ανακυπτουσών ζηµιών και εφόσον

δεν έχουν καταστεί διαθέσιµα προς διανοµή στους αντισυµβαλλοµένους,
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3) κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της επιχείρησης προς την αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το κεντρικό της κατάστηµα,  και µε τη

συγκατάθεση αυτής της αρµόδιας αρχής :

(α) ποσό ίσο προς το 50% των µελλοντικών κερδών της επιχείρησης, υπολογιζόµενων ως

γινόµενο του εκτιµώµενου ετήσιου κέρδους επί συντελεστή που αντιπροσωπεύει τη

µέση υπολειπόµενη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και που δεν µπορεί να

είναι ανώτερος του 10. Το εκτιµώµενο ετήσιο κέρδος ισούται µε τον αριθµητικό µέσο

όρο των πραγµατοποιηθέντων κερδών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε

εταιρικών χρήσεων από τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο άρθρο 2 της

παρούσας οδηγίας.

Η βάση υπολογισµού του πολλαπλασιαστικού συντελεστού του εκτιµώµενου ετησίου

κέρδους, καθώς και τα στοιχεία των πραγµατοποιηθέντων κερδών ορίζονται, µε κοινή

συµφωνία, από τις αρµόδιες αρχές των Κρατών µελών σε συνεργασία µε την

Επιτροπή. Μέχρι να επιτευχθεί η συµφωνία αυτή, τα στοιχεία αυτά καθορίζονται

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους µέλους καταγωγής.

Αφού οι αρµόδιες αρχές ορίσουν την έννοια των πραγµατοποιηθέντων κερδών, η

Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση αυτής της εννοίας στο πλαίσιο

οδηγίας για την εναρµόνιση των ετησίων λογαριασµών των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων και το συντονισµό που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας

αριθ. 78/660/ΕΟΚ.
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(β) στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος Zillmer, ή στην περίπτωση

που χρησιµοποιείται µεν, αλλά δεν φθάνει την επιβάρυνση προσκτήσεως που

περιλαµβάνεται µέσα στο ασφάλιστρο, από τη διαφορά µεταξύ του µαθηµατικού

αποθεµατικού που δεν έχει υπολογισθεί µε τη µέθοδο Zillmer, ή έχει µερικώς

υπολογισθεί µε τον τρόπο αυτό, και ενός µαθηµατικού αποθεµατικού που έχει

υπολογισθεί κατά τη µέθοδο Zillmer µε συντελεστή ίσο προς την επιβάρυνση

προσκτήσεως, η οποία περιλαµβάνεται µέσα στο ασφάλιστρο. Το ποσό αυτό σε

καµιά περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το 3,5% του αθροίσµατος των

διαφορών µεταξύ των κεφαλαίων του κλάδου «ζωής» και των µαθηµατικών

αποθεµατικών για το σύνολο των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, στα οποία είναι

δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου Zillmer. Η διαφορά αυτή όµως µειώνεται,

ενδεχοµένως, κατά το ποσό των µη αποσβεσθέντων εξόδων προσκτήσεως που

έχουν καταχωρηθεί στο ενεργητικό,

(γ) σε περίπτωση συµφωνίας των αρµοδίων αρχών των ενδιαφεροµένων κρατών

µελών, στην επικράτεια των οποίων η ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τις

δραστηριότητές της, από τα λανθάνοντα πλεονάσµατα που οφείλονται σε

υποεκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και υπερεκτίµηση των στοιχείων του

παθητικού, εξαιρέσει των µαθηµατικών αποθεµατικών, κατά το µέτρο που τα

λανθάνοντα αυτά πλεονάσµατα δεν παρουσιάζουν εξαιρετικό χαρακτήρα.

Β. Ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας

Υπό την επιφύλαξη του σηµείου Γ, το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται ως εξής,

ανάλογα µε τους ασκούµενους κλάδους :

(α) Για τα είδη ασφαλίσεως που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 1 στοιχεία α) και β) της

παρούσας οδηγίας, εκτός από τις ασφαλίσεις που συνδέονται µε κεφάλαια επενδύσεως και

για τις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 3 της παρούσας οδηγίας, πρέπει να

είναι ίσο µε το άθροισµα των εξής δύο αποτελεσµάτων :

− πρώτο αποτέλεσµα :
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− ο αριθµός που αντιπροσωπεύει το 4% των µαθηµατικών αποθεµατικών τα οποία

αφορούν τις εργασίες πρωτασφαλίσεως άνευ αφαιρέσεως των αντασφαλιστικών

εκχωρήσεων, και τις αποδοχές αντασφαλίσεως, πολλαπλασιάζεται επί τον κατά

τελευταία χρήση λόγο µεταξύ του ποσού των µαθηµατικών αποθεµατικών µετά την

αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων και του ανωτέρω αναφεροµένου

ποσού των ακαθαρίστων µαθηµατικών αποθεµατικών. Ο λόγος αυτός δεν δύναται,

σε καµιά περίπτωση, να είναι κατώτερος του 85%,

− δεύτερο αποτέλεσµα :

για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των οποίων τα κεφάλαια κινδύνου δεν είναι

αρνητικά, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει το 0,3% αυτών των κεφαλαίων που έχουν

αναληφθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση πολλαπλασιάζεται επί τον κατά την

τελευταία χρήση λόγο του ποσού των κεφαλαίων κινδύνου που παραµένουν εις

βάρος της επιχειρήσεως µετά την αντασφαλιστική εκχώρηση και αντεκχώρηση προς

το ποσό των κεφαλαίων κινδύνου χωρίς την αφαίρεση της αντασφαλίσεως, ο λόγος

αυτός σε καµιά περίπτωση δεν δύναται να είναι κατώτερος του 50%.

Για τις πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου ανωτάτης διαρκείας τριών ετών το ανωτέρω

ποσοστό είναι 0,1%, για τις ασφαλίσεις διαρκείας µεγαλυτέρας των τριών και

µικροτέρας των πέντε ετών το ανωτέρω ποσοστό είναι 0,15%.

(β) Για τις συµπληρωµατικές ασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 1

στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας πρέπει να ισούται µε το αποτέλεσµα του εξής

υπολογισµού :

− αθροίζονται τα ασφάλιστρα ή οι εισφορές, συµπεριλαµβανοµένων και των

παρεποµένων δικαιωµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε δραστηριότητες

πρωτασφαλίσεως κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσεως, όποιες χρήσεις και

αν αφορούν,
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− προστίθεται το ποσό των ασφαλίστρων για τις γενόµενες αποδεκτές

αντασφαλίσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσεως,

− αφαιρείται απ� αυτά το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων ή των εισφορών που

ακυρώθηκαν κατά την τελευταία χρήση, καθώς και το συνολικό ποσό των

φόρων και επιβαρύνσεων που αφορούν τα ασφάλιστρα, ή τις εισφορές που

έχουν περιληφθεί στο άθροισµα.

Αφού κατανεµηθεί το εξαγόµενο ποσό σε δύο τµήµατα, το πρώτο, το οποίο ανέρχεται

στα 10 εκατοµµύρια ευρώ και το δεύτερο, το οποίο περιλαµβάνει το υπόλοιπο,

υπολογίζονται επί των τµηµάτων αυτών ποσοστά 18% και 16%, αντιστοίχως, και

αθροίζονται.

Το άθροισµα που υπολογίζεται µε τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον

υφιστάµενο κατά την τελευταία χρήση λόγο του ποσού των ασφαλιστικών ζηµιών,

που παραµένουν εις βάρος της ασφαλιστικής επιχειρήσεως µετά την αντασφαλιστική

εκχώρηση και αντεκχώρηση του ακαθάριστου ποσού των ζηµιών. Ο λόγος αυτός δεν

δύναται να είναι, σε καµιά περίπτωση, κατώτερος του 50%.

Στην περίπτωση της ενώσεως ασφαλιστών υπό την επωνυµία Lloyd�s, ο υπολογισµός

του ποσού του περιθωρίου φερεγγυότητας γίνεται βάσει των καθαρών ασφαλίστρων.

Τα ασφάλιστρα αυτά πολλαπλασιάζονται επί ένα κατ� αποκοπήν ποσοστό, το ύψος

του οποίου καθορίζεται ετησίως από την αρµόδια ελεγκτική αρχή του Κράτους

µέλους της έδρας. Το κατ� αποκοπήν αυτό ποσοστό πρέπει να υπολογίζεται βάσει των

πλέον προσφάτων στατιστικών στοιχείων που αφορούν ιδίως τις καταβληθείσες

προµήθειες. Τα στοιχεία αυτά, όπως και ο σχετικός υπολογισµός, ανακοινώνονται στις

αρµόδιες ελεγκτικές αρχές των Κρατών, στην επικράτεια των οποίων είναι

εγκατεστηµένο το Lloyd�s.
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(γ) Για τις ασφαλίσεις ασθενείας µακράς διαρκείας, µη ακυρώσιµες, που προβλέπονται στο

άρθρο 2 σηµείο 1 στοιχείο δ) της παρούσας οδηγίας, και για τις εργασίες

κεφαλαιοποιήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 στοιχείο β) της παρούσας

οδηγίας, πρέπει να είναι ίσο µε το 4% των µαθηµατικών αποθεµατικών, που

υπολογίζεται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην περίπτωση α) πρώτο

αποτέλεσµα του παρόντος άρθρου τµήµατος.

(δ) Για τις εργασίες τοντινών που προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 στοιχείο α) της

παρούσας οδηγίας, πρέπει να είναι ίσο µε το 1% του ενεργητικού των ενώσεων.

(ε) Για τις ασφαλίσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 2 σηµείο 1 στοιχεία α) και β) της

παρούσας οδηγίας που σχετίζονται µε κεφάλαια επενδύσεως, και για τις εργασίες που

προβλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 2 στοιχεία γ), δ) και ε) της παρούσας οδηγίας, πρέπει

να είναι ίσο :

− προς το 4% των µαθηµατικών αποθεµατικών που υπολογίζεται σύµφωνα µε τους

όρους που προβλέπονται στην περίπτωση α) πρώτο αποτέλεσµα του παρόντος

τµήµατος, κατά το µέτρο που η επιχείρηση αναλαµβάνει τον κίνδυνο της

τοποθετήσεως, και προς το 1% των αποθεµατικών που έχει υπολογισθεί µε τον

ίδιο τρόπο, κατά το µέτρο που η επιχείρηση δεν καλύπτει τον κίνδυνο

τοποθετήσεως του κεφαλαίου, και υπό τον όρο ότι η διάρκεια της συµβάσεως

είναι µεγαλύτερη των πέντε ετών, και ότι το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα

έξοδα διαχειρίσεως που προβλέπονται στη σύµβαση καθορίζεται για περίοδο

µεγαλύτερη των πέντε ετών,

συν

− το 0,3% των κεφαλαίων κινδύνου που υπολογίζεται σύµφωνα µε τους όρους που

προβλέπονται στην περίπτωση α) δεύτερο αποτέλεσµα πρώτο εδάφιο του

παρόντος τµήµατος, κατά το µέτρο που η ασφαλιστική επιχείρηση καλύπτει τον

κίνδυνο θανάτου.
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Γ. Κεφάλαιο εγγύησης

1. Το ένα τρίτο του απαιτουµένου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται στο Τµήµα

Β, αποτελεί το κεφάλαιο εγγυήσεως. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος

τµήµατος, αποτελείται, κατά τα 50% τουλάχιστον, από τα στοιχεία που απαριθµούνται στο

τµήµα Α σηµεία 1 και 2.

2. (α) Το κεφάλαιο εγγυήσεως εν τούτοις, είναι κατ� ελάχιστο όριο 800 000 ευρώ.

(β) Τα Κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν τη µείωση αυτού του ελαχίστου ορίου του

κεφαλαίου εγγυήσεως σε 600 000 ευρώ προκειµένου για τις ενώσεις αλληλασφαλίσεως,

τις εταιρείες αλληλασφαλιστικής µορφής και τις τοντίνες.

(γ) Για τις ενώσεις αλληλασφαλίσεως, που προβλέπονται στο άρθρο 3 σηµείο 6 δεύτερη

περίπτωση δεύτερη φράση, από τη στιγµή που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας, καθώς και για τις τοντίνες, τα Κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν τη

σύσταση ενός ελάχιστου κεφαλαίου εγγυήσεως ίσου προς 100 000 ευρώ, το οποίο θα

αυξάνει προοδευτικά µέχρι το ύψος του ποσού που καθορίζεται στο στοιχείο β) του

παρόντος τµήµατος, σε διαδοχικές δόσεις των 100 000 ευρώ, κάθε φορά που το ποσό των

εισφορών αυξάνεται κατά 500 000 ευρώ.

(δ) Το ελάχιστο κεφάλαιο εγγυήσεως που προβλέπεται στα στοιχεία α), β), και γ) του

παρόντος τµήµατος πρέπει να αποτελείται από τα στοιχεία που απαριθµούνται στο τµήµα

Α, σηµεία 1 και 2.

3. Οι ενώσεις αλληλασφαλίσεως, που επιθυµούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους κατά την

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4, ή του άρθρου 40 της παρούσας οδηγίας, δύνανται να

πράξουν τούτο µόνον εφ� όσον συµµορφωθούν αµέσως µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2,

στοιχεία α) και β) του παρόντος τµήµατος.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μέρος Α
Οδηγίες που καταργούνται µαζί µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις τους (όπως αναφέρονται

στο άρθρο 72)

Οδηγία του Συµβουλίου 79/267/ΕΟΚ
Οδηγία του Συµβουλίου 90/619/ΕΟΚ

Οδηγία του Συµβουλίου 92/96/ΕΟΚ
Οδηγία 95/26/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

(µόνο το άρθρο 1 δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 2 παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση και το
άρθρο 3 παράγραφος 1 όσον αφορά τις αναφορές που γίνονται στην οδηγία 79/267/ΕΟΚ),

Οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

∆εύτερη οδηγία του Συµβουλίου 90/619/ΕΟΚ
Τρίτη οδηγία του Συµβουλίου 92/96/ΕΟΚ

Τρίτη οδηγία του Συµβουλίου 92/96/ΕΟΚ
Οδηγία 95/26/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

(µόνο το άρθρο 1 δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση, το άρθρο 4
παράγραφος 1, 3, και 5 και το άρθρο 5 τρίτη περίπτωση όσον αφορά τις αναφορές που γίνονται
στην οδηγία 92/96/ΕΟΚ).

Οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(άρθρο 2, όσον αφορά τις αναφορές που γίνονται στην οδηγία 92/96/ΕΟΚ).

Οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (άρθρο 2)
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Μέρος Β
Προθεσµίες εφαρµογής

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 72)

Οδηγία Ηµεροµηνία
µεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο

Ηµεροµηνία
εφαρµογής

79/267/ΕΟΚ
(ΕΕ L 63, 13. 3. 1979, σ. 1)

15 Σεπτεµβρίου 1980 15 Σεπτεµβρίου 1981

90/619/ΕΟΚ
(ΕΕ L 330, 29. 11. 1990, σ. 50)

20 Νοεµβρίου 1992 20 Μαΐου 1993

92/96/ΕΟΚ
(ΕΕ L 360, 9. 12. 1992, σ. 1)

31 ∆εκεµβρίου 1993 1 Ιουλίου 1994

95/26/ΕΚ
(ΕΕ L 168, 18. 7. 1995, σ. 7)

2000/64/ΕΟΚ
(ΕΕ L 290, 17.11.2000, σ. 27)

18 Ιουλίου 1996

17 Νοεµβρίου 2002

18 Ιουλίου 1996

17 Νοεµβρίου 2002

2002/12/ΕΚ
(ΕΕ L 77, 20.3.2002, σ. 11) 20 Σεπτεµβρίου 2003 1η Ιανουαρίου 2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Παρούσα οδηγία Οδηγία
79/267/ΕΟΚ

Οδηγία
90/619/ΕΟΚ

Οδηγία
92/96/EΟΚ

Οδηγία
95/26/EΚ

Άλλες πράξεις

Άρθρο 1 § 1 στοιχείο α) Άρθρο 1 στοιχείο α)
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο β) Άρθρο 3 Άρθρο 1 στοιχείο β)
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο γ) Άρθρο 2

στοιχείο γ)
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο δ) Άρθρο 1 στοιχείο γ)
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο ε) Άρθρο 1 στοιχείο δ)
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο στ) Άρθρο 1 στοιχείο ε)
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο ζ) Άρθρο 2

στοιχείο ε)
Άρθρο 1 § 1 στοιχεία η)
έως ιβ)

Άρθρο 1 στοιχεία στ)
έως ιβ)

Άρθρο 1 § 1 στοιχείο ιγ) Νέο
Άρθρο 1 § 1 στοιχείο ιδ) Άρθρο 1 § 1
Άρθρο 1 § 1 στοιχεία ιε),
ιστ) και ιζ)

Άρθρο 5 στοιχεία
β), γ) και δ)

Άρθρο 1 § 1 στοιχείο ιη) Άρθρο 2 § 1
Άρθρο 1 § 2 Άρθρο 5 στοιχείο α)

δεύτερη πρόταση
Άρθρο 2 Άρθρο 1
Άρθρο 3 § 1 έως 4 Άρθρο 2
Άρθρο 3 § 5 και 6 Άρθρο 3
Άρθρο 3 § 7 Άρθρο 4
Άρθρο 3 § 8 Πράξη

προσχώρησης της
Αυστρίας,
Φινλανδίας και
Σουηδίας όπως
τροποποιείται από
την 95/1/ΕΚ,
Ευρατόµ, ΕΚΑΧ

Άρθρο 4 Άρθρο 6
Άρθρο 5 Άρθρο 7
Άρθρο 6 § 1 Άρθρο 8 § 1
Άρθρο 6 § 2 Άρθρο 8 § 1

τελευταία τρία
εδάφια

Άρθρο 6 § 3 Άρθρο 8 § 1
στοιχείο α)

Άρθρο 6 § 4 Άρθρο 8 § 2
Άρθρο 6 § 5
Άρθρο 6 § 6

Άρθρο 8 § 3
Άρθρο 8 § 4

Άρθρο 7 Άρθρο 9
Άρθρο 8 Άρθρο 7
Άρθρο 9 Άρθρο 12
Άρθρο 10 Άρθρο 15
Άρθρο 11 Άρθρο 16
Άρθρο 12 Άρθρο 22 § 1
Άρθρο 13 Άρθρο 23
Άρθρο 14 § 1 έως 5 Άρθρο 11 § 2 έως 6
Άρθρο 15 Άρθρο 14
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Άρθρο 16 § 1
έως 5

Άρθρο 15 § 1
έως 5

Άρθρο 16 § 6 Άρθρο 15 § 5α
Άρθρο 16 § 7 Άρθρο 15 § 5 β
Άρθρο 16 § 8 Άρθρο 15 § 5 γ
Άρθρο 16 § 9 Άρθρο 15 § 6
Άρθρο 17 Άρθρο 15 α
Άρθρο 18 § 1
και 2

Άρθρο 13 § 1
και 2

Άρθρο 18 § 3 Νέο
Άρθρο 18 § 4
έως 7

Άρθρο 13 § 3
έως 7

Άρθρο 19 Άρθρο 14
Άρθρο 20 Άρθρο 17
Άρθρο 21 Άρθρο 19
Άρθρο 22 Άρθρο 20
Άρθρο 23 § 1 Άρθρο 21 § 1

πρώτο εδάφιο
Άρθρο 23 § 2 Άρθρο 21 § 1

δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 23 § 3
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21 § 1
τρίτο εδάφιο

Άρθρο 23 § 3
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 21 § 1
τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 23 § 4 Άρθρο 21 § 2
Άρθρο 24 Άρθρο 22
Άρθρο 25 Άρθρο 23
Άρθρο 26 Άρθρο 24
Άρθρο 27 Άρθρο 18

Άρθρο 28 Άρθρο 19
Άρθρο 29 Άρθρο 20
Άρθρο 30 Άρθρο 20α
Άρθρο 31 Άρθρο 21
Άρθρο 32 Άρθρο 4
Άρθρο 33 Άρθρο 28
Άρθρο 34 Άρθρο 29
Άρθρο 35 Άρθρο 15
Άρθρο 36 Άρθρο 31
Άρθρο 37 Άρθρο 24
Άρθρο 38 Άρθρο 24α
Άρθρο 39 Άρθρο 26
Άρθρο 40 Άρθρο 10
Άρθρο 41 Άρθρο 11
Άρθρο 42 Άρθρο 14
Άρθρο 43 Άρθρο 17
Άρθρο 44 Άρθρο 38
Άρθρο 45 Άρθρο 39 § 2
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Άρθρο 46 §§1-9 Άρθρο 40 §§ 2-10
Άρθρο 47 Άρθρο 41
Άρθρο 48 Άρθρο 42 § 2
Άρθρο 49 Άρθρο 43 § 2
Άρθρο 50§1 Άρθρο 44 § 2

πρώτο εδάφιο
Άρθρο 50 §2 Άρθρο 44 § 2

δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 50 §3 Άρθρο 44 § 2

τρίτο εδάφιο
Νέο

Άρθρο 51 §1 έως §2 στ)
Άρθρο 51 §2 ζ) Νέο
Άρθρο 51 §§3-4 Νέο
Άρθρο 52 Άρθρο 31
Άρθρο 53 Άρθρο 31α
Άρθρο 54 Άρθρο 28
Άρθρο 55 Άρθρο 29
Άρθρο 56 Άρθρο 30
Άρθρο 57 Άρθρο 32
Άρθρο 58 Άρθρο 32α
Άρθρο 59 §1 Άρθρο 32β § 1
Άρθρο 59 §2 Άρθρο 32β § 2
Άρθρο 59 §3 Άρθρο 32β § 3
Άρθρο 59 §4 Άρθρο 32β § 4
Άρθρο 59 §5 Άρθρο 32β § 5
Άρθρο 59 §6 Άρθρο 32β § 7
Άρθρο 60 §1 Άρθρο 33 § 4

Άρθρο 60 §2 Νέο
Άρθρο 61 Άρθρο 37

Άρθρο 62 πρώτο εδάφιο Άρθρο 38 Άρθρο 28
πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 62 δεύτερο έως
τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 28
δεύτερο έως
τέταρτο
εδάφιο

Άρθρο 63 Άρθρο 29
Άρθρο 64 Άρθρο 47
Άρθρο 65 Άρθρο 47
Άρθρο 66 §1
πρώτο εδάφιο

Νέο

Άρθρο 66 §1
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 48 §1

Άρθρο 66 §2 Άρθρο 48 §2
Άρθρο 67 Άρθρο 50
Άρθρο 68 § 1 Άρθρο 39 § 1
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Άρθρο 68 § 2 Άρθρο 39 § 3
Άρθρο 69 § 1 Νέο
Άρθρο 69 § 2 Οδηγία

2000/64/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 69 § 3 Οδηγία
2002/12/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1
πρώτο εδάφιο
και Οδηγία
2000/64/ΕΚ
Άρθρο 3 § 2

Άρθρο 69 §4 Οδηγία
2000/64/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1
δεύτερο εδάφιο
και Οδηγία
2002/12/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 69 §5 Οδηγία
2002/12./ΕΚ
Άρθρο 3 §4

Άρθρο 70 Άρθρο 41 Άρθρο 31 Άρθρο 51 § 2 Άρθρο 6 § 2 Οδηγία
2000/64/ΕΚ
Άρθρο 3 § 2
και Οδηγία
2002/12/ΕΚ
Άρθρο 3 §3

Άρθρο 71 Οδηγία
2002/12/ΕΚ
Άρθρο 2

Άρθρο 72
Άρθρο 73
Άρθρο 74
Παράρτηµα I Παράρτηµα
Παράρτηµα II Παράρτηµα Ι
Παράρτηµα III Παράρτηµα II
Παράρτηµα IV
Παράρτηµα V
Παράρτηµα VI

___________________
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 27 Μαΐου 2002 εν όψει της

έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε την ασφάλιση ζωής (αναδιατυπωµένη έκδοση)
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Ι. Εισαγωγή

1. Στις 28 Ιουνίου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, βάσει των άρθρων 47

παράγραφος 2 και 55 της Συνθήκης πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου για την ασφάλιση ζωής (αναδιατυπωµένη έκδοση)1.

Το κείµενο αυτό ενσωµατώνει σε ενιαία µορφή κωδικοποιηµένες διατάξεις των

οδηγιών περί ασφάλισης ζωής, αλλά και τροποποιήσεις της Επιτροπής επί της ουσίας.

Οι τροποποιήσεις έγιναν κατά τη συνήθη διαδικασία. Το κωδικοποιηµένο τµήµα του

κειµένου έπρεπε απλώς να αλλάξει σε ορισµένα σηµεία, ώστε να συµβαδίσει µε την

τεχνική αναπροσαρµογή της Οδηγίας για το περιθώριο φερεγγυότητας των

επιχειρήσεων ασφάλισης ζωής, της οποίας η έκδοση αναµενόταν.

2. Ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

γνωµοδότησε κατά την πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2001, εγκρίνοντας χωρίς

τροπολογίες την πρόταση της Επιτροπής.2

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 24 Ιανουαρίου 2001.3

3. Στις 30-31 Μαΐου 2001 το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί του

κειµένου, υπό την επιφύλαξη όµως των τροποποιήσεων που θα επέλθουν µετά την

έκδοση της οδηγίας για το περιθώριο φερεγγυότητας των εταιρειών ασφάλισης ζωής

κατά την πρώτη ανάγνωση. Στις 14 Φεβρουαρίου 2002, το Συµβούλιο εξέδωσε την

Οδηγία για το περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζωής κατά

την πρώτη ανάγνωση4. Κατόπιν τούτου ενσωµατώθηκαν στο αναδιατυπωµένο κείµενο

της Οδηγίας περί ασφάλισης ζωής οι αναγκαίες τροπολογίες.

4. Στις 27 Μαΐου 2002 το Συµβούλιο ενέκρινε την Κοινή του Θέση ως έχει στο κείµενο

�./02.

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε (19.12.2000), σ. 1.
2 ΕΕ C 343 (5.12.2001), σ. 257.
3 ΕΕ C 123 (25.4.2001), σ. 24.
4 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ.
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ΙΙ. Σκοπός

Υπήρξαν τρεις γενιές ασφαλιστικών οδηγιών οι οποίες εκδόθηκαν σε διάφορα στάδια της

ενοποίησης της αγοράς από τη δεκαετία του 1970 έως το 1992, οπότε εκδόθηκαν οι

ασφαλιστικές οδηγίες της τρίτης γενιάς. Μεταξύ αυτών υπήρξαν τρεις οδηγίες περί

ασφάλισης ζωής (79/267/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ). Η πρόταση της επιτροπής περί

ασφάλισης ζωής (αναδιατύπωση) σκοπό έχει να απλουστεύσει την κοινοτική νοµοθεσία.

Εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων των Οδηγιών περί ασφάλισης ζωής, η πρόταση

της Επιτροπής τροποποίησε τις οδηγίες αυτές στα ακόλουθα σηµεία, για να προσδώσει

µεγαλύτερη αλληλουχία στο νοµικό πλαίσιο και να το καταστήσει πλήρες, χωρίς να υπερβεί

τα όρια µιας επαναδιατύπωσης :

− Ορισµός της «ρυθµιζόµενης αγοράς» (Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)).

− Ηµεροµηνίες αναφοράς για τη σωρευτική άσκηση δραστηριοτήτων (Άρθρο 18
παράγραφος 3).

− Ορισµένες διατάξεις περί υπολογισµού µελλοντικών κερδών (Άρθρα 27 και 28, τα
οποία τροποποιήθηκαν στο µεταξύ σύµφωνα µε την οδηγία περί φερεγγυότητας).

− Ορισµένες διατάξεις σχετικές µε το πρόγραµµα δραστηριοτήτων (Άρθρο 51
παράγραφοι 3 και 4).

− Παρεκκλίσεις και κατάργηση περιοριστικών µέτρων (Άρθρο 60 παράγραφος 2).

− Κεκτηµένα δικαιώµατα υποκαταστηµάτων (Άρθρο 66 παράγραφοι 1 και 2).

Τις τροποποιήσεις αυτές κατέστησαν αναγκαίες διάφοροι λόγοι, είτε η κάλυψη νοµοθετικού

κενού όπως το Άρθρο 1 στοιχείο ιγ), Άρθρο 51 παράγραφοι 3 και 4, είτε αποσαφήνιση των

διατάξεων που τυγχάνουν εφαρµογής στα νέα κράτη µέλη (Άρθρο 18 παράγραφος 3) ή

αποσαφήνιση από τεχνική άποψη (Άρθρα 27 και 28, Άρθρο 60 παράγραφος 2, Άρθρο 66

παράγραφοι 1 και 2).
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ΙΙΙ. Ανάλυση της Κοινής Θέσης της παρατιθέµενης στο έγγραφο 6446/02

1. Γενικά

Το Συµβούλιο έκανε δεκτές τις τροποποιήσεις των οδηγιών ως έχουν στην πρόταση της

Επιτροπής. Η κυριότερη αλλαγή που επέφερε σ� αυτήν αφορά το άρθρο 51 παράγραφοι 3 και

4 και δη το πρόγραµµα δραστηριοτήτων για υποκαταστήµατα τρίτων χωρών, µε σκοπό να

προσαρµόσει τη διατύπωσή του προς τη διατύπωση αντίστοιχων διατάξεων εφαρµοζόµενων

στις κοινοτικές επιχειρήσεις του ασφαλιστικού τοµέα.

Η κοινή θέση περιέλαβε επίσης τις νέες διατάξεις που προέκυψαν από τη νέα Οδηγία για το

περιθώριο φερεγγυότητας (2002/�/ΕΚ), τροποποιώντας τις διατάξεις σχετικά µε το

περιθώριο φερεγγυότητας τις οποίες περιέχει η Οδηγία περί ασφάλισης ζωής. Οι διατάξεις

αυτές [Άρθρα 3 παράγραφος 6, 27, 28, 29, 30, 38, 69 παράγραφοι 3 και 5 και 71] καθώς και

οι αντίστοιχες παράγραφοι του αιτιολογικού εισήχθησαν στο κείµενο.

2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επέφερε καµία τροπολογία στην πρόταση της Επιτροπής.

3. Συµπέρασµα

∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε καµία τροπολογία, ενώ το

Συµβούλιο εισήγαγε µόνο µια σηµαντική αλλαγή στην πρόταση της Επιτροπής, είναι σαφές

ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο, αντικατοπτρίζει και υποστηρίζει

πλήρως το σκοπό της αρχικής πρότασης σε σχέση µε την κωδικοποίηση και αποσαφήνιση

του νοµικού πλαισίου. Ενσωµατώνοντας στο κωδικοποιηµένο τµήµα της κοινής θέσης τις

τροποποιήσεις που εισήγαγε η νέα οδηγία για το περιθώριο φερεγγυότητας, το

αναδιατυπωµένο κείµενο κατέστη πλήρες και ενηµερωµένο.

================



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.05.2002
SEC(2002) 627 τελικό
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σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK
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Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλιση ζωής

(αναδιατυπωµένη έκδοση)
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2000/0162 (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 σχετικά µε την ασφάλιση ζωής

(αναδιατυπωµένη έκδοση)

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

– Στις 28 Ιουνίου 2000 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλιση ζωής
(αναδιατυπωµένη έκδοση)1. Η πρόταση υποβλήθηκε στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου 2000.

– Στην 378η ολοµέλειά της, στις 24 Ιανουαρίου 20012, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή γνωµοδότηση σχετικά µε την πρόταση.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας από 12-15
Μαρτίου 2001, ενέκρινε νοµοθετικό ψήφισµα3 το οποίο περιλαµβάνει τη
γνωµοδότησή του σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο
ενέκρινε το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής χωρίς να προτείνει καµία
τροπολογία.

– Στις 27 Μαίου 2002 το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση4 η οποία
αποτελεί το αντικείµενο αυτής της ανακοίνωσης.

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί κυρίως στο να διευκολύνει την κατανόηση και την εφαρµογή
των ασφαλιστικών οδηγιών µέσω της αναδιατύπωσής τους σε ένα σαφές, συνεκτικό
και πλήρες νοµικό κείµενο. Με την πρόταση αναδιατυπώνονται σε ένα ενιαίο
κείµενο όλες οι υφιστάµενες οδηγίες στον τοµέα της ασφάλισης ζωής.

Πέρα από την καθαρή κωδικοποίηση των διατάξεων, κρίθηκε απαραίτητο να
επέλθουν ορισµένες ήσσονος σηµασίας προσαρµογές, οι οποίες δεν επηρεάζουν την
ουσία του κειµένου. Οι προσαρµογές αυτές αφορούν µόνο παραλείψεις σε
υφιστάµενα κείµενα, αποσαφήνιση ορισµένων νοµικών καταστάσεων και
απαλείψεις επωνυµιών επιχειρήσεων που έχουν πάψει τη δραστηριότητά τους και

                                                
1 COM (2000) 398 τελικό, ΕΕ C 365 E, 19.12.2000, σ.1
2 ΕΕ C 123, 25.04.2001, σ.24
3 PE 298391. Εισηγητής: Λόρδος Inglewood.
4 ΕΕ………..
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δεν υπάρχει πλέον λόγος να αναφέρονται. Η πρόταση υπερβαίνει εποµένως τα όρια
µιας αµιγούς κωδικοποίησης και για το λόγο αυτό καλείται «αναδιατύπωση».

Οι προσαρµογές που περιλαµβάνει η πρόταση της Επιτροπής αφορούν τα ακόλουθα
σηµεία, τα οποία δεν επηρεάζουν την ουσία του κειµένου: άρθρο 1, παράγραφος 1,
σηµείο ιγ), ορισµός της «ρυθµιζόµενης αγοράς»· άρθρο 18 παράγραφος 3,
ηµεροµηνίες για τη σωρευτική άσκηση δραστηριοτήτων· άρθρο 27, παράγραφος 3,
στοιχείο α) υπολογισµός των «µελλοντικών κερδών»· άρθρο 49, παράγραφοι 2
στοιχείο ζ), 3 και 4, πρόγραµµα δραστηριοτήτων· άρθρο 59, παράγραφος 2,
παρεκκλίσεις και κατάργηση περιοριστικών µέτρων· και άρθρο 67, παράγραφος 1,
κεκτηµένα δικαιώµατα υποκαταστηµάτων.

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1. Το Κοινοβούλιο, σε πρώτη ανάγνωση, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής
χωρίς να προτείνει οποιαδήποτε τροπολογία

3.1.1. Στην κοινή θέση λαµβάνεται πλήρως υπόψη η πρόταση της Επιτροπής που
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση χωρίς καµία
τροπολογία.

3.2. Αλλαγές που εισάγονται µε την κοινή θέση του Συµβουλίου

3.2.1. Μετά την εξέταση της πρότασης από την οµάδα εργασίας του Συµβουλίου, στο
κείµενο της κοινής θέσης εισάχθηκαν ορισµένες νέες τεχνικές διορθώσεις και
προσαρµογές προκειµένου να βελτιωθεί η συνοχή και η πληρότητα της οδηγίας.
Όλες αυτές οι προσαρµογές δεν είναι ουσιαστικού χαρακτήρα και εµπίπτουν πλήρως
στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιατύπωσης.

Η κοινή θέση περιλαµβάνει εποµένως τεχνικές διορθώσεις και προσαρµογές της
οδηγίας στα ακόλουθα σηµεία:

– Στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 23 της κοινής θέσης λαµβάνεται υπόψη η
αιτιολογική σκέψη αριθ. 2 της οδηγίας 2000/64/EΚ5, η οποία εκδόθηκε αφότου
η Επιτροπή είχε υποβάλει την πρόταση για αναδιατύπωση.

– Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ιη) της κοινής θέσης: στον ορισµό των
στενών δεσµών, η έννοια του «ελέγχου» προσαρµόστηκε πλήρως στην
διατύπωση που περιλαµβάνεται στην οδηγία 95/26/EΚ.

– Άρθρο 3, παράγραφος 7 της κοινής θέσης: η αναφορά στο “Caisse d’Epargne
de l’Etat” του Λουξεµβούργου απαλείφθηκε δεδοµένου ότι το ίδρυµα αυτό δεν
ασκεί πλέον ασφαλιστικές δραστηριότητες.

– Άρθρο 16, παράγραφος 3 της κοινής θέσης: η παράγραφος αυτή
προσαρµόστηκε προς το άρθρο 2 της οδηγίας 2000/64/EΚ.

– Άρθρο 18, παράγραφος 3 της κοινής θέσης: η ηµεροµηνία από την οποία η
αρχή της εξειδίκευσης εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής στην

                                                
5 ΕΕ L 290, 17.11.2000, σ. 27
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περίπτωση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας είναι η ηµεροµηνία
προσχώρησης όπως και για τα άλλα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µετά την έκδοση της σχετικής οδηγίας.

– Άρθρο 20, παράγραφος 1, σηµείο Β στοιχείο αi) πρώτο εδάφιο της κοινής
θέσης: η τελευταία φράση διαγράφηκε προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
εισαγωγή του ευρώ.

– Άρθρο 51, παράγραφοι 3 και 4 της κοινής θέσης: το πρόγραµµα
δραστηριοτήτων που απαιτείται για τα υποκαταστήµατα από τρίτες χώρες που
είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος προσαρµόστηκε για λόγους
συνοχής µε το πρόγραµµα δραστηριοτήτων που απαιτείται από τις επιχείρησης
ασφάλισης ζωής της ΕΕ βάσει του άρθρου 7 της κοινής θέσης.

– Το άρθρο 60, παράγραφος 2 της κοινής θέσης επανεισάγει κείµενο που
περιείχε η αρχική οδηγία και το οποίο απαλείφθηκε στην πρόταση
αναδιατύπωσης, διότι η διατήρησή του κρίθηκε χρήσιµη για να αποφευχθεί
οποιαδήποτε σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρµογής της διάταξης.

– Για την αποφυγή περιττών επαναλήψεων, το άρθρο 65 της κοινής θέσης
συγχωνεύει σε µια ενιαία διάταξη το άρθρο 58 και το άρθρο 66 της πρότασης,
τα οποία προέκυψαν από δύο διαφορετικές κωδικοποιηµένες οδηγίες αλλά το
περιεχόµενό τους είναι το ίδιο.

– Με το άρθρο 69, παράγραφος 2 της κοινής θέσης λαµβάνεται υπόψη η
ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της οδηγίας 2000/64/EΚ, η οποία εγκρίθηκε
µετά την υποβολή της πρότασης αναδιατύπωσης από την Επιτροπή.

– Η κοινή θέση εξαλείφει επίσης τα άρθρα 61 και 62 της πρότασης της
Επιτροπής καθότι αφορούν µεταβατικές περιόδους που είχαν χορηγηθεί τότε
από τις κωδικοποιηµένες οδηγίες και των οποίων η ισχύς έχει ήδη λήξει.

– Το παράρτηµα 5 της κοινής θέσης, το οποίο περιλαµβάνει κατάλογο των
καταργούµενων οδηγιών και προθεσµίες εφαρµογής, προσαρµόστηκε ως προς
την παρουσίασή του για λόγους βελτίωσης της σαφήνειας.

Όλες οι υπόλοιπες προσαρµογές που περιλαµβάνει η κοινή θέση αφορούν
διορθώσεις καθαρά γλωσσικού και γραµµατικού χαρακτήρα καθώς και την
αρίθµηση των άρθρων της αρχικής πρότασης.

3.2.2. Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη επικαιροποίηση της διαδικασίας
αναδιατύπωσης των οδηγιών για την ασφάλιση ζωής, η κοινή θέση ενσωµατώνει
επίσης τις τροποποιήσεις της οδηγίας 79/267/EΟΚ οι οποίες µόλις θεσπίστηκαν µε
την προσφάτως εκδοθείσα οδηγία 2002/12/EΚ6 σχετικά µε τις απαιτήσεις
περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής. Οι τροποποιήσεις
αυτές αφορούν τις ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα της κοινής θέσης:

– Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 39 της κοινής θέσης προσαρµόστηκε ώστε να
ενσωµατώσει την αιτιολογική σκέψη αριθ. 3 της οδηγίας 2002/12/EΚ.

                                                
6 ΕΕ L 77, 20.03.2002, σ 11
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– Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 41 της κοινής θέσης συµπληρώθηκε προκειµένου
να ενσωµατώσει τις αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 8 και 11 της οδηγίας
2002/12/EΚ.

– Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 43 της κοινής θέσης ενσωµατώνει την αιτιολογική
σκέψη αριθ. 12 της οδηγίας 2002/12/EΚ.

– Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 50 της κοινής θέσης συµπληρώθηκε µε την
ενσωµάτωση της αιτιολογικής σκέψης αριθ. 10 της οδηγίας 2002/12/EΚ.

– Το άρθρο 3, παράγραφος 6 της κοινής θέσης προσαρµόζεται για να
ενσωµατώσει την τροποποίηση που εισάγεται µε το άρθρο 1, παράγραφος 1
της οδηγίας 2002/12/EΚ στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 79/267/EΟΚ

– Το άρθρο 27 της κοινής θέσης προσαρµόζεται για να ενσωµατώσει την
τροποποίηση που εισάγεται µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας
2002/12/EΚ στο άρθρο 18 της οδηγίας 79/267/EΟΚ

– Το άρθρο 28 της κοινής θέσης προσαρµόζεται για να ενσωµατώσει την
τροποποίηση που εισάγεται µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας
2002/12/EΚ στο άρθρο 19 της οδηγίας79/267/EΟΚ

– Το άρθρο 29 της κοινής θέσης προσαρµόζεται για να ενσωµατώσει την
τροποποίηση που εισάγεται µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας
2002/12/EΚ στο άρθρο 20 της οδηγίας79/267/EΟΚ

– Το άρθρο 30 της κοινής θέσης ενσωµατώνει το νέο άρθρο 20 στοιχείο α) που
εισάγεται στην οδηγία 79/267/EΟΚ µέσω του άρθρου 1 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2002/12/EΚ.

– Το άρθρο 38 της κοινής θέσης ενσωµατώνει το νέο άρθρο 24 στοιχείο α) που
εισάγεται στην οδηγία 79/267/EΟΚ µέσω του άρθρου 1 παράγραφος 4 της
οδηγίας 2002/12/EΚ.

– Το άρθρο 71 της κοινής θέσης ενσωµατώνει την διάταξη περί µεταβατικής
περιόδου του άρθρου 2 της οδηγίας 2002/12/EΚ για την εφαρµογή αυτής της
οδηγίας.

– Με το άρθρο 69, παράγραφοι 3 και 4 λαµβάνεται υπόψη η διάταξη περί
ηµεροµηνίας θέσης σε ισχύ που καθορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2002/12/EΚ

– Το παράρτηµα IV της κοινής θέσης περιλαµβάνει ορισµένες διατάξεις που θα
συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου αντικατασταθούν από τις διατάξεις των
οδηγιών 2000/64/EΚ και 2002/12/EΚ που περιλήφθηκαν στη διαδικασία
αναδιατύπωσης αλλά δεν θα έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή κατά τη στιγµή
της έκδοσης της οδηγίας αναδιατύπωσης. Το παράρτηµα αυτό αποσκοπεί στο
να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου σχετικά µε τις εφαρµοστέες διατάξεις.

– Το παράρτηµα VI της κοινής θέσης αντικατοπτρίζει πλήρως το παράρτηµα V
της πρότασης αναδιατύπωσης.
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4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου αντικατοπτρίζει σε πολύ
µεγάλο βαθµό την ουσία της πρότασης της Επιτροπής την οποία ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να προτείνει οποιαδήποτε τροπολογία. Οι
προσαρµογές και οι διορθώσεις που εισάγονται µε την κοινή θέση του Συµβουλίου
δεν συνεπάγονται καµία ουσιαστική αλλαγή και είναι εντός των ορίων της
διαδικασίας αναδιατύπωσης. Η Επιτροπή συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την
έγκριση αυτής της κοινής θέσης.
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