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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2, το

άρθρο 55 και το άρθρο 95, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,1

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,2

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης,3

                                                
1 EE C 96 E, 27.3.2001, σ. 136.
2 EE C 155, 29.5.2001, σ. 26.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2001 (ΕΕ C 65 Ε της 14.3.2002,

σ. 135), κοινή θέση του Συµβουλίου της                 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της             (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας ότι :

(1) Μια γνήσια εσωτερική αγορά για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ουσιώδους

σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην

Κοινότητα.

(2) Έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της εσωτερικής αγοράς, γεγονός

που επιτρέπει στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να ασκούν δραστηριότητες σε άλλα κράτη

µέλη και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές χρηµατοπιστωτικών

υπηρεσιών.

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές:

πρόγραµµα δράσης» εντοπίζει σειρά µέτρων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της

εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, το δε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη

σύνοδό του στη Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 ζήτησε να εφαρµοστεί αυτό το

πρόγραµµα δράσης µέχρι το 2005.

(4) Στο Πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες τονίζεται ότι η κατάρτιση

οδηγίας για την εποπτεία των ιδρυµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης συνιστά

επείγουσα προτεραιότητα, δεδοµένου ότι τα ιδρύµατα αυτά είναι µεγάλα χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα, τα οποία, αν και έχουν να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην ολοκλήρωση,

αποτελεσµατικότητα και ρευστότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών, δεν καλύπτονται από

κανένα συνεκτικό κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα τους παρείχε τη δυνατότητα να

επωφελούνται πλήρως των πλεονεκτηµάτων της εσωτερικής αγοράς.
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(5) Η παρούσα οδηγία αποτελεί, συνεπώς, ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση µιας

εσωτερικής αγοράς επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, οργανωµένης σε ευρωπαϊκή

κλίµακα. Με τη θέσπιση του «κανόνα της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις

επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και µε τη διευκόλυνση µιας διασυνοριακής δραστηριότητας

των ιδρυµάτων, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισµός της αποταµίευσης προς τον τοµέα των

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η

οικονοµική και κοινωνική πρόοδος.

(6) Οι θεσπισθέντες στην παρούσα οδηγία κανόνες εποπτείας αποσκοπούν εξίσου να

διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους µελλοντικούς συνταξιούχους, µέσω της

επιβολής αυστηρών προτύπων εποπτείας, και να καταστήσουν εφικτή την αποτελεσµατική

διαχείριση των συστηµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης.

(7) Ιδρύµατα εντελώς ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηµατοδοτούσα επιχείρηση τα οποία ασκούν

δραστηριότητες βάσει της αρχής της κεφαλαιοποίησης, µε µοναδικό στόχο την προσφορά

συνταξιοδοτικών παροχών, θα πρέπει να είναι ελεύθερα να παρέχουν υπηρεσίες και να

προβαίνουν σε επενδύσεις, τηρουµένων απλώς συντονισµένων κανόνων εποπτείας,

ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδρύµατα που θεωρούνται νοµικές οντότητες.

(8) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παραµένουν πλήρως

υπεύθυνα για την οργάνωση των ιδίων συστηµάτων συνταξιοδότησης καθώς και για τη λήψη

απόφασης σχετικά µε το ρόλο εκάστου των τριών «πυλώνων» του συνταξιοδοτικού

συστήµατος στα επί µέρους κράτη µέλη. Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει επίσης

να παραµένουν πλήρως υπεύθυνα για το ρόλο και τις λειτουργίες των διαφόρων ιδρυµάτων

που προσφέρουν επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές, όπως τα ταµεία συντάξεων

ολόκληρου του οικονοµικού κλάδου, τα ταµεία συντάξεων των επιχειρήσεων και οι

επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί να αµφισβητήσει την εν

λόγω αρχή.
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(9) Οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τη συµµετοχή των ελεύθερων επαγγελµατιών σε ιδρύµατα

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών διαφέρουν. Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα

ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών µπορούν να λειτουργούν βάσει

συµφωνιών µε επαγγελµατικές ενώσεις ή οµάδες, των οποίων τα µέλη ενεργούν ως ελεύθεροι

επαγγελµατίες, ή απευθείας µε ελεύθερους επαγγελµατίες και µισθωτούς. Σε ορισµένα κράτη

µέλη, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί επίσης να γίνει µέλος ιδρύµατος, εφόσον ενεργεί

ως εργοδότης ή παρέχει τις επαγγελµατικές του υπηρεσίες σε µια επιχείρηση. Σε ορισµένα

κράτη µέλη, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν µπορούν να ενταχθούν σε ίδρυµα

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών εάν δεν πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των επιβαλλόµενων από το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο.

(10) Θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τα ιδρύµατα που

διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν ήδη συντονισθεί σε

κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει πάντως να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των ιδρυµάτων τα

οποία διαχειρίζονται, σε ένα και το αυτό κράτος µέλος, τόσο καθεστώτα κοινωνικής

ασφάλισης όσο και επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

(11) Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτονται ήδη από κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο θα

πρέπει γενικά να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. ∆εδοµένου

όµως ότι τα ιδρύµατα αυτά µπορούν επίσης να παρέχουν σε ορισµένες περιπτώσεις υπηρεσίες

επαγγελµατικής συνταξιοδότησης, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία

δεν θα δηµιουργεί στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Τέτοιες στρεβλώσεις µπορούν να

αποφευχθούν µε την εφαρµογή των απαιτήσεων εποπτείας της παρούσας οδηγίας στις

υπηρεσίες επαγγελµατικής συνταξιοδότησης που παρέχουν οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής.
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(12) Το να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρµογής της

εθνικής εκτελεστικής νοµοθεσίας τα ιδρύµατα που διαχειρίζονται καθεστώτα στα οποία

αθροιστικώς µετέχουν λιγότερα από 100 µέλη εν συνόλω µπορεί να διευκολύνει την εποπτεία

σε ορισµένα κράτη µέλη, χωρίς να επηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

στον εν λόγω τοµέα. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωµα των ιδρυµάτων να

ορίζουν, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους και τη φύλαξη των στοιχείων

του ενεργητικού τους, δεόντως εγκεκριµένους διαχειριστές επενδύσεων και θεµατοφύλακες

εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος.

(13) Ιδρύµατα όπως τα «Unterstützungskassen» στη Γερµανία, τα µέλη των οποίων δεν έχουν

νόµιµα δικαιώµατα σε ορισµένο ποσό και τα συµφέροντά τους προστατεύονται από

υποχρεωτική εκ του νόµου ασφάλιση κατά της αφερεγγυότητας, θα πρέπει να εξαιρεθούν από

το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

(14) Προκειµένου να προστατευθούν τα µέλη και οι δικαιούχοι, τα ιδρύµατα επαγγελµατικών

συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις

δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και στις πράξεις που απορρέουν από

αυτές.

(15) Σε περίπτωση πτώχευσης χρηµατοδοτούσας επιχείρησης, το µέλος κινδυνεύει να στερηθεί

τόσο την εργασία του όσο και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχει συγκεντρώσει.

Προέχει συνεπώς να ληφθεί µέριµνα ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ αυτής της

επιχείρησης και του ιδρύµατος καθώς και να προβλέπονται ελάχιστοι εποπτικοί κανόνες για

την προστασία των µελών.
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(16) Τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών λειτουργούν και εποπτεύονται µε

τρόπους που διαφέρουν αισθητά από ένα κράτος µέλος σε άλλο. Σε ορισµένα κράτη µέλη η

εποπτεία µπορεί να αφορά όχι µόνον το ίδιο το ίδρυµα, αλλά και τους φορείς ή τις εταιρίες

που είναι εξουσιοδοτηµένες να το διαχειρίζονται. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση

να λαµβάνουν υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα στο µέτρο που πληρούνται πραγµατικά όλες οι

απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν επίσης

να επιτρέπουν σε ασφαλιστικούς και άλλους χρηµατοπιστωτικούς φορείς να διαχειρίζονται

ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(17) ∆εδοµένου ότι τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών παρέχουν

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισµένα ελάχιστα εποπτικά

πρότυπα όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους όρους λειτουργίας τους.

(18) Ο τεράστιος αριθµός ιδρυµάτων σε ορισµένα κράτη µέλη επιβάλλει να εξευρεθεί µια

ρεαλιστική λύση σχετικά µε την εκ των προτέρων έγκριση των ιδρυµάτων. Εάν, πάντως, ένα

ίδρυµα επιθυµεί να διαχειρίζεται ένα σύστηµα σε άλλο κράτος µέλος, θα πρέπει να απαιτείται

να λάβει προηγουµένως την έγκριση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής.
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(19) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να απαιτεί από όλα τα ιδρύµατα τα οποία είναι εγκατεστηµένα

στο έδαφός του να συντάσσουν ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις, λαµβάνοντας

υπόψη όλα τα συνταξιοδοτικά συστήµατα που διαχειρίζονται τα ιδρύµατα και, ει δυνατόν,

τους ετήσιους λογαριασµούς και τις ετήσιες εκθέσεις για κάθε συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι

ετήσιοι λογαριασµοί και η ετήσια έκθεση που απεικονίζουν πιστά τα στοιχεία του

ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύµατος και την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση,

λαµβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται το ίδρυµα, και

εγκρίνονται δεόντως από άτοµο µε σχετική άδεια, αποτελούν ουσιώδη πηγή πληροφόρησης

για τα µέλη και τους δικαιούχους του προγράµµατος και τις αρµόδιες αρχές. Επιτρέπουν,

ιδίως, στις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν την οικονοµική ευρωστία ενός ιδρύµατος και να

εκτιµούν κατά πόσον είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις.

(20) Η κατάλληλη πληροφόρηση των µελών και των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις αιτήσεις

πληροφόρησης σχετικά µε την οικονοµική ευρωστία του ιδρύµατος, τους συµβατικούς

κανόνες, τις παροχές και την πραγµατική χρηµατοδότηση των σωρευµένων συνταξιοδοτικών

δικαιωµάτων καθώς και την επενδυτική πολιτική και τη διαχείριση των κινδύνων και του

κόστους.

(21) Η επενδυτική πολιτική ενός ιδρύµατος συνιστά αποφασιστικό παράγοντα τόσο για την

ασφάλεια όσο και για τη δυνατότητα κάλυψης των επαγγελµατικών συντάξεων. Είναι,

συνεπώς, απαραίτητο τα ιδρύµατα να καταρτίζουν και, τουλάχιστον ανά τριετία, να

αναθεωρούν τις κατευθύνσεις τους όσον αφορά την επενδυτική πολιτική. Η επενδυτική

πολιτική πρέπει να γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές και, εφόσον το ζητήσουν, στα µέλη

και τους δικαιούχους κάθε συνταξιοδοτικού συστήµατος.
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(22) Για να εκπληρώσουν την εκ του νόµου αποστολή τους, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν

τα κατάλληλα δικαιώµατα πληροφόρησης και εξουσίες παρέµβασης έναντι των ιδρυµάτων

και των ατόµων που ασκούν πραγµατικά τη διαχείρισή τους. Όταν το ίδρυµα επαγγελµατικών

συνταξιοδοτικών παροχών έχει αναθέσει ορισµένες σηµαντικές δραστηριότητες σε άλλες

επιχειρήσεις (outsourcing), όπως τη διαχείριση των επενδύσεων, τις τεχνολογίες των

πληροφοριών ή τη λογιστική, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα εν λόγω δικαιώµατα

πληροφόρησης και οι εν λόγω εξουσίες παρέµβασης να επεκτείνονται στις προαναφερόµενες

(outsourced) δραστηριότητες, προκειµένου να ελέγχεται κατά πόσον οι τελευταίες ασκούνται

σύµφωνα µε τους κανόνες εποπτείας.

(23) Ο συνετός υπολογισµός των τεχνικών αποθεµατικών είναι βασική προϋπόθεση για να

εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωµής των συντάξεων. Είναι, συνεπώς,

απαραίτητο τα τεχνικά αποθεµατικά να υπολογίζονται βάσει αναγνωρισµένων αναλογιστικών

µεθόδων και να πιστοποιούνται από ειδικευµένα προς τούτο άτοµα. Τα µέγιστα επιτόκια

πρέπει να επιλέγονται µε σύνεση, σύµφωνα µε τους σχετικούς εθνικούς κανόνες. Το ελάχιστο

ποσό των τεχνικών αποθεµατικών θα πρέπει να επαρκεί αφενός ώστε να συνεχίσουν να

καταβάλλονται οι οφειλόµενες προς τους δικαιούχους παροχές, και να αντικατοπτρίζει

αφετέρου τις δεσµεύσεις που απορρέουν από τα σωρευµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των

µελών.

(24) Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από τα ιδρύµατα διαφέρουν αισθητά από το ένα κράτος µέλος

στο άλλο. Τα κράτη µέλη καταγωγής θα πρέπει, κατά συνέπεια, να έχουν τη δυνατότητα να

εφαρµόζουν στον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών πρόσθετους και αναλυτικότερους

κανόνες από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.



11212/4/02 REV 4 GA/ka 9
DG G I    EL

(25) Η κατοχή κατάλληλων και επαρκών στοιχείων ενεργητικού για την κάλυψη των τεχνικών

αποθεµατικών προστατεύει τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων του

συνταξιοδοτικού καθεστώτος στην περίπτωση που η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση καταστεί

αφερέγγυα. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας ιδιαίτερα, η αµοιβαία αναγνώριση

των αρχών εποπτείας που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη προϋποθέτει ότι τα τεχνικά

αποθεµατικά θα καλύπτονται πλήρως ανά πάσα στιγµή.

(26) Εάν το ίδρυµα δεν λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα να επιτρέπουν τη µερική χρηµατοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν

καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο για την αποκατάσταση της πλήρους χρηµατοδότησης και υπό

την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 80/987/EOK του Συµβουλίου της 20ής

Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη1.

(27) Σε πολλές περιπτώσεις, η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση και όχι το ίδιο το ίδρυµα θα µπορούσε

είτε να καλύπτει τους βιοµετρικούς κινδύνους είτε να εγγυάται ορισµένες παροχές ή

επενδυτικές αποδόσεις. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, το ίδιο το ίδρυµα παρέχει την εν

λόγω κάλυψη ή τις εν λόγω εγγυήσεις και οι χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις περιορίζονται

γενικά στις υποχρεώσεις καταβολής των αναγκαίων εισφορών. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα

προσφερόµενα προϊόντα εξοµοιούνται προς αυτά των επιχειρήσεων ασφάλειας ζωής και τα

σχετικά ιδρύµατα θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τους ίδιους συµπληρωµατικούς ιδίους

πόρους όπως οι επιχειρήσεις για τις ασφάλειες ζωής.

                                                
1 ΕΕ L 283, 28.10.1980, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την

Πράξη προσχώρησης του 1994.
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(28) Τα ιδρύµατα είναι εξαιρετικά µακροπρόθεσµοι επενδυτές. Η εξαγορά των στοιχείων του

ενεργητικού που έχουν στην κατοχή τους µπορεί γενικά να έχει ως σκοπό µόνο την

προσφορά συνταξιοδοτικών παροχών. Εξάλλου, για να προστατευθούν επαρκώς τα

δικαιώµατα των µελών και των δικαιούχων, τα ιδρύµατα θα πρέπει να είναι σε θέση να

επιλέξουν κατανοµή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη µε τη συγκεκριµένη φύση

και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού. Τούτο προϋποθέτει αποτελεσµατική εποπτεία και

προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων, προκειµένου τα ιδρύµατα να διαθέτουν επαρκές

περιθώριο ελιγµών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη

επενδυτική πολιτική και να υποχρεούνται να κινούνται συνετά. Συνεπώς, η τήρηση του

κανόνα της συνετής διαχείρισης επιβάλλει µια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται

στη δοµή της συµµετοχής στην ασφάλιση των ασφαλισµένων του εκάστοτε ιδρύµατος

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(29) Οι εποπτικές µέθοδοι και πρακτικές διαφέρουν µεταξύ κρατών µελών. Για το λόγο αυτό,

ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη µέλη κάποια διακριτική ευχέρεια σχετικά µε τους

συγκεκριµένους επενδυτικούς κανόνες που επιθυµούν να επιβάλλουν στα εγκατεστηµένα

στην επικράτειά τους ιδρύµατα. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να παρεµποδίζουν την

αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εποπτείας.

(30) Ως εξαιρετικά µακροπρόθεσµοι επενδυτές µε χαµηλό κίνδυνο ρευστότητας, τα ιδρύµατα

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών είναι σε θέση να επενδύουν σε µη ρευστά

στοιχεία ενεργητικού, όπως οι µετοχές, καθώς και στις αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων

εντός συνετών ορίων . Μπορούν, επίσης, να επωφελούνται των δυνατοτήτων διαφοροποίησης

σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις σε µετοχές, αγορές επιχειρηµατικών

κεφαλαίων και νοµίσµατα διαφορετικά από αυτά των στοιχείων του παθητικού τους δεν θα

πρέπει να περιορίζονται, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εποπτείας.
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(31) Εντούτοις, εάν το ίδρυµα λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση, οι αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους υποδοχής µπορούν να του ζητήσουν να εφαρµόσει όρια για τις επενδύσεις σε µετοχές

και παρεµφερή περιουσιακά στοιχεία που δεν γίνονται δεκτά προς διαπραγµάτευση σε

οργανωµένη αγορά, σε µετοχές και άλλους τίτλους εκδιδόµενους από την ίδια επιχείρηση ή

σε στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνα του

παθητικού, υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης για ιδρύµατα εγκατεστηµένα στο

κράτος µέλος υποδοχής.

(32) Οι περιορισµοί ως προς την ελεύθερη επιλογή εγκεκριµένων διαχειριστών στοιχείων

ενεργητικού και θεµατοφυλάκων εκ µέρους ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών

παροχών περιορίζουν τον ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει, συνεπώς, να

καταργηθούν.

(33) Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την

οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής

ασφάλισης και των συνεπειών των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τα ιδρύµατα θα πρέπει

να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη µέλη. Θα πρέπει να

τους επιτρέπεται να δέχονται χρηµατοδότηση από χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις

εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη και να διαχειρίζονται συστήµατα συνταξιοδότησης µε

µέλη σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει τα εν λόγω

ιδρύµατα σε σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του

κλάδου στην Κοινότητα και στη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού.

Τούτο προϋποθέτει την αµοιβαία αναγνώριση των εποπτικών προτύπων. Την εποπτεία για

την ορθή επιβολή αυτών των εποπτικών προτύπων θα πρέπει να αναλαµβάνει η αρµόδια αρχή

του κράτους µέλους καταγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

(34) Το δικαίωµα ενός ιδρύµατος κράτους µέλους να διαχειρίζεται καθεστώς επαγγελµατικής

συνταξιοδότησης που έχει θεσπιστεί σε άλλο κράτος µέλος θα πρέπει να ασκείται

τηρουµένων στο ακέραιο των διατάξεων της ισχύουσας κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας

του κράτους µέλους υποδοχής, εφόσον σχετίζεται µε συνταξιοδοτικά καθεστώτα, για

παράδειγµα µε τον καθορισµό και την καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών και µε τους

όρους για τη δυνατότητα µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.
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(35) Όταν ένα ίδρυµα ασκεί χωριστή διαχείριση (ring-fenced), οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας

εφαρµόζονται µεµονωµένα έναντι του ιδρύµατος αυτού.

(36) Απαιτείται να προβλεφθεί συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών και

µεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής.

(37) Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή ασφάλισης και συντάξεων, η οποία στις εργασίες της

θα λάβει υπόψη τις σαφείς ιδιαιτερότητες των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών

παροχών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου

να οργανώσει αναλόγως τις εργασίες της.

(38) . ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή η θέσπιση ενός κοινοτικού

νοµοθετικού πλαισίου που να καλύπτει τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών

παροχών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς,

λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο η Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία µέτρα για

το σκοπό αυτό,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Αντικείµενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Αν, βάσει της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας, τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών

παροχών δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την οδηγία είτε

στα ιδρύµατα αυτά, είτε, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, στους εξουσιοδοτηµένους

φορείς που τα διαχειρίζονται και ενεργούν για λογαριασµό τους.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται :

(α) σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία εµπίπτουν στον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 1 και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 2,

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρµογής

των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα
µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149, 5.7.1971,
σ. 2). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1386/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 187, 10.7.2001, σ. 1).

2 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 574/02 του Συµβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρµογής των συστηµάτων
κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της
Κοινότητας (ΕΕ L 74, 27.3.1972, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 410/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62, 5.3.2002, σ. 17).
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(β) σε ιδρύµατα που εµπίπτουν στις οδηγίες 79/267/ΕΟΚ 1, 73/239/ΕΟΚ 2, 85/611/ΕΟΚ 3,

93/22/ΕΟΚ 4 και 2000/12/ΕΚ 5,

(γ) σε ιδρύµατα που λειτουργούν σε διανεµητική βάση,

(δ) σε ιδρύµατα όπου οι υπάλληλοι των χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων δεν έχουν εκ του νόµου

δικαιώµατα στα οφέλη και όπου η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση µπορεί να αποδεσµεύσει σε

οιαδήποτε στιγµή τα στοιχεία του ενεργητικού και να µην ανταποκριθεί κατ� ανάγκη στις

υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών οφελών,

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

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της
δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής (ΕΕ L 63, 13.3.1979, σ. 1).
Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77, 23.3.2002, σ. 11).

2 Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισµού των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της
δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής
(ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 3). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77, 23.3.2002, σ. 17).

3 Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3). Οδηγία
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 35).

4 Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές
υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 17.11.2002, σ. 27).

5 Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου
2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων
(ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ
(ΕΕ L 275, 27.10.2002, σ. 37).
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ε) στις επιχειρήσεις οι οποίες, για την καταβολή των συντάξεων στους υπαλλήλους τους,

προσφεύγουν στη σύσταση αποθεµατικών στον ισολογισµό.

Άρθρο 3

Εφαρµογή σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης

Ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών που διαχειρίζονται επίσης συστήµατα

υποχρεωτικής συνταξιοδότησης συνδεόµενα µε την εργασία, τα οποία θεωρούνται ως συστήµατα

κοινωνικής ασφάλισης που εµπίπτουν στους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ)

αριθ. 574/72, διέπονται από την παρούσα οδηγία όσον αφορά τις µη υποχρεωτικές δραστηριότητές

τους στον τοµέα της επαγγελµατικής συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση όλων

των υποχρεώσεων και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού θα γίνεται χωριστά και δεν θα

είναι δυνατή η µεταφορά στα συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης τα οποία θεωρούνται ως

συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.

Άρθρο 4

Προαιρετική εφαρµογή σε ιδρύµατα που διέπονται από την οδηγία 79/267/ΕΟΚ

Τα κράτη µέλη καταγωγής µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόζουν τις διατάξεις των άρθρων 9 έως

16 και 18 έως 20 της παρούσας οδηγίας στις δραστηριότητες παροχής επαγγελµατικών συντάξεων

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διέπονται από την οδηγία 79/267/ΕΟΚ. Στην περίπτωση

αυτή, ο διαχωρισµός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και των

υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω δραστηριότητες πραγµατοποιούνται χωριστά από τις

υπόλοιπες δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χωρίς καµία δυνατότητα µεταφοράς.
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Στην περίπτωση αυτή, και µόνο όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τοµέα των επαγγελµατικών

συντάξεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν υπάγονται στα άρθρα 17 και 21 της οδηγίας

79/267/ΕΟΚ και στα άρθρα 19 έως 24 και 31 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ 1.

Το κράτος µέλος καταγωγής διασφαλίζει ότι, είτε οι αρµόδιες αρχές, είτε οι υπεύθυνες για την

εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αρχές που καλύπτονται από την οδηγία 79/267/ΕΟΚ

εξετάζουν, στο πλαίσιο του εποπτικού τους έργου, τον αυστηρό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων

των σχετικών µε την παροχή επαγγελµατικών συντάξεων.

Άρθρο 5

Μικρά συνταξιοδοτικά ιδρύµατα και συστήµατα εκ του νόµου

Με εξαίρεση το άρθρο 19, τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόσουν την παρούσα οδηγία, εν

όλω ή εν µέρει, σε οποιοδήποτε ίδρυµα εγκατεστηµένο στις επικράτειές τους το οποίο διαχειρίζεται

συνταξιοδοτικά συστήµατα που έχουν συνολικά λιγότερα από 100 µέλη. Με την επιφύλαξη του

άρθρου 2 παρ. 2, τα ιδρύµατα αυτά θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν το δικαίωµα να εφαρµόζουν την

παρούσα οδηγία σε εθελοντική βάση. Το άρθρο 20 µπορεί να εφαρµόζεται µόνο εάν ισχύουν όλες

οι άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόσουν τα άρθρα 9 έως 17 στα ιδρύµατα στα οποία η παροχή

επαγγελµατικών συνταξιοδοτήσεων έχει θεσπιστεί εκ του νόµου, και τυγχάνει της εγγύησης

δηµόσιας αρχής. Το άρθρο 20 µπορεί να εφαρµόζεται µόνον εάν ισχύουν όλες οι άλλες διατάξεις

της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992, για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση
ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία
σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) (ΕΕ L 360, 9.12.1992, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ).
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Άρθρο 6

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(α) «ίδρυµα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών», ή «ίδρυµα»: το ίδρυµα το οποίο

λειτουργεί, ανεξαρτήτως της νοµικής του µορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται,

ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελµατική ένωση, µε στόχο

να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας µε

βάση συµφωνία ή σύµβαση η οποία έχει συναφθεί :

� µεµονωµένα ή συλλογικά µεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζοµένου(-ων) ή των

αντίστοιχων εκπροσώπων τους, ή

� µε ελεύθερους επαγγελµατίες, κατά τη νοµοθεσία του κράτους µέλους καταγωγής και

του κράτους µέλους υποδοχής

και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε τον ανωτέρω στόχο,

(β) «συνταξιοδοτικό σύστηµα»: η σύµβαση, η συµφωνία, το έγγραφο καταπιστεύµατος (trust

deed) και οι κανόνες διά των οποίων καθορίζεται ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται

και υπό ποιους όρους,

(γ) «χρηµατοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση, ή άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του

εάν περιλαµβάνει ή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα

ενεργούντα υπό την ιδιότητα εργοδότη ή ελευθέρου επαγγελµατία ή οποιουδήποτε

συνδυασµού αυτών, και που καταβάλλει εισφορές σε ίδρυµα για παροχή επαγγελµατικής

συνταξιοδότησης,
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(δ) «συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές υπό µορφήν πληρωµών, είτε εφ� όρου ζωής είτε για

προσωρινό χρονικό διάστηµα, ή ως εφάπαξ ποσό, που καταβάλλονται µε γνώµονα ή

αναµένοντας τη συνταξιοδότηση ή, εφόσον είναι συµπληρωµατικές των εν λόγω

συνταξιοδοτικών παροχών και παρέχονται επικουρικά, υπό µορφήν πληρωµών σε περίπτωση

θανάτου, αναπηρίας, ή παύσης της απασχόλησης, ή υπό µορφήν καταβολής ενισχύσεων ή

παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου,

(ε) «µέλη»: τα άτοµα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες στοιχειοθετούν ή πρόκειται

να στοιχειοθετήσουν δικαίωµα σε συνταξιοδοτικές παροχές σύµφωνα µε τις προβλέψεις

συνταξιοδοτικού συστήµατος,

(στ) «δικαιούχοι»: τα άτοµα τα οποία εισπράττουν συνταξιοδοτικές παροχές,

(ζ) «αρµόδιες αρχές»: οι εθνικές αρχές που έχουν ορισθεί να ασκούν τα καθήκοντα που

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,

(η) «βιοµετρικοί κίνδυνοι»: οι κίνδυνοι που συνδέονται µε θάνατο, ανικανότητα και µακροζωία,

(θ) «κράτος µέλος καταγωγής»: το κράτος µέλος στο οποίο το ίδρυµα έχει την έδρα του ή το

κύριο διοικητικό του κατάστηµα ή, εφόσον δεν έχει έδρα, το κύριο διοικητικό του

κατάστηµα,

(ι) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος µέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία

σχετικά µε τις επαγγελµατικές συντάξεις διέπει τις σχέσεις µεταξύ χρηµατοδοτούσας

επιχείρησης και µελών,
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Άρθρο 7

∆ραστηριότητες των ιδρυµάτων

Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από τα ιδρύµατα που βρίσκονται στην επικράτειά του να περιορίζουν

τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται µε συνταξιοδοτικές παροχές και στις

δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.

Όταν, βάσει του άρθρου 4, µια ασφαλιστική επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχετικές µε την παροχή

επαγγελµατικών συνταξιοδοτήσεων δραστηριότητές της µέσω ξεχωριστής παρουσίασης και

διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού, η δραστηριότητα αυτή πρέπει να περιορίζεται στις

πράξεις τις σχετικές µε τις συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα

µε αυτές.

Άρθρο 8

Νοµικός διαχωρισµός µεταξύ χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων και ιδρυµάτων επαγγελµατικών

συνταξιοδοτικών παροχών

Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει το νοµικό διαχωρισµό µεταξύ µιας χρηµατοδοτούσας επιχείρησης

και ενός ιδρύµατος επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, ώστε, σε περίπτωση πτώχευσης

της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης, να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος

προς το συµφέρον των µελών και των δικαιούχων.

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει, για κάθε ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά του, ότι :

(α) το ίδρυµα είναι καταχωρηµένο ή εγκεκριµένο,
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(β) το ίδρυµα διοικείται πράγµατι από πρόσωπα έντιµα, τα οποία είτε διαθέτουν τα ίδια τα

κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία, είτε προσλαµβάνουν συµβούλους µε τα

κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία,

(γ) εφαρµόζονται καταλλήλως θεσπισµένοι κανόνες σχετικά µε τη λειτουργία κάθε καθεστώτος

συνταξιοδότησης το οποίο διαχειρίζεται το ίδρυµα και τα µέλη έχουν επαρκώς ενηµερωθεί

για τους κανόνες αυτούς,

(δ) όλα τα τεχνικά αποθεµατικά υπολογίζονται και πιστοποιούνται από αναλογιστή ή, εάν όχι

από αναλογιστή, από άλλο ειδικό στον εν λόγω τοµέα, παραδείγµατος χάριν ελεγκτή,

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, επί τη βάσει αναλογιστικών µεθόδων αναγνωρισµένων

από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής,

(ε) εάν η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση εγγυάται την πληρωµή συνταξιοδοτικών παροχών, είναι

δεσµευµένη ως προς την τακτική χρηµατοδότηση,

(στ) τα µέλη είναι επαρκώς πληροφορηµένα ως προς τους όρους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

και ιδιαίτερα όσον αφορά :

(i) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς,

(ii) τους οικονοµικούς, τεχνικούς και άλλους κινδύνους που συνδέονται µε το

συνταξιοδοτικό καθεστώς,

(iii) τη φύση και την κατανοµή αυτών των κινδύνων.
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2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να εξαρτά και από άλλους περιορισµούς τη λειτουργία ενός

ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην επικράτειά του προκειµένου να εξασφαλίζει την κατάλληλη

προστασία των συµφερόντων των µελών και των δικαιούχων.

3. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει ή να απαιτήσει από ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην

επικράτειά του να αναθέσουν τη διαχείρισή τους, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλες οντότητες

ενεργούσες για λογαριασµό τους.

4. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 20, οι όροι

λειτουργίας ενός ιδρύµατος εγκρίνονται προηγουµένως από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής.

Άρθρο 10

Ετήσιοι λογαριασµοί και ετήσιες εκθέσεις

Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από όλα τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά του να

καταρτίζουν ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη κάθε

συνταξιοδοτικό σύστηµα που διαχειρίζεται το ίδρυµα και, όπου είναι εφαρµοστέο, ετήσιους

λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι εν λόγω λογαριασµοί

και εκθέσεις πρέπει να παρουσιάζουν πραγµατική και ακριβή εικόνα των στοιχείων ενεργητικού

και παθητικού και της χρηµατοοικονοµικής θέσης του ιδρύµατος. Οι ετήσιοι λογαριασµοί και οι

πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις πρέπει να είναι συνεπείς, περιεκτικοί και ακριβείς, και

να εγκρίνονται δεόντως από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
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Άρθρο 11

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και τους δικαιούχους

1. Αναλόγως της φύσεως του συνταξιοδοτικού συστήµατος, κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι

όλα τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά του παρέχουν τουλάχιστον τις

πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν άρθρο.

2. Τα µέλη και οι δικαιούχοι και/ή, όπου είναι δυνατόν, οι εκπρόσωποί τους λαµβάνουν :

(α) κατόπιν αιτήµατος, τους ετήσιους λογαριασµούς και εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο

10· όταν ένα ίδρυµα είναι υπεύθυνο για περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά συστήµατα,

τους λογαριασµούς και την έκθεση για κάθε ξεχωριστό σύστηµα,

(β) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε αλλαγές των κανόνων του συνταξιοδοτικού συστήµατος

εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

3. Η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, κατ� άρθρο 12, κοινοποιείται στα µέλη και τους

δικαιούχους και/ή, όπου είναι εφαρµοστέο, στους εκπροσώπους τους, κατόπιν αιτήµατος.

4. Κάθε µέλος λαµβάνει επίσης, κατόπιν αιτήµατος, αναλυτικές και ουσιαστικές πληροφορίες

σχετικά µε :

(α) το επιδιωκόµενο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών, εφόσον εφαρµόζεται,

(β) την τρέχουσα χρηµατοδότηση των σωρευµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων,

(γ) το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερµατισµού της απασχόλησης,
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(δ) το φάσµα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, και το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο

επενδύσεων, όταν το µέλος επωµίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς και ενηµέρωση για

τον κίνδυνο και τις δαπάνες που συνδέονται µε τις επενδύσεις.

5. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει, κατά τη συνταξιοδότηση ή όταν καθίστανται ληξιπρόθεσµες

άλλες παροχές, τις αναγκαίες πληροφορίες για τις οφειλόµενες παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές

για την καταβολή τους.

Άρθρο 12

∆ήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής

Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι κάθε ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην επικράτειά του

καταρτίζει, και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής

πολιτικής. Η δήλωση αναθεωρείται αµέσως µετά από οιαδήποτε σηµαντική αλλαγή της

επενδυτικής πολιτικής. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η δήλωση να περιέχει, τουλάχιστον, θέµατα

όπως οι µέθοδοι µέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρµοζόµενες τεχνικές διαχείρισης του

κινδύνου και η στρατηγική κατανοµή των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη

διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 13

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές

Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν, για κάθε ίδρυµα εγκατεστηµένο

στην επικράτειά του, τις αναγκαίες εξουσίες και µέσα προκειµένου να :

(α) απαιτούν από το ίδρυµα, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη

ή άτοµα επιφορτισµένα µε τον έλεγχο, πληροφορίες για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε

τις δραστηριότητές τους ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,
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(β) εποπτεύουν τις σχέσεις µεταξύ του ιδρύµατος και άλλων επιχειρήσεων ή µεταξύ ιδρυµάτων,

όταν τα ιδρύµατα εκχωρούν αρµοδιότητες σε αυτές τις άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύµατα

(outsourcing), να επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ιδρύµατος ή να έχουν

ιδιαίτερη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας,

(γ) λαµβάνουν τακτικά τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής, τους ετήσιους

λογαριασµούς και την ετήσια έκθεση, καθώς και όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για

την εποπτεία. Σ� αυτά θα µπορούν να συγκαταλέγονται τα ακόλουθα :

(i) εσωτερικές ενδιάµεσες εκθέσεις,

(ii) αναλογιστικές αποτιµήσεις και λεπτοµερείς υποθέσεις εργασίας,

(iii) µελέτες για τα πάγια - υποχρεώσεις,

(iv) αποδείξεις για τη συνοχή των αρχών της επενδυτικής πολιτικής,

(v) αποδείξεις ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν βάσει του προγράµµατος,

(vi) εκθέσεις των προσώπων που είναι αρµόδια για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών,

κατ� άρθρο 10,

(δ) προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του ιδρύµατος και εφόσον είναι

απαραίτητο να ελέγχουν τις εκχωρηθείσες σε τρίτους αρµοδιότητες προκειµένου να

διαπιστώσουν αν οι σχετικές εργασίες ασκούνται σύµφωνα µε τους εποπτικούς κανόνες.
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Άρθρο 14

Εξουσίες παρέµβασης και καθήκοντα των αρµόδιων αρχών

1. Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από κάθε ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά τους να έχει

υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου.

2. Οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να λαµβάνουν οποιαδήποτε µέτρα,

συµπεριλαµβανοµένων, ει δυνατόν, µέτρων διοικητικής ή οικονοµικής φύσεως, τα οποία είναι

αναγκαία και κατάλληλα, είτε έναντι οποιουδήποτε ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην επικράτειά

τους είτε κατά των προσώπων που διοικούν το ίδρυµα, προκειµένου να αποφευχθεί ή να αρθεί

οποιαδήποτε δυσλειτουργία επιζήµια για τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων.

Μπορούν, επίσης, να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων

ενεργητικού του ιδρύµατος, όταν ιδίως :

(α) το ίδρυµα δεν έχει συστήσει επαρκή τεχνικά αποθεµατικά όσον αφορά το σύνολο της

επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή δεν διαθέτει επαρκή πάγια στοιχεία για να καλύψει τα

τεχνικά αποθεµατικά,

(β) το ίδρυµα δεν κατέχει τα ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια.

3. Για να διαφυλάξουν τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων, οι αρµόδιες αρχές

µπορούν να µεταβιβάσουν ολικώς ή πλήρως τις εκ της νοµοθεσίας του κράτους µέλους καταγωγής

εξουσίες των διοικούντων ίδρυµα εγκατεστηµένο στις επικράτειές τους, σε ειδικό αντιπρόσωπο

κατάλληλο να τις ασκήσει.
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4. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τις δραστηριότητες ενός

ιδρύµατος εγκατεστηµένου στις επικράτειές τους, ιδίως εάν :

(α) το ίδρυµα δεν προστατεύει επαρκώς τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων,

(β) το ίδρυµα δεν πληροί πλέον τους όρους λειτουργίας,

(γ) το ίδρυµα αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει των εφαρµοστέων κανόνων,

(δ) σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, το ίδρυµα δεν τηρεί τις απαιτήσεις όσον

αφορά την κοινωνική και εργατική νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής στον τοµέα των

επαγγελµατικών συντάξεων.

Οποιαδήποτε απόφαση για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων ενός ιδρύµατος είναι δεόντως

δικαιολογηµένη και κοινοποιείται στο οικείο ίδρυµα.

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε σχέση µε κάποιο ίδρυµα

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

δυνάµει της παρούσας οδηγίας, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων.

Άρθρο 15

Τεχνικά αποθεµατικά

1. Το κράτος µέλος καταγωγής πρέπει να µεριµνά ώστε τα ιδρύµατα τα οποία διαχειρίζονται

επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα να διαθέτουν, ανά πάσα στιγµή, για το σύνολο των

συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους, τα προσήκοντα ποσά των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στις

οικονοµικές υποχρεώσεις τις απορρέουσες από το χαρτοφυλάκιο συµβάσεων συνταξιοδότησης.
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2. Το κράτος µέλος καταγωγής εξασφαλίζει επίσης ότι τα ιδρύµατα επαγγελµατικών

συνταξιοδοτικών παροχών, όταν παρέχουν κάλυψη κατά των βιοµετρικών κινδύνων και/ή

εγγυώνται είτε την απόδοση των επενδύσεων είτε ένα συγκεκριµένο ύψος παροχών, θα συνιστούν

τεχνικά αποθεµατικά επαρκή για την πλήρη κάλυψη αυτών των καθεστώτων.

3. Ο υπολογισµός των εν λόγω τεχνικών αποθεµατικών πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Ωστόσο,

το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να επιτρέπει υπολογισµό ανά τριετία, εάν το ίδρυµα

πιστοποιήσει στα µέλη και/ή στην αρµόδια αρχή µε βεβαίωση ή έκθεση την αναπροσαρµογή του

αποθεµατικού κατά το µεσοδιάστηµα. Η βεβαίωση ή έκθεση θα αντανακλά την

αναπροσαρµοσµένη εξέλιξη των τεχνικών αποθεµατικών και τις µεταβολές των καλυπτόµενων

κινδύνων.

4. Ο υπολογισµός των τεχνικών αποθεµατικών διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή ή

αν αυτό είναι αδύνατο, από άλλον ειδικό στο αντικείµενο αυτό, συµπεριλαµβανοµένου και ελεγκτή

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, επί τη βάσει αναλογιστικών µεθόδων αναγνωρισµένων από την

αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές :

(α) Το ελάχιστο ποσό των τεχνικών αποθεµατικών υπολογίζεται µε επαρκώς συνετή

αναλογιστική αποτίµηση, λαµβανοµένων υπόψη όλων των υποχρεώσεων παροχών και

εισφορών σύµφωνα µε τους συνταξιοδοτικούς διακανονισµούς του ιδρύµατος. Το ποσό αυτό

πρέπει αφενός να επαρκεί για να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόµενες

συντάξεις και λοιπές παροχές, αφετέρου δε να αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις τις

απορρέουσες από τα αυξηµένα δικαιώµατα των µελών επί των συνταξιοδοτικών παροχών. Οι

οικονοµικές και αναλογιστικές υποθέσεις που επιλέγονται για την εκτίµηση των

υποχρεώσεων θα πρέπει επίσης να επιλέγονται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη, ει δυνατόν,

σηµαντικό περιθώριο ανεπιθύµητων αποκλίσεων,
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(β) Τα µέγιστα χρησιµοποιούµενα επιτόκια επιλέγονται επίσης µε σύνεση και ορίζονται

σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες του κράτους καταγωγής. Για τον καθορισµό των

επιτοκίων λαµβάνονται υπόψη :

� η απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύµατος, καθώς επίσης

και οι µελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων και/ή

� οι αποδόσεις των αγορών για υψηλής ποιότητας ή κρατικά οµόλογα.

(γ) Οι βιοµετρικοί πίνακες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τεχνικών

αποθεµατικών βασίζονται επίσης σε συνετές αρχές, καθόσον αφορά τα βασικά

χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων αλλά και των συνταξιοδοτικών

καθεστώτων, ιδιαίτερα τις αναµενόµενες αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους.

(δ) Η µέθοδος και η βάση υπολογισµού των τεχνικών αποθεµατικών πρέπει γενικά να είναι

σταθερή από το ένα οικονοµικό έτος στο άλλο. Είναι, όµως, δυνατόν να δικαιολογούνται

αλλαγές λόγω µεταβολής των νοµικών, δηµογραφικών ή οικονοµικών δεδοµένων, επί των

οποίων βασίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας.

5. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να επιβάλει πρόσθετες και λεπτοµερέστερες απαιτήσεις

καθ� όσον αφορά τον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών, προκειµένου να εξασφαλισθούν

αρκούντως τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων.
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6. Ενόψει περαιτέρω εναρµόνισης των κανόνων σχετικά µε τον υπολογισµό των τεχνικών

αποθεµατικών � ειδικότερα όσον αφορά τα επιτόκια και άλλες υποθέσεις εργασίας που επηρεάζουν

το επίπεδο των τεχνικών αποθεµατικών � η Επιτροπή αυτή καθεαυτή, ή κατόπιν αιτήσεως κράτους

µέλους, θα υποβάλλει στην επιτροπή ασφάλισης και συντάξεων έκθεση ανά διετία, απεικονίζουσα

την εξέλιξη στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Μετά από διαβουλεύσεις µε την επιτροπή

ασφάλισης και συντάξεων, η Επιτροπή προτείνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποτροπή

πιθανών στρεβλώσεων που προκαλούν τα διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων και για την προστασία

του συµφέροντος των δικαιούχων και των µελών οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Άρθρο 16

Χρηµατοδότηση των τεχνικών αποθεµατικών

1. Το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί απ� όλα τα ιδρύµατα να έχουν ανά πάσα στιγµή

περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και επαρκή για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών που

απαιτούνται για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους.

2. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να επιτρέψει για µικρό χρονικό διάστηµα σε κάποιο

ίδρυµα να έχει περιουσιακά στοιχεία ανεπαρκή προς κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών. Σ� αυτή

την περίπτωση, οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από το ίδρυµα να καταρτίσει συγκεκριµένο και

ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαµψης, ώστε να εξασφαλίσει εκ νέου τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους :

(α) το ίδρυµα καταρτίζει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο, προκειµένου να επαναφέρει τα

περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούµενο ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τα

τεχνικά του αποθεµατικά. Το σχέδιο ανακοινώνεται στα µέλη ή, εφόσον είναι δυνατόν, στους

εκπροσώπους τους και/ή υποβάλλεται προς έγκριση στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής,
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(β) στην κατάρτιση του σχεδίου λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση του συγκεκριµένου ιδρύµατος

και δη η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ένα διάγραµµα των κινδύνων,

ένα σχέδιο ρευστότητας, ένα διάγραµµα της ηλικίας των µελών που είναι δικαιούχοι

συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό έναρξη συνταξιοδοτικά καθεστώτα, καθώς και εκείνα για

τα οποία το σύστηµα χρηµατοδότησης µεταβάλλεται από µηδενικό ή µερικό σε ολικό,

(γ) εάν το συνταξιοδοτικό καθεστώς τερµατισθεί κατά το προαναφερθέν στην παρούσα

παράγραφο διάστηµα, το ίδρυµα ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής. Το ίδρυµα εισάγει µια διαδικασία µεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού

και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού σε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή ανάλογο

φορέα. Η εν λόγω διαδικασία κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής και/ή µια γενική περιγραφή της διαδικασίας τίθεται στη διάθεση των µελών ή,

εφόσον είναι δυνατόν, των αντιπροσώπων τους τηρουµένης της εµπιστευτικότητας.

3. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα βάσει του άρθρου 20, τα τεχνικά αποθεµατικά

τυγχάνουν ανά πάσα στιγµή πλήρους χρηµατοδότησης για το σύνολο των λειτουργούντων

συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι αρµόδιες αρχές του

κράτους µέλους καταγωγής επεµβαίνουν βάσει του άρθρου 14. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η

τήρηση της απαίτησης αυτής, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτήσει χωριστή

παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.
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Άρθρο 17

Ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια

1. Το κράτος µέλος καταγωγής εξασφαλίζει ότι τα ιδρύµατα, τα οποία στο πλαίσιο κάποιων

συνταξιοδοτικών καθεστώτων αναλαµβάνουν τα ίδια, αντί της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης, την

ευθύνη για την κάλυψη βιοµετρικών κινδύνων ή εγγυώνται ορισµένη απόδοση των επενδύσεων ή

ορισµένο ύψος παροχών, έχουν πάντοτε, πέραν των τεχνικών αποθεµατικών, συµπληρωµατικά

περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των πρόσθετων κινδύνων. Το ύψος των συµπληρωµατικών

αυτών στοιχείων είναι ανάλογο µε τον κίνδυνο και µε το ύψος των βασικών στοιχείων του

ενεργητικού που αντιστοιχεί στο πλήρες φάσµα των συνταξιοδοτικών καθεστώτων του ιδρύµατος.

Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την κάλυψη του προβλέψιµου παθητικού, αλλά αποτελεί

κεφάλαιο ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων µεταξύ των προβλεποµένων και των

πραγµατικών δαπανών και κερδών.

2. Το ελάχιστο ποσό των συµπληρωµατικών στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται βάσει των

κανόνων των άρθρων 18 και 19 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ.

3. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει, εντούτοις, τα κράτη µέλη να απαιτήσουν από τα ιδρύµατα της

επικράτειάς τους να διατηρούν ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια ή να θεσπίσουν αναλυτικότερες

ρυθµίσεις, αρκεί να δικαιολογούνται από άποψη συνετής διαχείρισης.
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Άρθρο 18

Επενδυτικοί κανόνες

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα τα εγκατεστηµένα στις επικράτειές τους να

επενδύουν σύµφωνα µε τον «κανόνα της συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τους

ακόλουθους κανόνες :

(α) Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

των συµφερόντων των µελών και των δικαιούχων. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης

συµφερόντων, το ίδρυµα ή ο φορέας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του εξασφαλίζει ότι η

επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συµφέρον των µελών και των δικαιούχων.

(β) Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια,

ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του.

Το ενεργητικό που προορίζεται για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται

επίσης κατά τρόπο προσιδιάζοντα στη φύση και τη διάρκεια των προσδοκώµενων

συνταξιοδοτικών παροχών.

(γ) Το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε οργανωµένες αγορές. Το τµήµα που επενδύεται σε

στοιχεία µη εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες χρηµατοοικονοµικές αγορές

πρέπει οπωσδήποτε να παραµένει σε συνετά επίπεδα.

(δ) Επένδυση σε παράγωγα µέσα είναι δυνατή όταν συµβάλλουν στη µείωση των επενδυτικών

κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίµηση

των παραγώγων γίνεται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο τµήµα του

ενεργητικού, και περιλαµβάνονται στην αποτίµηση του ενεργητικού του ιδρύµατος. Οµοίως,

το ίδρυµα πρέπει να αποφεύγει την υπερβολική έκθεση στους κινδύνους του ενός και

µοναδικού αντισυµβαλλοµένου καθώς και άλλων πράξεων µε αντικείµενο παράγωγα µέσα.
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(ε) Τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιηµένα, ώστε να αποφεύγεται η

υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο επενδυτικό στοιχείο τους ή κάποιο

συγκεκριµένο εκδότη ή όµιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο

χαρτοφυλάκιο συνολικά.

Οι επενδύσεις σε στοιχεία εκδοθέντα από τον αυτό εκδότη ή από εκδότες ανήκοντες στον ίδιο

όµιλο δεν πρέπει να εκθέτουν το ίδρυµα σε υπέρµετρη συσσώρευση κινδύνων.

(στ) Η επένδυση στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνόλου

του χαρτοφυλακίου και όταν η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όµιλο, η επένδυση στις

επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν πρέπει να

υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου.

Εάν το ίδρυµα χρηµατοδοτείται από περισσότερες της µιας επιχειρήσεων, η επένδυση στις

επιχειρήσεις αυτές γίνεται µε σύνεση, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα

διαφοροποίηση.

Τα κράτη µέλη δύνανται να µην εφαρµόζουν τις απαιτήσεις των εδαφίων (ε) και (στ) στην

επένδυση σε κρατικά οµόλογα.

2. Το κράτος καταγωγής απαγορεύει στο ίδρυµα να δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής υπέρ

τρίτων. Είναι, όµως, δυνατόν να του επιτρέψει κάποιες δανειοληπτικές πράξεις µόνο για λόγους

ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.

3. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τα ιδρύµατα της επικράτειάς τους να επενδύουν σε

συγκεκριµένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
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4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν τις επενδυτικές αποφάσεις

των ιδρυµάτων της επικράτειάς τους ή τις αποφάσεις των υπεύθυνων για τις επενδύσεις από κάποια

προηγούµενη έγκριση ή συστηµατική γνωστοποίηση.

5. Τηρουµένων των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη δικαιούνται, για τα ιδρύµατα της

επικράτειάς τους, να θεσπίζουν αναλυτικότερες ρυθµίσεις, όπως ποσοτικούς κανόνες, αρκεί να

δικαιολογούνται από άποψη συνετής διαχείρισης, ώστε να καθίσταται εµφανές το πλήρες φάσµα

των συνταξιοδοτικών καθεστώτων των εν λόγω ιδρυµάτων.

Ειδικότερα, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν διατάξεις περί επενδύσεων ανάλογες προς

αυτές της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ.

Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να εµποδίζουν τα ιδρύµατα :

(α) να επενδύουν µέχρι 70% του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθεµατικά ή του

συνολικού χαρτοφυλακίου για συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα µέλη φέρουν τον

κίνδυνο επενδύσεων σε µετοχές, διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές

και σε εταιρικά οµόλογα εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, καθώς και

να αποφασίζουν για το µερίδιο των εν λόγω αξιογράφων στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.

Εφόσον δικαιολογείται από πλευράς συνετής διαχείρισης, τα κράτη µέλη δύνανται εντούτοις

να επιβάλουν χαµηλότερο όριο στα ιδρύµατα που καταβάλλουν συνταξιοδοτικές παροχές µε

εγγύηση µακροπρόθεσµων επιτοκίων, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν εαυτόν

ως εγγυητή,

(β) να επενδύουν µέχρι 30% του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθεµατικά σε στοιχεία

ενεργητικού εκπεφρασµένα σε νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι

εκπεφρασµένες οι υποχρεώσεις τους,

(γ) να επενδύουν σε επιχειρηµατικά κεφάλαια.
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6. Η παράγραφος 5 δεν αίρει το δικαίωµα των κρατών µελών να απαιτούν την εφαρµογή στα

ιδρύµατα της επικράτειάς τους αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων σε ατοµική βάση, αρκεί να

δικαιολογούνται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει των υποχρεώσεων τις οποίες έχει

αναλάβει το ίδρυµα.

7. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20, οι αρµόδιες

αρχές κάθε κράτους µέλους υποδοχής δύνανται να απαιτούν την εφαρµογή των κανόνων του

δευτέρου εδαφίου έναντι του ιδρύµατος του κράτους καταγωγής. Σε τέτοια περίπτωση, οι κανόνες

αυτοί εφαρµόζονται µόνο στο τµήµα του ενεργητικού του ιδρύµατος που αντιστοιχεί στις

δραστηριότητες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος υποδοχής. Επιπλέον,

εφαρµόζονται µόνο εφόσον οι ίδιοι ή αυστηρότεροι κανόνες εφαρµοσθούν και στα ιδρύµατα του

κράτους υποδοχής.

Οι κανόνες του πρώτου εδαφίου έχουν ως εξής :

(α) Το ίδρυµα δεν επενδύει άνω του 30% του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές,

άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές και χρεόγραφα µη εισηγµένα προς

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ή το ίδρυµα επενδύει τουλάχιστον 70% του εν λόγω

τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές, άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές και

χρεόγραφα εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.

(β) Το ίδρυµα δεν επενδύει άνω του 5% του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές και

άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές, οµολογίες, χρεόγραφα και άλλα µέσα της

χρηµαταγοράς και της κεφαλαιαγοράς εκδιδόµενα από την ίδια επιχείρηση και άνω του 10%

του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές και άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς

µετοχές, οµόλογα, χρεόγραφα και άλλα µέσα της χρηµαταγοράς και της κεφαλαιαγοράς

εκδιδόµενα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν και µόνο όµιλο.
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(γ) το ίδρυµα δεν επενδύει άνω του 30% του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε επενδυτικά

προϊόντα εκπεφρασµένα σε νοµίσµατα διαφορετικά από αυτά των υποχρεώσεων.

Προκειµένου το κράτος µέλος καταγωγής να συµµορφωθεί µε αυτές τις απαιτήσεις, µπορεί να

απαιτήσει το διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού.

Άρθρο 19

∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας

1. Τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν το δικαίωµα των ιδρυµάτων να ορίζουν για τη διαχείριση του

επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου, διαχειριστές επενδύσεων εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος

µέλος και έχοντες τη δέουσα άδεια σύµφωνα µε τις οδηγίες 85/611/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/22/ΕΟΚ

και 2000/12/ΕΚ, καθώς και µε τις οδηγίες τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας

οδηγίας.

2. Τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν το δικαίωµα των ιδρυµάτων να διορίζουν για την προστασία

των στοιχείων του ενεργητικού τους θεµατοφύλακες εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος και

έχοντες τη δέουσα άδεια σύµφωνα µε τις οδηγίες 93/22/ΕΟΚ ή 2000/12/ΕΚ, ή έχοντες άδεια

θεµατοφύλακα κατά την έννοια της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

Η διάταξη που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δεν εµποδίζει το κράτος µέλος καταγωγής να

καταστήσει υποχρεωτικό τον διορισµό θεµατοφύλακα.

3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι σε θέση, σύµφωνα µε την

εθνική του νοµοθεσία, να απαγορεύσει, δυνάµει του άρθρου 14, την ελεύθερη διάθεση των

στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει διαχειριστής ή θεµατοφύλακας εντός της επικράτειάς του,

κατόπιν αιτήσεως του κράτους καταγωγής του ιδρύµατος.
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Άρθρο 20

∆ιασυνοριακές δραστηριότητες

1. Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας σε θέµατα οργάνωσης

των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής συµµετοχής σε αυτά,

αλλά και των αποτελεσµάτων των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις

επιχειρήσεις της επικράτειάς τους να χρηµατοδοτούν ιδρύµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης

των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί σε άλλα κράτη µέλη. Επιτρέπουν επίσης σε τέτοια ιδρύµατα των

οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στις επικράτειές τους να δέχονται χρηµατοδότηση από επιχειρήσεις

άλλων κρατών µελών.

2. Ίδρυµα το οποίο επιθυµεί να δεχθεί χρηµατοδότηση από χρηµατοδοτούσα επιχείρηση η οποία

εδρεύει στην επικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους χρειάζεται προηγούµενη έγκριση από την

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 4. Πρέπει όµως

να γνωστοποιεί την επιθυµία του να δεχθεί χρηµατοδότηση από χρηµατοδοτούσα επιχείρηση άλλου

κράτους µέλους στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής όπου το ίδρυµα έχει εγκριθεί.

3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους και

προτίθενται να χρηµατοδοτηθούν από επιχείρηση εγκατεστηµένη στην επικράτεια άλλου κράτους

µέλους να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες όταν προβαίνουν στη γνωστοποίηση σύµφωνα µε

την παράγραφο 2 :

(α) το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη υποδοχής,

(β) την επωνυµία της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης,

(γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που θα διαχειριστεί το ίδρυµα για

λογαριασµό της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης.
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4. Όταν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ειδοποιηθεί, σύµφωνα µε την

παράγραφο 2, και εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι αµφιβολίας για το αν η διοικητική ή η οικονοµική

κατάσταση του ιδρύµατος ή η φήµη και τα επαγγελµατικά προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών

του είναι συµβατά µε τις πράξεις των οποίων προτείνεται η διενέργεια στο κράτος υποδοχής, θα

πρέπει, εντός τριµήνου αφ� ότου λάβει όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 3, να τις ανακοινώνει

στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής και να ενηµερώνει αρµοδίως το ίδρυµα.

5. Πριν το ίδρυµα αρχίσει να διαχειρίζεται συνταξιοδοτικό καθεστώς για χρηµατοδοτούσα

επιχείρηση σε άλλο κράτος µέλος, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, εντός δύο

µηνών από τη λήψη των πληροφοριών της παραγράφου 3, ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του

κράτους καταγωγής, εάν ενδείκνυται, για τις διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας

σχετικά µε την επαγγελµατική σύνταξη, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του

συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηµατοδοτείται από επιχείρηση στο κράτος υποδοχής και κάθε

διάταξη εφαρµοστέα σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 και µε την παράγραφο 7 του παρόντος

άρθρου. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής ανακοινώνουν τις πληροφορίες στο ίδρυµα.

6. Μόλις το ίδρυµα λάβει την ανακοίνωση βάσει της παραγράφου 5, ή αν παρέλθει άπρακτη η

προθεσµία διαβίβασης της ανακοίνωσης από τις αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής, το ίδρυµα

µπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς που χρηµατοδοτείται από

επιχείρηση στο κράτος υποδοχής, σύµφωνα µε την κοινωνική και εργατική νοµοθεσία του κράτους

αυτού σχετικά µε τις επαγγελµατικές συντάξεις και κάθε διάταξη εφαρµοστέα σύµφωνα µε το

άρθρο 18 παρ. 7 και µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
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7. Ειδικότερα, ίδρυµα που χρηµατοδοτείται από επιχείρηση εγκατεστηµένη στην επικράτεια

άλλου κράτους µέλους υπόκεινται επίσης, για τα αντίστοιχα µέλη, στις απαιτήσεις παροχής

πληροφοριών που επιβάλλουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής σε ιδρύµατα

εγκατεστηµένα στο εν λόγω κράτος µέλος κατ� άρθρο 11.

8. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του κράτους

καταγωγής για κάθε σηµαντική µεταβολή των διατάξεων της εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας

του κράτους µέλους υποδοχής σχετικά µε τα συστήµατα επαγγελµατικής σύνταξης, η οποία µπορεί

να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού συστήµατος, κατά το µέρος εκείνο που

αφορά τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήµατος που χρηµατοδοτείται από επιχείρηση στο

κράτος υποδοχής και κάθε διάταξη εφαρµοστέα σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 και µε την

παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

9. Τα ιδρύµατα υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

υποδοχής όσον αφορά τη συµµόρφωση των δραστηριοτήτων τους µε τις απαιτήσεις της εργατικής

και κοινωνικής νοµοθεσίας του κράτους υποδοχής σχετικά µε τις επαγγελµατικές συντάξεις, όπως

αναφέρεται στην παράγραφο 5, καθώς και µε τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών της

παραγράφου 7. Εφόσον κατά τον έλεγχο αυτό προκύψουν παρατυπίες, η αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους υποδοχής ενηµερώνει πάραυτα την αρχή του κράτους µέλους καταγωγής. Η τελευταία αυτή

λαµβάνει, σε συντονισµό µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, τα απαραίτητα µέτρα

προκειµένου το ίδρυµα να παύσει την παράβαση της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας.
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10. Εάν, παρά την εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους καταγωγής λήψη των µέτρων ή

ελλείψει κατάλληλων µέτρων στο κράτος καταγωγής, το ίδρυµα εξακολουθεί να παραβιάζει τις

εφαρµοστέες διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας του κράτους υποδοχής σχετικά µε

τα καθεστώτα επαγγελµατικών συντάξεων, οι αρµόδιες αρχές του κράτους αυτού δύνανται, αφού

ενηµερώσουν τις αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα

προκειµένου να προληφθούν ή να κολασθούν περαιτέρω παραβάσεις και δύνανται, εάν είναι

απολύτως αναγκαίο, να απαγορεύσουν στο ίδρυµα να λειτουργεί στο κράτος µέλος υποδοχής για

λογαριασµό της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης.

Άρθρο 21

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, δεόντως, την οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες και εµπειρίες, µε σκοπό ιδίως την ανάπτυξη επιτυχών

πρακτικών σ� αυτόν τον τοµέα, αλλά και στενότερη συνεργασία, προλαµβάνοντας έτσι

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και δηµιουργώντας τις συνθήκες απρόσκοπτης συµµετοχής µελών

διασυνοριακώς.

2. Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται στενά προκειµένου να

διευκολύνουν την εποπτεία των πράξεων των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών

παροχών.

Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τις σηµαντικές δυσκολίες που αναφύονται κατά

την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
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Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εξετάζουν τις αναφυόµενες δυσκολίες και

εξευρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις το ταχύτερο δυνατό.

Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση µε

αντικείµενο την ανασκόπηση :

(α) της εφαρµογής του άρθρου 18 και της προόδου στην αναπροσαρµογή των εθνικών

συστηµάτων εποπτείας και

(β) της εφαρµογής του άρθρου 19 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο και ειδικότερα της κατάστασης που

επικρατεί στα κράτη µέλη σχετικά µε τη χρήση θεµατοφυλάκων και του ρόλου που

διαδραµατίζουν όπου απαιτείται.

Η Επιτροπή επικουρείται επίσης από επιτροπή ασφάλισης και συντάξεων.

3. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να ζητήσουν από τις αρµόδιες

αρχές του κράτους µέλους καταγωγής να αποφασίσουν σχετικά µε τον διαχωρισµό των στοιχείων

του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύµατος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 16 παρ. 3 και 18

παρ. 7.

Άρθρο 22

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο *. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να αναβάλουν µέχρι ** την εφαρµογή του άρθρου 17 παρ. 1 και 2

στα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους, τα οποία κατά την ηµεροµηνία της

παρ. 1 δεν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο ρυθµιστικών ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε το άρθρο 17

παρ. 1 και 2. Ωστόσο, τα ιδρύµατα που επιθυµούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συστήµατα σε

διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 20, δεν δύνανται να προβούν στη διαχείριση αυτή

µέχρι να συµµορφωθούν µε τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να αναβάλουν µέχρι ** την εφαρµογή του άρθρου 18 παρ. 1 στοιχείο

(στ) στα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους. Ωστόσο, τα ιδρύµατα που

επιθυµούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συστήµατα σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια

του άρθρου 20, δεν δύνανται να προβούν στη διαχείριση αυτή µέχρι να συµµορφωθούν µε τους

κανόνες της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 23

Έναρξη της ισχύος

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
** Πέντε έτη µετά από την ηµεροµηνία της παραγράφου 1.
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Άρθρο 24

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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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 5 Νοεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. EΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 13 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τις δραστηριότητες των

ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.1

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 28 Μαρτίου 2001.2

3. Στις 4 Ιουλίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνωµοδότησή του που περιείχε

99 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.3

4. Στις 5 Νοεµβρίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση και εξέδωσε το ανά

χείρας σκεπτικό.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

1. Κατά την υποβολή της πρότασής της, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι στόχοι της είναι :

- να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις είναι ασφαλείς και αποτελεσµατικές,

- να µπορούν τα ιδρύµατα να επιλέγουν ελεύθερα τους διαχειριστές και θεµατοφύλακες

των στοιχείων του ενεργητικού τους,

- να εξασφαλίζεται ισότιµη µεταχείριση για όλους τους παρόχους υπηρεσιών,

- να διευκολύνονται οι διασυνοριακές δραστηριότητες,

- να εξασφαλίζεται η προστασία των σηµερινών και των µελλοντικών συνταξιούχων,

- να δηµιουργηθεί ενιαία αγορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,

- ιδίως όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις.

Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µε τη θέσπιση

πεδίου εφαρµογής το οποίο δεν παρεµβαίνει µεν στην οργάνωση των συνταξιοδοτικών

συστηµάτων των κρατών µελών, παράλληλα όµως εξασφαλίζει τη συνέπεια µε την λοιπή

νοµοθεσία περί χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και λαµβάνει υπ� όψη τις εθνικές

ιδιοµορφίες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας.

                                                
1 ΕΕ C 96 E, 27.3.2001, σ. 136.
2 ΕΕ C 155, 29.5.2001, σ. 26.
3 ΕΕ C 65 Ε, 14.3.2002, σ. 116.
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2. Το Συµβούλιο µπορεί κατ� αρχήν να προσυπογράψει τους στόχους της πρότασης της

Επιτροπής, αποκλίνει όµως από την πρόταση θεωρώντας τη σηµασία τους σχετική, όπως και

τα µέσα για την επίτευξή τους, φρονεί δε ότι µερικοί στόχοι είναι άµεσοι ενώ άλλοι πιο

µακροπρόθεσµοι. Για το Συµβούλιο έχει υπέρτατη σηµασία να αναλάβουν τα κράτη µέλη την

πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων, καθώς και για τη

λήψη αποφάσεων για τον ρόλο ενός εκάστου από τα τρία σκέλη του συνταξιοδοτικού

συστήµατος. Οι απόψεις αυτές οδήγησαν το Συµβούλιο στο να τροποποιήσει σε ορισµένα της

σηµεία την πρόταση της Επιτροπής, πράγµα που περιγράφεται συνοπτικά στο επόµενο

κεφάλαιο, βασιζόµενο σε πολλές περιπτώσεις είτε απ� ευθείας είτε εµµέσως στις τροπολογίες

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι ως αποτέλεσµα η κοινή του θέση

είναι πιο εξισορροπηµένη από την πρόταση της Επιτροπής και ότι σέβεται επαρκώς την αρχή

της επικουρικότητας, ανταποκρίνεται δε στα µελήµατα των κρατών µελών, του Κοινοβουλίου

και της Επιτροπής.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α. Τίτλος

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στην τροπολογία του

αριθ. 1) ότι ο τίτλος που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά περιοριστικός και ίσως

παραπλανητικός. Στον τίτλο της συνεπώς η κοινή θέση αναφέρεται όχι µόνο στις

δραστηριότητες των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών αλλά και στην

εποπτεία τους.

Β. Πεδίο εφαρµογής

Η πρόταση της Επιτροπής δεν καλύπτει επαρκώς ιδρύµατα που στερούνται νοµικής

προσωπικότητας. Και όµως, σε ορισµένα κράτη µέλη διάφορα ιδρύµατα χωρίς νοµική

προσωπικότητα µπορούν και αυτά να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελµατικής συνταξιοδότησης.

Το Συµβούλιο επέλεξε να το λάβει υπ� όψη στην προσθήκη του άρθρου 2 παράγραφος 1,

χρησιµοποιώντας αποσπάσµατα από την τροπολογία 33 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που

έχει επίσης αναγνωρίσει την ασάφεια αυτή στην πρόταση της Επιτροπής.
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Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 (α), το Συµβούλιο έχει απαλείψει την παραποµπή στο

Παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου την οποία έκρινε

παραπλανητική, δεδοµένου ότι το άρθρο 2 παράγραφος 2 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής

ορισµένα ιδρύµατα, στο δε άρθρο 2 παράγραφος 2 (β) προσέθεσε παραποµπή στην οδηγία

73/239/ΕΟΚ περί πρωτασφαλίσεως εκτός ζωής ως συµπλήρωµα στην ήδη υφιστάµενη

παραποµπή στην οδηγία 79/267/ΕΟΚ περί πρωτασφαλίσεως ζωής.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 (δ), το Συµβούλιο θεωρεί ότι η αναφορά « στα γερµανικά

Unterstützungskassen και άλλα ιδρύµατα που λειτουργούν µε ανάλογο τρόπο», την οποία

προτείνει η Επιτροπή, είναι υπερβολικά περιοριστική και συγχρόνως επικίνδυνα αόριστη και

ως εκ τούτου την αντικατέστησε µε πραγµατολογική περιγραφή του χαρακτήρα των

Unterstützungskassen.

Όσον αφορά το υπόλοιπο άρθρο 2, το Συµβούλιο φρονεί ότι το πεδίο εφαρµογής που

προτείνει η Επιτροπή είναι το κατάλληλο και σέβεται την οργάνωση του συνταξιοδοτικού

συστήµατος ενός εκάστου κράτους µέλους.

Γ. Ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης· ασφαλιστικές επιχειρήσεις·

κανόνες de minimis

Στο άρθρο 3, το Συµβούλιο συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής κατά την οποία όταν τα

ιδρύµατα διαχειρίζονται συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης µαζί µε µη υποχρεωτικά

συστήµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, η οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται

στα δεύτερα αυτά συστήµατα, υπό τον όρον ότι η διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού

θα γίνεται χωριστά από την διαχείριση των υποχρεώσεων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα

µεταφοράς από τα υποχρεωτικά στα µη υποχρεωτικά συστήµατα και αντιστρόφως. Το

Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι δεν θα ήταν

φρόνιµο να γίνεται αναφορά σε όλες τις δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο πεδίο

εφαρµογής των κανονισµών περί κοινωνικής ασφάλισης.
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Στο άρθρο 4 το Συµβούλιο εφήρµοσε στις επιχειρήσεις πρωτασφαλίσεως ζωής που
διαχειρίζονται συστήµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών την ίδια λογική όπως
και στο άρθρο 3. Τα κράτη µέλη καταγωγής µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόζουν τις
σχετικές διατάξεις της οδηγίας, αρκεί η διαχείριση και η οργάνωση της επιχείρησης
συνταξιοδοτικών παροχών να πραγµατοποιείται µε τον ενδεδειγµένο διαχωρισµό στοιχείων
και να µην είναι δυνατή η µεταφορά.  Σε αντίθεση µε την πρόταση της Επιτροπής, το
Συµβούλιο πιστεύει ότι τα άρθρα 9 έως 16 και 18 έως 20 έχουν συνάφεια, ότι δηλαδή τρία
άρθρα που δεν προτείνει η Επιτροπή (περί όρων λειτουργίας· περί λογαριασµών και
εκθέσεων· και περί διασυνοριακών δραστηριοτήτων) θα πρέπει επίσης να ισχύουν εάν τα
κράτη µέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

Με τον τρόπο αυτόν, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε µεγάλα τµήµατα της τροπολογίας 120 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε τη διαφορά ότι το Συµβούλιο δεν συµµερίζεται την άποψη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία το άρθρο 17 περί των ρυθµιστικών
ιδίων κεφαλαίων δεν εφαρµόζεται όταν τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τη δυνατότητα για την
οποία γίνεται λόγος ανωτέρω ( από την άλλη πλευρά δεν συµπεριελήφθησαν οι τροπολογίες
122 και 13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Τέλος, το Συµβούλιο συµπεριέλαβε τις
προδιαγραφές της τροπολογίας 36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί ελέγχου του
αυστηρού διαχωρισµού των δραστηριοτήτων από αρχή του συγκεκριµένου κράτους µέλους.
Όµως, το Συµβούλιο επέλεξε µια λύση ευελικτότερη από του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε
το να αναγνωρίσει � σε συµµόρφωση µε την πολιτική της µη παρέµβασης στα
συνταξιοδοτικά συστήµατα των κρατών µελών- ότι σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ίσως
φυσικότερο για τις εποπτικές αρχές του ασφαλιστικού τοµέα να µεριµνούν για αυτόν τον
διαχωρισµό απ� ό,τι για τις αρµόδιες αρχές τις οριζόµενες από την οδηγία. Για την
ευθυγράµµιση της αιτιολογικής σκέψης 15 προς τη διατύπωση του άρθρου 4
χρησιµοποιήθηκε η τροπολογία 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο άρθρο 5 περί µικρών συνταξιοδοτικών συστηµάτων και συστηµάτων εκ του νόµου, το
Συµβούλιο δέχθηκε τη λύση που επιλέγει στην τροπολογία 37 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
εφαρµόζεται το άρθρο 19 για τη διαχείριση και τη φύλαξη ακόµη και όταν ένα κράτος µέλος
έχει εξαιρέσει τα ιδρύµατα από µία ή από περισσότερες διατάξεις της οδηγίας λόγω του
περιορισµένου τους µεγέθους. Κατά συνέπεια τροποποίησε ωσαύτως την αιτιολογική
παράγραφο 12 κατά το πνεύµα της τροπολογίας 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν
τούτοις το Συµβούλιο δεν συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το
όριο για τη δυνατότητα εξαίρεσης των ιδρυµάτων θα πρέπει να καθοριστεί στα 50 άτοµα.
Αντ� αυτού το Συµβούλιο προτιµά τα 100 άτοµα που προτείνει η Επιτροπή.
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Τέλος, το Συµβούλιο κρίνει ότι είναι χρήσιµο να προστεθούν δύο νέα στοιχεία στο άρθρο 5.

Στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος επιλέγει να εξαιρέσει τα µικρά ιδρύµατα από µία ή

περισσότερες διατάξεις της οδηγίας, τα ιδρύµατα αυτά θα πρέπει παρ� όλ� αυτά να έχουν τη

δυνατότητα να εφαρµόσουν την οδηγία επί εθελοντικής βάσεως, π.χ. προκειµένου για

διασυνοριακές δραστηριότητες. ∆εύτερον, το Συµβούλιο επιθυµεί να καταστήσει σαφές ότι

τα ιδρύµατα που εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 17 λόγω της εκ του νόµου

υποχρέωσής τους να παρέχουν επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές δεν δύνανται να

αναλαµβάνουν διασυνοριακές δραστηριότητες.

∆. Ορισµοί

Ο ορισµός των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών στο άρθρο 6 στοιχείο

(α) συνιστά κεντρικό ορισµό της οδηγίας, το δε Συµβούλιο πιστεύει ότι η πρόταση της

Επιτροπής περιέχει έναν εν γένει λειτουργούντα ορισµό. Όµως το Συµβούλιο αντιτίθεται στο

να συνιστά η άµεση και ατοµική συµµετοχή µέρος του ορισµού και ως εκ τούτου να εµπίπτει

στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Το Συµβούλιο θεωρεί επίσης ότι δύο από τις τρεις αλλαγές

που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 38 βελτιώνουν τον ορισµό. Κατά

συνέπεια, το Συµβούλιο καθιστά σαφές ότι δεν γεννάται εν προκειµένω θέµα νοµικής µορφής

των ιδρυµάτων (ούτως ώστε να καλύπτεται η δυνατότητα ιδρυµάτων δίχως νοµική

προσωπικότητα κατά τα περιγραφόµενα στην υποδιαίρεση Β ανωτέρω). Επί πλέον, το

Συµβούλιο συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ότι, εφ� όσον ένα ίδρυµα διεκπεραιώνει τις

δραστηριότητες που απορρέουν από αυτήν, η παροχή επαγγελµατικής συνταξιοδότησης δεν

πρέπει υποχρεωτικά να αποτελεί τον µόνο σκοπό του ιδρύµατος. Κατά συνέπεια το

Συµβούλιο περιέλαβε στην αιτιολογική σκέψη 14 ένα µέρος της τροπολογίας 16 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προκειµένου για τον ορισµό της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης στο άρθρο 6 στοιχείο (γ), το

Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία η

πρόταση της Επιτροπής δεν αντιµετωπίζει επαρκώς την περίπτωση στην οποία δρουν ως

χρηµατοδότες ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Κατά συνέπεια επεξέτεινε τον ορισµό

ευθυγραµµιζόµενο µε το πνεύµα της τροπολογίας 40 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Στον ορισµό των συνταξιοδοτικών παροχών του άρθρου 6 στοιχείο (δ), το Συµβούλιο

συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία η πρόταση

της Επιτροπής δίνει αδικαιολόγητο προβάδισµα στον θάνατο, την αναπηρία και την παύση

απασχόλησης, εις βάρος αυτού που το Συµβούλιο θεωρεί φυσιολογική αφετηρία, ήτοι την

ηλικία συνταξιοδότησης. Ακολουθώντας λοιπόν το πνεύµα της τροπολογίας 41 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο ανέτρεψε τη σειρά προτεραιότητας των στοιχείων

αυτών, καθιστώντας σαφές ότι οι παροχές που καταβάλλονται σε περίπτωση θανάτου,

αναπηρίας ή παύσης απασχόλησης εµπίπτουν στον ορισµό των συνταξιοδοτικών παροχών

µόνον εφ� όσον δρουν συµπληρωµατικά σε σχέση µε την ηλικία συνταξιοδότησης.

Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί εκείνο το σηµείο της

τροπολογίας 41 στο οποίο ως σκοπός των συνταξιοδοτικών παροχών δηλώνεται η εφ� όρου

ζωής οικονοµική εξασφάλιση, διότι φοβάται ότι έτσι ο ορισµός θα καταστεί αναίτια

περιοριστικός και ότι θα παρεµβαίνει στην οργάνωση των εθνικών συνταξιοδοτικών

συστηµάτων. Γι� αυτόν άλλωστε τον λόγο δεν συµπεριέλαβε ούτε την τροπολογία 18 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για να µη περιληφθούν στον ορισµό των µελών τα µέλη της οικογένειας και άλλοι πιθανοί

δικαιούχοι, το Συµβούλιο τον περιόρισε στα πρόσωπα των οποίων η επαγγελµατική

δραστηριότητα στοιχειοθετεί δικαίωµα σε συνταξιοδοτικές παροχές. Το Συµβούλιο

κατέστησε επίσης συντοµότερο και σαφέστερο τον ορισµό των βιοµετρικών κινδύνων,

διέγραψε δε τους ορισµούς των αγορών επιχειρηµατικών κεφαλαίων και του τόπου

εγκατάστασης.

Στον ορισµό του κράτους µέλους καταγωγής του άρθρου 6 στοιχείο (θ), το Συµβούλιο

αντικατέστησε τις λέξεις «είναι εγκατεστηµένη» µε ακριβέστερη µνεία του κύριου

διοικητικού καταστήµατος και της έδρας. Πέραν αυτού, το Συµβούλιο θεώρησε χρήσιµο να

συσχετιστεί ο ορισµός του κράτους µέλους υποδοχής, στο άρθρο 6 στοιχείο (ι), µε την

ισχύουσα κοινωνική και εργατική νοµοθεσία. Το Συµβούλιο δεν θέλησε να δεχθεί την

τροπολογία 42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι έκρινε ότι δεν προσδιορίζεται σαφώς

από τι θα είναι ανεξάρτητες οι αρµόδιες αρχές.
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Ε. ∆ραστηριότητες και προϋποθέσεις λειτουργίας

Στο άρθρο 7 για τις δραστηριότητες των ιδρυµάτων, το Συµβούλιο υιοθέτησε την σκέψη στην

οποία βασίζεται η τροπολογία 46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τους

περιορισµούς στον διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Ωστόσο,

κατά την άποψη του Συµβουλίου την µεγαλύτερή του σηµασία προσλαµβάνει ο διαχωρισµός

στην περίπτωση που διαλαµβάνεται στο άρθρο 4, ήτοι όταν µια ασφαλιστική επιχείρηση

παρέχει ωσαύτως και επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές. Για τον λόγο αυτόν επέλεξε

να γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή στις διατάξεις του άρθρου 4.

Στο άρθρο 9 περί των προϋποθέσεων λειτουργίας, το Συµβούλιο πιστεύει ότι η προσθήκη που

προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 47 συνιστά χρήσιµη διευκρίνηση, και

ως εκ τούτου την συµπεριλαµβάνει σε διάφορα σηµεία του άρθρου 9 και αλλού (αν και µε

τροποποιηµένη µορφή). Το Συµβούλιο συµµερίζεται επίσης την άποψη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία η απαίτηση καταχώρησης που προτείνει η Επιτροπή

δεν αρκεί για όλα τα κράτη µέλη· ως εκ τούτου προσέθεσε τις λέξεις «ή εγκεκριµένο»,

πράγµα που κατά την άποψή του αποδίδει το πνεύµα της τροπολογίας 124 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Πάντως όµως το Συµβούλιο δεν συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ορισµοί της καταχώρησης και της έγκρισης

(τροπολογίες 123 και 45 αντιστοίχως). Επίσης δεν αντιλαµβάνεται ποιος ο λόγος να

προστεθεί ως προϋπόθεση η θέσπιση µέτρων για τη συµµετοχή µελών και δικαιούχων

σύµφωνα µε τις οικείες εθνικές διατάξεις, αφού οι οικείες εθνικές διατάξεις που αποτελούν

µέρος της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας θα εφαρµόζονται αυτοµάτως στα

συνταξιοδοτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Επέλεξε κατά συνέπεια να

µην συµπεριλάβει τις τροπολογίες 21 και 49 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενώ όταν πρόκειται για τον υπολογισµό και την πιστοποίηση των τεχνικών αποθεµατικών η

πρόταση της Επιτροπής τοποθετεί τους αναλογιστές σε ίση βάση µε τους λοιπούς ειδικούς

του τοµέα, το Συµβούλιο προτιµά να υπολογίζονται και να πιστοποιούνται τα τεχνικά

αποθεµατικά από αναλογιστές. Ωστόσο, το Συµβούλιο έχει προβλέψει ως επιλογή να

υπολογίζονται και να πιστοποιούνται τα τεχνικά αποθεµατικά από ελεγκτές ή άλλους ειδικούς

του τοµέα εφ� όσον τηρούνται και η σχετική εθνική νοµοθεσία και οι αναλογιστικές µέθοδοι

οι εγκεκριµένες από τις αρµόδιες αρχές.
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Το Συµβούλιο θεωρεί ακατάλληλες τις τροπολογίες 121, 125 και 126 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, διότι απαιτούν από κάθε ίδρυµα να προσφέρει παροχές επί πλέον των

εµπιπτουσών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και στον ορισµό των ιδρυµάτων. Το

Συµβούλιο πιστεύει αντιθέτως, ότι η δυνατότητα τέτοιων παροχών εισάγεται µε τον

προσήκοντα τρόπο µέσω της διάταξης του άρθρου 9 παράγραφος 2, η οποία επιτρέπει στα

κράτη µέλη να προσθέσουν εφ�όσον το επιθυµούν απαιτήσεις επί εθνικής βάσεως. Κατά τα

οριζόµενα στο άρθρο 20 παράγραφος 5, τα ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά

οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κράτους µέλους υποδοχής εφ� όσον

αυτές συνιστούν µέρος της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας. Η ίδια αρχή εκφράζεται

και στην αιτιολογική παράγραφο 34. Το Συµβούλιο αδυνατεί κατά συνέπεια να δεχθεί την

τροπολογία 51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επίσης δεν θεωρεί ότι η τροπολογία 127

επί του άρθρου 9 παράγραφος 4 συνιστά χρήσιµη προσθήκη, διότι το άρθρο 9 παράγραφος 1

ήδη ορίζει ότι τα ιδρύµατα πρέπει να είναι καταχωρηµένα ή εγκεκριµένα.

Αφετέρου, το Συµβούλιο συµµερίζεται τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά

µε τη δυνατότητα των ιδρυµάτων να αναθέτουν διαχειριστικά καθήκοντα σε άλλες οντότητες,

και ως εκ τούτου ενσωµάτωσε το πνεύµα της τροπολογίας 52 στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Το

Συµβούλιο θα προτιµούσε πάντως να έχουν τα κράτη µέλη απεριόριστη ελευθερία να

επιτρέπουν ή να απαιτούν (ή και καθόλου) µια τέτοια ανάθεση.

ΣΤ. Λογαριασµοί και εκθέσεις· απαιτήσεις πληροφόρησης

Το Συµβούλιο αποδίδει µεγάλη σηµασία στις απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών περί των

οποίων τα άρθρα 10 έως 13, και ως εκ τούτου προσπάθησε να τις καταστήσει σαφέστερες :

− στα άρθρα 10 και 11 παράγραφος 2 το Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι κατά την κατάρτιση

των ετήσιων λογαριασµών τους τα ιδρύµατα οφείλουν να λαµβάνουν υπ�όψη κάθε

συνταξιοδοτικό σύστηµα, και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να καταρτίζουν τους ετήσιους

λογαριασµούς και τις ετήσιες εκθέσεις για κάθε σύστηµα χωριστά·

− το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης την απαίτηση να παρουσιάζουν οι ετήσιοι λογαριασµοί

και οι ετήσιες εκθέσεις συνολική και αντικειµενική εικόνα, για δε την έγκρισή τους να

συµµορφώνονται µε την εθνική νοµοθεσία· η δεύτερη αυτή τροποποίηση ευθυγραµµίζει

το άρθρο 10 προς την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 (βλ.

προηγούµενη υποδιαίρεση)·
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− στο άρθρο 11 παράγραφος 1 το Συµβούλιο καθιστά δυνατό να απαιτούνται από τα

κράτη µέλη και να παρέχονται από τα ιδρύµατα περισσότερες πληροφορίες από εκείνες

που απαιτούν οι λοιπές διατάξεις του άρθρου·

− το Συµβούλιο πιστεύει ότι η απαίτηση του άρθρου 12 παράγραφος 2 της πρότασης της

Επιτροπής � να κοινοποιούνται οι αρχές της επενδυτικής πολιτικής κατόπιν αιτήµατος -

ανήκει εκ φύσεως περισσότερο στο άρθρο 11 περί πληροφοριών που πρέπει να

παρέχονται στα µέλη και στους δικαιούχους· έτσι, η απαίτηση εµφανίζεται στην κοινή

θέση ως άρθρο 11 παράγραφος 3, έχει δε διευρυνθεί ούτως ώστε να εφαρµόζεται και

στους εκπροσώπους των µελών και των δικαιούχων·

− το Συµβούλιο αφήρεσε από το άρθρο 14 παράγραφος 4 την υποχρέωση να παρέχονται,

µαζί µε τον ετήσιο λογαριασµό και την ετήσια έκθεση, αναλυτικές και ουσιαστικές

πληροφορίες για το επιδιωκόµενο επίπεδο παροχών, διότι κατά την άποψή του αρκεί να

παρέχονται οι πληροφορίες αυτές εφόσον ζητηθούν και µόνο·

− στο άρθρο 11 παράγραφος 5 το Συµβούλιο διευκρινίζει σε ποιο χρονικό σηµείο

µπορούν οι δικαιούχοι να αξιώσουν πληροφορίες για τις παροχές και τις επιλογές

καταβολής τους·

− το Συµβούλιο αφήρεσε από το άρθρο 12 την υποχρέωση των ιδρυµάτων να υποβάλουν

προς τις αρµόδιες αρχές τους δηλώσεις περί των αρχών επενδυτικής πολιτικής, δίνοντας

µεγαλύτερο βάρος στην ύπαρξη και την τακτική αναθεώρηση των δηλώσεων αυτών

απ�ό,τι στην αυτόµατη υποβολή τους·αντ�αυτής, προστέθηκε στο άρθρο 13 στοιχείο (γ)

µια διάταξη που δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να λαµβάνουν τις δηλώσεις αυτές·

− στο άρθρο 13 στοιχείο (β) περί των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε

περίπτωση εκχώρησης αρµοδιοτήτων, το Συµβούλιο προτιµά τον γενικότερο όρο

«σχέσεις» από τον όρο «συµβάσεις» που προτείνει η Επιτροπή, δεδοµένου ότι δεν

αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων όλες οι εκχωρήσεις· επίσης, το Συµβούλιο διηύρυνε

το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου ώστε να καλύπτεται και η περίπτωση κατά την

οποία ένα ίδρυµα εκχωρεί αρµοδιότητες σε άλλο·
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− τέλος, στο άρθρο 13 στοιχείο (γ) (ii), το Συµβούλιο πιστεύει ότι οι αναλογιστικές

αποτιµήσεις έχουν µάλλον περιορισµένο ενδιαφέρον, εκτός εάν συµπεριληφθούν οι

λεπτοµερείς υποθέσεις εργασίας επί των οποίων στηρίζονται, το δε άρθρο 13 στοιχείο

(γ) (vi) έχει ευθυγραµµιστεί προς τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 9 και 10 (βλ. το

παρόν και τις προηγούµενες υποδιαιρέσεις).

Προβαίνοντας στις προαναφερόµενες τροποποιήσεις των άρθρων 10 έως 13, το Συµβούλιο

δέχθηκε τις τροπολογίες 62, 128 και 54 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αν και µε

παραλλαγµένη µορφή). Αντιθέτως, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί κανένα σηµείο των

τροπολογιών 56-59, 61, 129 και 64 διότι, κατά την άποψή του, θα ήταν σαν να αυξάνουν τον

διοικητικό φόρτο των ιδρυµάτων δίχως να φέρνουν προφανή οφέλη για τα µέλη και τους

δικαιούχους. Εκτός αυτού, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία 53 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή κατά τη γνώµη του ο όρος «επικράτεια» που προτείνει η

Επιτροπή είναι ο συνήθως χρησιµοποιούµενος στην κοινοτική νοµοθεσία και είναι συνεπώς

καταλληλότερος από τον όρο «δικαιοδοσία» που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε

µερικές του τροπολογίες.

Ζ. Εξουσίες και καθήκοντα των αρµοδίων αρχών

Το Συµβούλιο διαπίστωσε τις ίδιες ελλείψεις στον τίτλο του άρθρου 14 όπως και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 66, ήτοι ότι ενώ το άρθρο πραγµατεύεται τα των

εξουσιών και καθηκόντων των αρµοδίων αρχών, ο τίτλος που προτείνει η Επιτροπή

αναφέρεται µόνο στις εξουσίες.

Επί πλέον της τροπολογίας 66, το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης τις τροπολογίες 67και 69 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν και µε τροποποιηµένη µορφή, όπως και για τις προηγούµενες

υποδιαιρέσεις. Έχουν επίσης συµπεριληφθεί µε τροποποιηµένη µορφή τα αντίστοιχα σηµεία

των τροπολογιών 68, 70 και 71.

Επίσης, το Συµβούλιο θεώρησε ασαφή τη λέξη «µπορεί» στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της

πρότασης της Επιτροπής και πρότεινε ως εκ τούτου την αντικατάστασή της από τις λέξεις

«έχουν την εξουσία». Έκρινε επίσης χρήσιµο να διευκρινίζεται ότι µεταξύ των µέτρων που

θα έχουν την εξουσία να λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές συγκαταλέγονται τα διοικητικής ή

οικονοµικής φύσεως. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου, το Συµβούλιο θέλησε επίσης να

καταστήσει σαφές ότι οι δύο περιπτώσεις παγώµατος των περιουσιακών στοιχείων δεν

συνιστούν εξαντλητικό κατάλογο.
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Στο άρθρο 14 παράγραφος 3, το Συµβούλιο έκρινε ανεπαρκή την πρόταση της Επιτροπής

περί µεταβίβασης εξουσιών σε ειδικούς αντιπροσώπους. Σε αντιδιαστολή µε την πρόταση, το

Συµβούλιο θεωρεί ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στις εξουσίες που

ορίζονται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους καταγωγής και όχι σε εξουσίες

θεσµοθετούµενες στο καταστατικό του αφορωµένου ιδρύµατος.

Όσον αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 5 που προτείνει η Επιτροπή, το Συµβούλιο το

µετέθεσε στο άρθρο 20 παράγραφος 9, διότι θεωρεί φυσικότερο να ανήκει εκεί η διάταξη

περί εξουσιών και καθηκόντων σε περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Παράλληλα

το Συµβούλιο τροποποίησε και ενσωµάτωσε µέρη της τροπολογίας 72 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και προσέθεσε παραποµπή στις απαιτήσεις πληροφόρησης που ορίζονται στο

άρθρο 20 παράγραφος 7.

Τέλος, το Συµβούλιο δεν δέχεται ως απαίτηση να καταρτίζουν οι αρµόδιες αρχές ετήσιες

εκθέσεις δραστηριότητας, αναφέροντας αναλυτικά τους ελέγχους που έχει διεξαγάγει, διότι

κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποβεί εξαιρετικά πολυδάπανο και ταυτόχρονα να δυσχεράνει τις

ήδη διεξαγόµενες αλλά και µελλοντικές έρευνες των αρχών. Ως εκ τούτου η τροπολογία 73

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συµπεριλαµβάνεται στην κοινή θέση.

Η. Τεχνικό αποθεµατικό και ίδια κεφάλαια

Το Συµβούλιο θεωρεί τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 περί τεχνικών αποθεµατικών

κορυφαίας σηµασίας για την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων. Γενικά το Συµβούλιο

µπορεί να προσυπογράψει τις αρχές που ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, µολονότι

κατά την άποψή του το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής θα πρέπει να συµπληρωθεί και

σε ορισµένες περιπτώσεις να διατυπωθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Επί παραδείγµατι, για να

αποφευχθούν τυχόν ασαφείς όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες, το Συµβούλιο

διευκρινίζει από την αρχή ως το τέλος, στα άρθρα 15 έως 17, ότι οι διατάξεις τις οποίες

εµπεριέχουν αφορούν τα κράτη µέλη καταγωγής. Με τον ίδιο τρόπο το Συµβούλιο θέλησε να

καταστήσει σαφέστερο ότι οι οικονοµικές υποχρεώσεις περί των οποίων το άρθρο 15

παράγραφος 1 αφορούν ολόκληρο το φάσµα συστηµάτων που διαχειρίζεται ένα ίδρυµα και

ότι τα ποσά των υποχρεώσεων πρέπει να αντιστοιχούν προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις.
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Στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το Συµβούλιο κατέστησε κάπως λιγότερο αυστηρές τις

απαιτήσεις που σχετίζονται µε την δυνατότητα παράτασης της περιόδου µεταξύ

επανυπολογισµών των τεχνικών αποθεµατικών σε τρία χρόνια. Αντί να απαιτείται από τα

ιδρύµατα να πιστοποιούν τις προσαρµογές στις οποίες προέβησαν κατά τα έτη παρέµβασης,

το Συµβούλιο προτιµά να προβλέπεται υποχρέωση βεβαίωσης ή έκθεσης είτε προς τις αρχές

είτε προς τα µέλη, ή και προς τους δύο.

Το άρθρο 15 παράγραφος 4 ευθυγραµµίστηκε προς τη νέα διατύπωση του άρθρου 9 στοιχείο

(δ) όσον αφορά τους αναλογιστές, τους ελεγκτές και τους λοιπούς ειδικούς. Προκειµένου για

τις αρχές που απαριθµούνται στην παράγραφο 4, η κοινή θέση του Συµβουλίου είναι πολύ

λεπτοµερέστερη από την πρόταση της Επιτροπής ως προς το τι να λαµβάνεται υπ�όψη όταν

υπολογίζονται τα ελάχιστα ποσά και τα µέγιστα επιτόκια. Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης

µια υποπαράγραφο όσον αφορά τους βιοµετρικούς πίνακες που πρέπει να χρησιµοποιούνται,

στις δε συνθήκες που δικαιολογούν ασυνέχειες του υπολογισµού των τεχνικών αποθεµάτων

προσέθεσε τις δηµογραφικές. Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο δεν θεώρησε αναγκαίο να

συµπεριληφθεί η τροπολογία 74 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αποτίµηση

οιασδήποτε µεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωµάτων, που κατά την άποψή του ήδη

πραγµατεύεται η παράγραφος. Ούτε µπορεί το Συµβούλιο να δεχθεί απαλοιφή της

παραγράφου 5 του άρθρου 15 στην οποία αποδίδει µεγάλη σηµασία. Ως εκ τούτου

απορρίπτεται και η τροπολογία 75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την προοπτική τυχόν µελλοντικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής στον τοµέα των

τεχνικών αποθεµάτων βάσει της εµπειρίας που θα έχει αποκτηθεί ανά τα κράτη µέλη από την

εφαρµογή της οδηγίας και προκειµένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που προξενεί η

διαφορά του ύψους των επιτοκίων στα διάφορα κράτη µέλη, το Συµβούλιο προβλέπει, στο

άρθρο 15 παράγραφος 6, διετείς εκθέσεις από την Επιτροπή προς την επιτροπή ασφάλισης

και συντάξεων που την επικουρεί στα θέµατα αυτά. Οι εν λόγω εκθέσεις θα µπορούν να είναι

τακτικότερες εφ�όσον το ζητήσουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.

Όσον αφορά την χρηµατοδότηση των τεχνικών αποθεµατικών (άρθρο 16), το Συµβούλιο έχει

την ακλόνητη πεποίθηση ότι τα ιδρύµατα πρέπει κατά γενικό κανόνα να έχουν ανά πάσα

στιγµή επαρκή περιουσιακά στοιχεία. Φοβάται όµως ότι η ρητή αναφορά εν προκειµένω σε

µέσον όρο παγίων υπολογιζόµενων για ένα έτος θα εισήγαγε αβεβαιότητα ή και θα

αντέφασκε προς την παράγραφο 1 του άρθρου 16. ∆εν µπορεί συνεπώς να δεχθεί την

τροπολογία 76 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε µεγάλα µέρη των τροπολογιών 130, 77, 78

και 23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το σχέδιο ανάκαµψης που καταρτίζεται

στην περίπτωση πρόσκαιρης ανεπάρκειας των περιουσιακών στοιχείων. Πέραν αυτού, το

Συµβούλιο πιστεύει ότι τα σχέδια αυτά (άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο (β) ) καθώς και οι

πληροφορίες όσον αφορά τον πιθανό τερµατισµό των συστηµάτων (άρθρο 16 παράγραφος 2

στοιχείο (γ) ) θα πρέπει να κοινοποιούνται προς τα µέλη ή τους αντιπροσώπους τους.

Το Συµβούλιο φρονεί ότι η αυστηρότερη χρηµατοδοτική απαίτηση για τα ιδρύµατα που

ενέχονται σε διασυνοριακές δραστηριότητες, όπως προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 16

παράγραφος 3 είναι δικαιολογηµένη και ότι η διατύπωση που προτείνει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο στις τροπολογίες 79 και 22 θα πρέπει να εκληφθεί ως εξασθένιση της διάταξης

αυτής· κατά συνέπεια δεν µπόρεσε να δεχθεί τις τροπολογίες αυτές. Αντιθέτως, έκρινε ότι

στην παράγραφο που προτείνει η Επιτροπή πρέπει να διατυπώνονται σαφέστερα οι συνέπειες

από τη µη τήρηση της απαίτησης. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο προβλέπει παρέµβαση

της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής, το οποίο µπορεί να απαιτήσει από το

ίδρυµα χωριστή παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και του

παθητικού.

Όσον αφορά τα ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια του άρθρου 17, το Συµβούλιο δέχθηκε την

τροπολογία 80 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κατά την άποψή του συνιστά

χρήσιµη προσθήκη στην πρόταση της Επιτροπής. Εισάγοντας εξ άλλου τις λέξεις «αντί της

χρηµατοδοτούσας επιχείρησης», προσπάθησε να διευκρινίσει για ποιες προϋποθέσεις γίνεται

αναφορά στην παράγραφο 1. Οµοίως και στην παράγραφο 2, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι

αναφέρεται στα ελάχιστα ποσά και ότι οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας περί πρωτασφάλισης

ζωής είναι εν προκειµένω τα άρθρα 18 και 19. Έτσι το Συµβούλιο ενσωµάτωσε εν µέρει την

τροπολογία 81 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αδυνατεί όµως να καταλάβει προς τι η

υπόλοιπη τροπολογία (ή η συναφής τροπολογία 24), µια και οι δύο οδηγίες στις οποίες

παραπέµπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη µέλη.

Τέλος, το Συµβούλιο κρίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί παράγραφος που να δίνει

στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις και λεπτοµερέστερους

κανόνες όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, εφ�όσον τούτο δικαιολογείται από άποψη

προληπτικής εποπτείας.
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Θ. Επενδυτικοί κανόνες

Όπως οι τεχνικές διατάξεις περί των οποίων ο λόγος ανωτέρω, οι επενδυτικοί κανόνες προς

τους οποίους πρέπει να συµµορφώνονται τα ιδρύµατα είναι υψίστης σηµασίας για το

Συµβούλιο, αυτός δε είναι ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 18 έχει υποστεί, έναντι της

πρότασης της Επιτροπής, τις περισσότερες τροποποιήσεις από κάθε άλλο άρθρο της κοινής

θέσης.

Κατ�αρχάς, το Συµβούλιο συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής ότι ο κανόνας ο

επονοµαζόµενος «της συνετής διαχείρισης» οφείλει να συνιστά την βασική αρχή όλων των

επενδυτικών κανόνων. Έχοντας ωστόσο κατά νου την περιορισµένη πείρα του κανόνα αυτού

σε ορισµένα κράτη µέλη και τους ενδοιασµούς ως προς το αν επαρκεί αυτός καθ� εαυτόν για

όλες περιστάσεις, το Συµβούλιο διαπίστωσε εν πρώτοις ότι είναι απαραίτητο να δηλώνεται

ρητά τι εννοείται µε τον κανόνα της συνετής διαχείρισης (παράγραφος 1), δεύτερον δε να

παρέχεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα να τον συµπληρώνουν µε άλλους κανόνες εφ� όσον

παραστεί ανάγκη (παράγραφος 5). Στη συνάρτηση αυτή, τα εξής νέα χαρακτηριστικά

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής :

− η παράγραφος 1 (α) του άρθρου 18 τονίζει ότι προέχει να πραγµατοποιούνται οι

επενδύσεις µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µελών και

των δικαιούχων·

− η παράγραφος 1 (γ) προσδιορίζει ότι οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται πρωτίστως σε

ρυθµισµένες αγορές·

− η παράγραφος 1 (δ) πραγµατεύεται τα των επενδύσεων σε παράγωγα µέσα·

− η παράγραφος 1 (ε) πραγµατεύεται την έκθεση σε κίνδυνο, καθώς και τη συσσώρευση

κινδύνων οι οποίοι οφείλονται σε επενδυτικά στοιχεία εκδιδόµενα από εκδότες που

ανήκουν στον ίδιο όµιλο·

− η παράγραφος 1 (στ) θέτει ανώτατο όριο των επενδύσεων στη χρηµατοδοτούσα

επιχείρηση καθώς και στον όµιλο στον οποίο ανήκει η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση·

− τα κράτη µέλη έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να µην εφαρµόζουν τις τελευταίες δύο

παραγράφους στις επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα·
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− η παράγραφος 2 περιορίζει τις δυνατότητες των ιδρυµάτων να ενεργούν ως δανειστές ή

εγγυητές·

− η παράγραφος 5 επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν αναλυτικότερες ρυθµίσεις,

όπως ποσοτικούς κανόνες, αρκεί αυτό να δικαιολογείται από άποψη συνετής

διαχείρισης και µε την επιφύλαξη των στοιχείων (α), (β) και (γ)· στη συνάρτηση αυτή,

ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους επενδυτικούς κανόνες που εφαρµόζονται σε

επιχειρήσεις πρωτασφαλίσεως ζωής·

− η παράγραφος 7 περιλαµβάνει τρεις πρόσθετους επενδυτικούς κανόνες, τη

συµµόρφωση προς τους οποίους µπορούν τα κράτη µέλη υποδοχής να απαιτούν από τα

ιδρύµατα, όταν αυτά ενέχονται σε διασυνοριακές δραστηριότητες στα εν λόγω κράτη

µέλη και υπό τον όρον ότι το κράτος µέλος υποδοχής εφαρµόζει τους ίδιους αν µη τι

άλλο κανόνες στα δικά του ιδρύµατα.

Το Συµβούλιο υιοθετεί συνεπώς διαφορετική προσέγγιση από εκείνη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, το οποίο για να αντιµετωπιστεί το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα κράτη µέλη

εξοικειωµένα µε τη συνετή διαχείριση επέλεξε απλώς ως λύση µεταβατική περίοδο πέντε

ετών. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να ενσωµατώσει όλες τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την αναδιατύπωση του άρθρου 18. Κατέστη δυνατό να

γίνουν δεκτές µε τροποποιηµένη µορφή οι τροπολογίες 82, 83, 86, 87 και 89 καθώς και µέρη

των τροπολογιών 25 και 26, ενώ οι τροπολογίες 84 και 85 δεν έγιναν δεκτές. Η τροπολογία

88 έγινε δεκτή µόνο σε ό, τι αφορά την έκθεση της Επιτροπής, τροποποιηµένη όµως και στο

νέο άρθρο 21 αντί για το άρθρο 18. Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει πάντως την υπόλοιπη

τροπολογία 88 ούτε τη συναφή τροπολογία 27.

Ι. ∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας

Μολονότι δέχεται το άρθρο 19 όπως το προτείνει η Επιτροπή, το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι

είναι χρήσιµη η παραποµπή στην οδηγία ΟΣΕΚΑ, την οποία εισηγείται το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, και δη µε γνώµονα τις διατάξεις που τροποποιήθηκαν ή προσετέθησαν στην

οδηγία ΟΣΕΚΑ µέσω της τροποποιητικής οδηγίας που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και υπεγράφη την 21η Ιανουαρίου 2002. Κατά συνέπεια, το

Συµβούλιο ενσωµάτωσε την τροπολογία 90 στην παράγραφο 1, στην δε αιτιολογική σκέψη

32 µέρη της τροπολογίας 28 µε το ίδιο αντικείµενο.
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Επίσης, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισµένα κράτη µέλη είναι υποχρεωτικό να διορίζονται

διαχειριστές και θεµατοφύλακες, το Συµβούλιο προσέθεσε στην παράγραφο 2 µια σχετική

διάταξη.

Τέλος, το Συµβούλιο προσέθεσε νέα παράγραφο όσον αφορά το πάγωµα των περιουσιακών

στοιχείων που κατέχουν οι διαχειριστές και θεµατοφύλακες σε ένα κράτος µέλος κατόπιν

αιτήµατος της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους.

ΙΑ. ∆ιασυνοριακές δραστηριότητες

Το Συµβούλιο θεωρεί τις διατάξεις περί διασυνοριακών δραστηριοτήτων ως ένα από τα

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της οδηγίας αυτής. Επίσης, φρονεί ότι οι διατάξεις που

προτείνει η Επιτροπή είναι µεν οι προσήκουσες, χρειάζεται όµως να συµπληρωθούν σε

ορισµένες πτυχές. Κατά την άποψή του επίσης πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου συνιστούν χρήσιµη προσθήκη στο κείµενο της Επιτροπής. Παραδείγµατος

χάριν, µε τον νέο ορισµό των χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων στο άρθρο 6 παράγραφος (γ),

µάλλον δεν είναι πια ορθό ή αναγκαίο να γίνεται µνεία σε ιδιωτική χρηµατοδότηση στο

άρθρο 20. Συνεπώς οι αναφορές αυτές έχουν διαγραφεί σε ευθυγράµµιση µε τις τροπολογίες

91, 92 και 131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ευθυγραµµιζόµενο µε αυτές τις τρεις

τροπολογίες και µε την µερικώς αποδεκτή τροπολογία 29, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην

παράγραφο 2 την απαίτηση να εγκρίνει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής των

ιδρυµάτων την χρηµατοδότησή τους από επιχείρηση άλλου κράτους µέλους προτού τη

δεχτούν. Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί τις τροπολογίες 30 και

31 στη συνάρτηση αυτή.

Το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης µε τροποποιηµένη µορφή τις τροπολογίες 94 και 132 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες κατά τη γνώµη του είναι σαφέστερες και ακριβέστερες

από τις αντίστοιχες διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή και ότι επίσης ευθυγραµµίζονται µε

την πολιτική του Συµβουλίου να σέβεται πάντοτε την κοινωνική και εργατική νοµοθεσία των

κρατών µελών, κατά τα δηλούµενα στην αιτιολογική σκέψη 8.
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Πέραν αυτού, το Συµβούλιο συνδύασε στις παραγράφους 9 και 10 το πνεύµα της

τροπολογίας 95 µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 όπως το προτείνει η Επιτροπή (βλ.

υποδιαίρεση Ζ ανωτέρω όσον αφορά τη µεταφορά του στο άρθρο 20). Το Συµβούλιο φρονεί

ωστόσο ότι η ανάκληση της άδειας, όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην

τροπολογία 95, πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόµενο µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις µη τήρησης των απαιτήσεων ενδείκνυνται άλλα µέτρα, τα

οποία διαλαµβάνουν οι δύο εν λόγω παράγραφοι.

Εκτός των προαναφεροµένων τροποποιήσεων, το Συµβούλιο τροποποίησε και την

παράγραφο 1 ούτως ώστε να καθίσταται σαφές ότι το δικαίωµα χρηµατοδότησης ιδρυµάτων

σε άλλα κράτη µέλη δεν θίγει την εθνική κοινωνική και εργατική νοµοθεσία περί

οργανώσεως των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ούτε επίσης την υποχρεωτική συµµετοχή σε

αυτά και το αποτέλεσµα σε διαπραγµατεύσεις συλλογικών συµβάσεων, βασιζόµενο εν µέρει

στην τροπολογία 106 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο ευθυγράµµισε επίσης

την παράγραφο 3 (α) στον νέο ορισµό του κράτους µέλους υποδοχής, στις δε παραγράφους 5,

6, 8 και 9 προσέθεσε παραποµπές στα άρθρα 18 παράγραφος 7 και 20 παράγραφος 7.

ΙΒ. Τελικές διατάξεις

Το Συµβούλιο προσέθεσε ένα άρθρο που δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και

που αφορά την συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών καθώς και µεταξύ αυτών και της

Επιτροπής, δύο πτυχές που θεωρεί ζωτικές για την εφαρµογή της οδηγίας. Οι στόχοι του

άρθρου 21 είναι εν πρώτοις να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές µέσω της ανταλλαγής

πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των κρατών µελών και κατά δεύτερο λόγο να

εξασφαλιστεί η ύπαρξη ακώλυτης ροής πληροφοριών όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας

µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής. Προς τούτο, το Συµβούλιο υιοθετεί τις ιδέες

που προβάλλουν οι τροπολογίες 133 και 97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συγκρότηση

επιτροπής αντιπροσώπων των κρατών µελών προκειµένου να επικουρεί την Επιτροπή.

Πέραν αυτού, το Συµβούλιο συµµερίζεται την πεποίθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

στην τροπολογία 88 σύµφωνα µε την οποία για την προσαρµογή των εθνικών εποπτικών

συστηµάτων θα ήταν χρήσιµη µια έκθεση της Επιτροπής. Πάντως το Συµβούλιο θα

επιθυµούσε να υποβάλλει η Επιτροπή ωσαύτως έκθεση για την εφαρµογή των επενδυτικών

κανόνων και για τη χρήση θεµατοφυλάκων.
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Προκειµένου για την εφαρµογή της οδηγίας, αρκετά κράτη µέλη δήλωσαν ότι θα χρειαστεί

µια διετία, που συνιστά ως εκ τούτου την προθεσµία που επιλέγει το Συµβούλιο στο

άρθρο 22. Επίσης, το Συµβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει για την εφαρµογή ορισµένων

διατάξεων µεταβατικές περιόδους έως και πενταετούς διαρκείας, όπως ορίζεται στις

παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22. Πάντως το Συµβούλιο επιµένει ότι τα ιδρύµατα που

λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση δεν πρέπει να υπαχθούν σε τέτοιες µεταβατικές

περιόδους.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι εάν εκδοθεί σε ευθυγράµµιση µε την κοινή θέση, η οδηγία θα

συµβάλει µε τρόπο σηµαντικό σε ασφαλέστερες και αποδοτικότερες µελλοντικές συντάξεις

στην Ευρώπη, επεκτείνοντας ταυτόχρονα και υποβοηθώντας την οικοδόµηση της ενιαίας

ευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Μολονότι αναγνωρίζει ότι η οδηγία

αυτή θα είναι απλώς το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή και ότι στο µέλλον θα

χρειαστεί να εκδοθούν και άλλες οδηγίες, το Συµβούλιο έχει την πεποίθηση ότι η χρυσή τοµή

που επιτυγχάνει στην κοινή του θέση θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την οδηγία

αποτελεσµατικά και προς όφελος των σηµερινών και µελλοντικών µελών και δικαιούχων των

συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

Τροποποιώντας την πρόταση της Επιτροπής κατά τα προαναφερθέντα, το Συµβούλιο

αποδεικνύει µεγάλη σύµπτωση απόψεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερες από

99 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση του

Συµβουλίου είτε στο ακέραιο, είτε µερικώς, είτε κατά το πνεύµα.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002 (15.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0260 (COD)

12868/02

EF 75
ECOFIN 319
SURE 41
SOC 420
CODEC 1222

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13420/00 EF 95 ECOFIN 379 SURE 32 SOC 496 CODEC 882

+ COR 1 + COR 2
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
- Έγκριση

1. Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 13 Νοεµβρίου 2000, πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις δραστηριότητες ιδρυµάτων επαγγελµατικών

συνταξιοδοτικών παροχών1. Η οδηγία θα εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης

που ορίζεται από το άρθρο 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 4 Ιουλίου 20012. Η Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 28 Μαρτίου 20013.

                                                
1 ΕΕ C 96 E, της 27.3.2001, σ. 136.
2 ΕΕ C 65 E, της 14.3.2002, σ. 116
3 ΕΕ C 155 E, της 29.5.2001, σ. 26.
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3. Το Συµβούλιο, στις 4 Ιουνίου 2002, κατέληξε σε συµφωνία επί του κειµένου της κοινής

θέσης.

4. Το Βέλγιο δήλωσε ότι έχει την πρόθεση να απόσχει από την ψηφοφορία για την κοινή θέση

για τους λόγους που περιέχονται στη δήλωση 1 του Παραρτήµατος.

5. Το κείµενο της κοινής θέσης έχει διατυπωθεί οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς και

η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

− να υιοθετήσει την κοινή θέση που περιέχεται στο έγγρ. 11212/02 EF 63 ECOFIN 269

SURE 36 SOC 359 CODEC 950 µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου που περιέχεται

στην Προσθήκη 1 του εγγράφου αυτού,

− να συµφωνήσει να καταχωρηθούν στα πρακτικά του οι δηλώσεις του Παραρτήµατος.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ∆ήλωση του Βελγίου

«Το Βέλγιο δηλώνει ότι αδυνατεί να δεχθεί το κείµενο της πρότασης οδηγίας όπως είναι
διατυπωµένο στη συµβιβαστική πρόταση της Προεδρίας προς το Συµβούλιο.

Το Βέλγιο φρονεί ότι η ανεπάρκεια ποσοτικών κανόνων δεν εγγυάται την ασφάλεια των
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διασυνοριακής ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν του είναι
δυνατό να προσυπογράψει την συνεπακόλουθη αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης.

Υπενθυµίζει ότι το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος από ενδεχόµενη αδυναµία παροχής
καθώς και ο συναφής πολιτικός κίνδυνος θα βαρύνουν, αµέσως ή εµµέσως, το κράτος µέλος
στο οποίο υφίσταται η υποχρέωση και όχι εκείνο στο οποίο εδρεύει το ίδρυµα
συνταξιοδοτικών παροχών.

Το Βέλγιο εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του που δεν κατέστη δυνατό να συµπεριληφθούν
στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
που λειτουργούν µε διανεµητικό σύστηµα ή µε ενσωµάτωση στο παθητικό του ισολογισµού
του εργοδότη, γεγονός που συµβάλλει στη διατήρηση συστηµάτων που προσφέρουν
µειωµένη εξασφάλιση.

Το Βέλγιο θεωρεί ότι η έκδοση της οδηγίας αυτής ουδόλως θίγει την εφαρµογή από τα κράτη
µέλη του κατάλληλου νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, µεταξύ άλλων και για
διασυνοριακές δραστηριότητες των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών,
το οποίο τους επιτρέπει να ενσωµατώνουν τις συµπληρωµατικές συντάξεις σε µία συνολική
κοινωνική πολιτική συντάξεων, σύµφωνα µε τους µεγάλους κοινούς στόχους, στον τοµέα των
συντάξεων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν και επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης. Αυτοί οι κοινοί στόχοι αφορούν ιδίως τη διατήρηση της
ικανότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να επιτυγχάνουν τους κοινωνικούς στόχους
τους, καθώς και την απαίτηση εξασφάλισης συνταξιοδοτικών συστηµάτων (ιδιωτικών και
δηµόσιων) που µπορούν να παρέχουν συντάξεις επαρκώς διαφανείς, αποτελεσµατικές,
εφικτές, ασφαλείς και δυνάµενες να µεταφέρονται».

2. ∆ήλωση των Κάτω Χωρών

«Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν πλήρη
αρµοδιότητα για την οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, καθώς και την απόφαση
σχετικά µε το ρόλο καθενός εκ των τριών πυλώνων στα επιµέρους κράτη µέλη. Κάθε κράτος
µέλος µπορεί να επιβάλει πρόσθετες προϋποθέσεις όσον αφορά τη λειτουργία ενός ιδρύµατος
στο έδαφός του, προκειµένου να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισµού. Η εν λόγω οδηγία δεν
έχει την πρόθεση να θέσει υπό αµφισβήτηση αυτή την αρχή.»
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3. ∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή φρονεί ότι η οδηγία αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στα
µέλη και τους δικαιούχους. Ο συνετός υπολογισµός των τεχνικών αποθεµατικών είναι βασική
προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτό σηµαίνει ότι το επιτόκιο και άλλοι
οικονοµικοί και δηµογραφικοί παράγοντες θα πρέπει να επιλέγονται µε σύνεση.
Η Επιτροπή κρίνει ότι η έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 συνιστά
σηµαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης.
Αναλαµβάνει δε να διενεργεί σχολαστική και τακτική αξιολόγηση, σε στενή συνεργασία µε
τα κράτη µέλη, περί του εάν η κατάσταση που επικρατεί στα κράτη µέλη οδηγεί σε «forum-
shopping» και σε εποπτικά πρότυπα που δεν είναι επαρκώς συνετά. Θα δώσει επίσης
ιδιαίτερη προσοχή σε όποιες πληροφορίες τις επισηµάνουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τις
δυνατότητες για τέτοια «forum-shopping».
Μετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα προτείνει κάθε µέτρο που είναι
απαραίτητο για την αποτροπή πιθανών στρεβλώσεων και για την προστασία των
συµφερόντων των δικαιούχων και των µελών οιουδήποτε συνταξιοδοτικού καθεστώτος.»

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.11.2002
SEC(2002) 1215τελικό

2000/0260 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251παρ. 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση που εξεδόθη από το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας για τις
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
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2000/0260 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251παρ. 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση που εξεδόθη από το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας για τις
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης προς το ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)507τελικό – 2000/0260 (COD):

11.10.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

28.03.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε
πρώτη ανάγνωση:

04.07.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 05.11.2002.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας υπενθύµισε µε επίταση την ανάγκη να
ολοκληρωθεί η ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών της Ένωσης. Η ενοποίηση αυτή

περνά από την πλήρη εφαρµογή, µέχρι το 2005, του Προγράµµατος ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Αγορές1. Ο συντονισµός των κανόνων των εφαρµοστέων στα Ιδρύµατα

Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), για τα οποία µέχρι τώρα δεν υπάρχει
κατάλληλο κοινοτικό πλαίσιο, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ως άνω προγράµµατος δράσης.
Τα ιδρύµατα αυτά πρέπει να µπορούν µε κάθε ασφάλεια να ασκούν τις δραστηριότητές τους
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, προς όφελος των επιχειρήσεων και των εργαζόµενων

που προσφεύγουν στις υπηρεσίες τους για τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών τους
αποταµιεύσεων.

Κατά τη σύνταξη της ως άνω πρότασης, η Επιτροπή είχε ως οδηγό το διττό µέληµα της
ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας. Έχει ζωτική σηµασία η εξασφάλιση ενός πολύ

υψηλού επιπέδου προστασίας των µέσων διαβίωσης των µελλοντικών συνταξιούχων. Αλλά
τα εν λόγω ιδρύµατα οφείλουν και να ενεργούν µε αποτελεσµατικότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά
τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις και τις διασυνοριακές πράξεις. Η ανεπαρκής προστασία
αποτελεί απειλή για τις συνταξιοδοτικές παροχές. Η έλλειψη αποτελεσµατικότητας αυξάνει

το κόστος της αποταµίευσης, εις βάρος της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της

1 COM (1999) 232.
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χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας των συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Ως εκ τούτου, στην
πρόταση του Συµβουλίου περιλαµβάνονται :

– Αυστηροί κανόνες συνετής διαχείρισης για την προστασία των δικαιούχων. Τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να υπόκεινται σε σαφείς όρους λειτουργίας. Τα
µέλη και οι δικαιούχοι πρέπει να ενηµερώνονται επαρκώς για τους όρους του
αντίστοιχου συστήµατος, για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ιδρύµατος και

για τα δικαιώµατά τους. Οι υποσχέσεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να υπολογίζονται
µε σύνεση και να αντιστοιχούν σε επαρκή στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισµό.
Ακόµη και αν ένα ίδρυµα προσφέρει κάποια χρηµατοοικονοµική εγγύηση, πρέπει να
διαθέτει ίδια κεφάλαια. Τέλος, είναι σηµαντικό, οι αρχές εποπτείας να διαθέτουν

όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την επαρκή εποπτεία των ιδρυµάτων για τα
οποία είναι υπεύθυνες.

– Επενδυτικοί κανόνες προσαρµοσµένοι στα χαρακτηριστικά των ΙΕΣΠ και σε
µιαν αποδοτική διαχείριση των αποταµιεύσεων. Τα ΙΕΣΠ επενδύουν µε πολύ

µεγάλο χρονικό ορίζοντα και µπορούν εύκολα να προβλέπουν τις παροχές που θα
πρέπει να εξασφαλίσουν. Έτσι, πρέπει να διαθέτουν µια σχετική διακριτική

ευχέρεια, για να καθορίζουν την επενδυτική πολιτική την πλέον ενδεδειγµένη για τις
ανειληµµένες υποχρεώσεις. Η πολιτική αυτή πρέπει σε κάθε περίπτωση να

αποσκοπεί σε επαρκή διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού. Τα κράτη µέλη
µπορούν να θεσπίζουν λεπτοµερέστερους κανόνες, εφόσον είναι αναγκαίοι για την

εποπτεία των ΙΕΣΠ που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους. Ωστόσο, καλό
είναι οι κανόνες αυτοί να µην παραβλάπτουν υπέρµετρα τη διεθνή διαφοροποίηση

του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τις τοποθετήσεις σε µετοχές, οι οποίες εν γένει
προσφέρουν µακροπρόθεσµα υψηλές αποδόσεις και ικανοποιητική ασφάλεια.

– Κανόνες που επιτρέπουν τη διασυνοριακή, και κατά συνέπεια
αποτελεσµατικότερη, διαχείριση των συστηµάτων επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών. Προς το παρόν, είναι αδύνατον για ένα ΙΕΣΠ να
διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό σύστηµα µιας επιχείρησης εγκατεστηµένης σε άλλο

κράτος µέλος. Μια επιχείρηση παρούσα και στα 15 κράτη µέλη πρέπει, λοιπόν, να
δηµιουργήσει 15 διαφορετικά συστήµατα. Σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας θα

µπορούσαν να επιτευχθούν, εάν ένα και µοναδικό ΙΕΣΠ θα µπορούσε να
διαχειρίζεται όλα τα διάφορα συστήµατα, µε τήρηση των εκάστοτε κοινωνικών και

εργατικών κανονιστικών διατάξεων. Τούτο απαιτεί την αµοιβαία αναγνώριση των
εποπτικών συστηµάτων, πράγµα που αποτελεί έναν από τους στόχους-κλειδιά της

παρούσας πρότασης. Εξάλλου, η πρόταση αυτή περιλαµβάνει και µια διαδικασία
συνεργασίας µεταξύ εποπτικών αρχών σε περίπτωση διασυνοριακής διαχείρισης

ενός συνταξιοδοτικού συστήµατος.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1. Παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα επί της κοινής πρότασης

Χάρις στις ουσιαστικές προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας, το Συµβούλιο υιοθέτησε την

κοινή θέση στις 5 Νοεµβρίου 2002.Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που
επήλθαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου, η οποία διατηρεί την ουσία της πρότασης της
Επιτροπής.

Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη και τις περισσότερες από τις τροπολογίες που προτάθηκαν από
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινα αποδεκτές από την Επιτροπή. Αυτές ενσωµατώθηκαν
σε ορισµένες περιπτώσεις µε νέα διατύπωση, για λόγους εσωτερικής συνοχής του κειµένου.
Ωστόσο, τρεις από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν γίνει αποδεκτές
από την Επιτροπή δεν ενσωµατώθηκαν, και τούτο κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης του

κειµένου και µε µέληµα την εσωτερική συνοχή του. Σε σύγκριση µε την πρόταση της
Επιτροπής, η κοινή θέση αναπτύσσει και αποσαφηνίζει τις κυριότερες διατάξεις της

πρότασης της Επιτροπής που αφορούν ιδίως το πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2), την προαιρετική
εφαρµογή για τις επιχειρήσεις ασφαλειών ζωής (άρθρο 4), τους όρους λειτουργίας (άρθρο 9),
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και στους δικαιούχους (άρθρο 11), τα
τεχνικά αποθεµατικά (άρθρο 15), τους επενδυτικούς κανόνες (άρθρο 18), τους διαχειριστές
και θεµατοφύλακες (άρθρο 19) και τις διασυνοριακές δραστηριότητες (άρθρο 20). Ακόµη,
προστέθηκε και ένα άρθρο 21, αναφερόµενο στη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και

Επιτροπής.

Οι αναπροσαρµογές που επέρχονται µέσω της κοινής θέσης δεν είναι σε θέση να αλλοιώσουν

τον χαρακτήρα της πρότασης της Επιτροπής. Πιο συγκεκριµένα, επιφέρουν χρήσιµες
διευκρινίσεις ή αποσαφηνίσεις του συστήµατος που προτείνει η Επιτροπή, ιδίως σε ό,τι
αφορά τα πρότυπα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης των
εθνικών συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας, πράγµα που αποτελεί όρο αναγκαίο για τη

διασυνοριακή εγγραφή µελών.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται στην πρόταση της Επιτροπής µέσω της κοινής

θέσης σχολιάζονται λεπτοµερώς στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης.

3.2. Έκβαση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 99 τροπολογίες. Η Επιτροπή απεδέχθη, εν όλω ή εν
µέρει, αυτούσιες ή κατά το πνεύµα τους, 44.

3.2.1. Τροπολογίες οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και περιλαµβάνονται στο
κείµενο της κοινής πρότασης

α) Τίτλος της κοινής θέσης

Ο τίτλος αναπροσαρµόσθηκε σύµφωνα µε την τροπολογία 1 του ΕΚ, έτσι ώστε να αποδίδει

καλύτερα το ότι πρόκειται για µια οδηγία που όχι µόνο αφορά τις δραστηριότητες των
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών αλλά και αποσκοπεί στην καθιέρωση

της εποπτείας των δραστηριοτήτων αυτών.

β) Αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 4 της κοινής θέσης

Αυτή η αιτιολογική σκέψη υπογραµµίζει τη σηµασία της οδηγίας όχι µόνο λόγω της

απουσίας νοµοθετικού πλαισίου που να εξασφαλίζει οφέλη για την εσωτερική αγορά, αλλά
και µε κριτήριο τον ρόλο που παίζουν τα ΙΕΣΠ στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ιδίως µε την
ιδιότητα του µακροπρόθεσµου επενδυτή. Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη λαµβάνει υπόψη την
τροπολογία 4 του Κοινοβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 5

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη περιλαµβάνει εν µέρει την τροπολογία 7 του ΕΚ.
Υπογραµµίζει δε ότι η οδηγία εντάσσεται σε ένα σύνολο µέτρων που αποσκοπούν στη
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δηµιουργία µιας πραγµατικής εσωτερικής αγοράς για τα ΙΕΣΠ και στην ανάπτυξη του
αντίστοιχου κλάδου. Ωστόσο, η διατύπωση της τροπολογίας αυτής αναπροσαρµόσθηκε, έτσι
ώστε να ευθυγραµµισθεί µε το περιεχόµενο των νέων διατάξεων που διέπουν τις επενδύσεις
(άρθρο 18).

Αιτιολογική σκέψη 6

Πρόκειται για µια νέα αιτιολογική σκέψη, η οποία περιλαµβάνει την τροπολογία 8 του ΕΚ

και την αναπροσαρµόζει κατά τρόπο που αυτή να ευθυγραµµίζεται µε τις τροποποιήσεις που
επήλθαν στους κανόνες περί επενδύσεων. Αναφέρει δε τον διττό στόχο της ασφάλειας και της
αποδοτικότητας των επενδύσεων, ως τον ουσιώδη στόχο που επιδιώκεται από την οδηγία.

Αιτιολογική σκέψη 8

Αυτή η αιτιολογική σκέψη υπογραµµίζει ότι η παρούσα οδηγία δεν έχει ως αντικείµενο την
αµφισβήτηση της ευθύνης των κρατών µελών ως προς την οργάνωση των συνταξιοδοτικών

συστηµάτων τους και ως προς τον ρόλο που παίζουν τα διάφορα ιδρύµατα που παρέχουν
επαγγελµατικές συντάξεις στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Η αιτιολογική σκέψη αυτή

περιλαµβάνει την τροπολογία 10 του ΕΚ.

Αιτιολογική σκέψη 12

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 5 της κοινής θέσης. Προσδιορίζει το εύρος
της δυνατότητας επιλογής που δίδεται στα κράτη µέλη να µην εφαρµόζουν την παρούσα

οδηγία για τα ιδρύµατα µικρού µεγέθους και για προβλεπόµενα από τον νόµο συστήµατα.
Ωστόσο, διευκρινίζει ότι τα ως άνω ιδρύµατα πρέπει πάντα να µπορούν να διαθέτουν τα

πλεονεκτήµατα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση και τη φύλαξη
στοιχείων ενεργητικού, οπότε και αποδίδει το πνεύµα του πρώτου µέρους της τροπολογίας 15
του ΕΚ.

Αιτιολογική σκέψη 15

Αυτή η αιτιολογική σκέψη υπογραµµίζει τη σηµασία του νοµικού διαχωρισµού των ΙΕΣΠ
από τις χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις, ως ουσιώδη παράγοντα για την εξασφάλιση της

προστασίας των εισφερόντων µελών. Αυτός ο νοµικός διαχωρισµός πρέπει ωστόσο να
συµπληρωθεί µε ελάχιστα µέτρα ασφάλειας, περιλαµβάνοντας έτσι και την τροπολογία 17
του ΕΚ.

Αιτιολογική σκέψη 28

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 18 της κοινής θέσης. ∆ιευκρινίζει δε ότι η
επενδυτική πολιτική πρέπει να προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ΙΕΣΠ, κατά
τους όρους της ασφάλισης, οπότε και ενσωµατώνει εν µέρει την τροπολογία 25, την οποία η
Επιτροπή απεδέχθη εν µέρει. Εξάλλου, το περιεχόµενο αυτής της αιτιολογικής σκέψης

αναπροσαρµόσθηκε για να ευθυγραµµισθεί µε τις νέες διατάξεις περί επενδύσεων που
εισήχθησαν στο άρθρο 18.

Αιτιολογική σκέψη 32

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι η ελεύθερη επιλογή διαχειριστή στοιχείων

ενεργητικού πρέπει οπωσδήποτε να υπάγεται στην αρµοδιότητα του εκάστοτε ΙΕΣΠ, και όχι
των χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων. Ενσωµατώνει την τροπολογία 28 του ΕΚ.
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Αιτιολογική σκέψη 33

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 20. Επαναλαµβάνει το πνεύµα της

τροπολογίας 29 του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε την οποία υπεύθυνο για την εποπτεία της
συνετής διαχείρισης είναι το κράτος µέλος καταγωγής. Αυτή η αιτιολογική σκέψη

ευθυγραµµίζεται και µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 20, σύµφωνα µε το οποίο η παρούσα
οδηγία δεν έχει ως αποστολή την παρέµβαση στην οργάνωση των συνταξιοδοτικών

συστηµάτων των κρατών µελών. Ακόµη, προσδιορίζει το εύρος της διασυνοριακής
ασφάλισης.

γ) ∆ιατακτικό

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 2 παρ. 1

Η διάταξη αυτή εγγυάται την εφαρµογή της οδηγίας οσάκις τα ΙΕΣΠ δεν διαθέτουν νοµικό

πρόσωπο και υπάγονται στη διαχείριση διαχειριστικών οντοτήτων, όπως στην περίπτωση
ορισµένων κρατών µελών. Η διατύπωση αυτή ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 33
του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 4. Προαιρετική εφαρµογή σε ιδρύµατα που διέπονται από την οδηγία

79/267/ΕΟΚ

Η διάταξη αυτή προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη µέλη µπορούν να

αποφασίσουν την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της οδηγίας για τις εταιρείες ασφαλειών
ζωής. Η κοινή θέση του Συµβουλίου διευκρινίζει ότι στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες επαγγελµατικής
συνταξιοδότησης πρέπει να διαχωρίζονται. Ακόµη, διευκρινίζει ότι εναπόκειται στις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής να επαληθεύει τον αυστηρό διαχωρισµό των
δραστηριοτήτων των εταιρειών ασφαλειών ζωής. Τούτο είναι σύµφωνο και µε το πνεύµα της

τροπολογίας 36 του ΕΚ.

Άρθρο 5. Μικρά συνταξιοδοτικά ιδρύµατα και συστήµατα εκ του νόµου

Άρθρο 5 παρ. 1

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διευκρινίζει ότι, αν και επιτρέπει στα κράτη µέλη να εξαιρούν

από το πεδίο εφαρµογής τα ιδρύµατα µικρού µεγέθους, είναι ενδεδειγµένο να εξασφαλισθεί
ότι θα µπορούν ανά πάσα στιγµή να επωφεληθούν από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών κατά

την άσκηση των δραστηριοτήτων τους διαχείρισης και φύλαξης. Τούτο επαναλαµβάνει ένα
µέρος της τροπολογίας 37 του Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση προσθέτει ωστόσο ότι, εάν οι

επιχειρήσεις αυτές το επιθυµούν, θα πρέπει να µπορούν να διαθέτουν τη δυνατότητα
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ενώ εννοείται ότι κάθε διασυνοριακή δραστηριότητα θα

πρέπει να τηρεί πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας.

Άρθρο 6 Ορισµοί

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διευκρινίζει, στον ορισµό των ΙΕΣΠ, ότι ένα ΙΕΣΠ δεν πρέπει

να λαµβάνει τη µορφή συγκεκριµένης νοµικής οντότητας και ότι οι δραστηριότητές του θα
πρέπει να απορρέουν απευθείας από τον κύριο στόχο της παροχής συνταξιοδοτικών
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υπηρεσιών. Τούτο ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 38 του Κοινοβουλίου. Ακόµη,
προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα ιδρύµατα αυτά µπορούν να διαχειρίζονται

συστήµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης ελεύθερων επαγγελµατιών, διευκρινίζοντας ότι
τούτο πρέπει να γίνεται µε πλήρη τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας. Το σηµείο αυτό έχει σχέση

µε τη νέα αιτιολογική σκέψη 9 (βλέπε ανωτέρω).

Άρθρο 6 στοιχείο γ)

Ο ορισµός της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης τροποποιήθηκε έτσι ώστε να απαλειφθεί κάθε
ασάφεια ως προς τον ρόλο των ιδιωτών, ιδίως των ελεύθερων επαγγελµατιών. Τούτο

ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 40 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 7 ∆ραστηριότητες των ΙΕΣΠ

Προστέθηκε µια νέα παράγραφος, µε σκοπό να διευκρινισθεί ότι, οσάκις ένα ΙΕΣΠ ασκεί τις
δραστηριότητές του µέσω διαχωρισµού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, οι

δραστηριότητες αυτές περιορίζονται στην παροχή συνταξιοδοτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε
το πνεύµα της πρώτης παραγράφου. Τούτο ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 46 του

Κοινοβουλίου.

Άρθρο 9 Προϋποθέσεις για τη λειτουργία

Άρθρο 9 παρ. 1

Η διατύπωση στην κοινή θέση διευκρινίζει την αρχή της χώρας καταγωγής, η οποία θεσπίζει

το δικαίωµα των κρατών µελών να ελέγχουν τους όρους λειτουργίας των ΙΕΣΠ που είναι
εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους. Τούτο ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 47 του

Κοινοβουλίου.

Το στοιχείο δ) τροποποιήθηκε επίσης µε την κοινή θέση του Συµβουλίου, µε σκοπό την

αποσαφήνιση των τρόπων υπολογισµού και πιστοποίησης των τεχνικών αποθεµατικών.
Τούτο πρέπει κατά γενικό κανόνα να γίνεται από αναλογιστή ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι
αναγνωρισµένοι, από ελεγκτή ή άλλον ειδικό, σύµφωνα µε την εκάστοτε εθνική νοµοθεσία.
Οι χρησιµοποιούµενες αναλογιστικές µέθοδοι πρέπει να είναι αναγνωρισµένες από την

αρµόδια αρχή των κρατών µελών.

Τέλος, το στοιχείο στ) αναπροσαρµόσθηκε έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του

δικαίου ορισµένων κρατών µελών όπου τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα δεν βασίζονται πάντα
στη σύναψη συµβάσεων.

Άρθρο 9 παρ. 3

Αυτή η νέα παράγραφος σκοπό έχει να δώσει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή

να επιβάλουν την ανάθεση δραστηριοτήτων σε άλλες οντότητες για λογαριασµό των ΙΕΣΠ. Η
παράγραφος αυτή ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 52 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 10 Ετήσιοι λογαριασµοί και εκθέσεις

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι οι απαιτήσεις του άρθρου αυτού καθορίζονται από το κράτος

µέλος καταγωγής για τα ΙΕΣΠ που εδρεύουν στην επικράτειά του. Τούτο ενσωµατώνει το
πνεύµα της τροπολογίας 53 του Κοινοβουλίου.
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Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν µε σκοπό να διευκρινισθεί ότι, σε
περίπτωση που ένα ΙΕΣΠ διαχειρίζεται πολλά συστήµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης,
οι εν λόγω λογαριασµοί και εκθέσεις συντάσσονται για καθένα από τα συστήµατα αυτά
χωριστά. Ακόµη, οι διατάξεις αυτές καθορίζουν σαφέστερα τις πληροφορίες που

περιλαµβάνονται στις εκθέσεις αυτές και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν.

Άρθρο 11 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και στους δικαιούχους

Άρθρο 11παρ. 1

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι το κράτος µέλος καταγωγής είναι αυτό που καθορίζει τους

κανόνες ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ασφαλισµένους και στους
δικαιούχους, σεβόµενο παράλληλα απολύτως το κοινοτικό κεκτηµένο. Τούτο ενσωµατώνει

το πνεύµα της τροπολογίας 54 του Κοινοβουλίου. Εξάλλου, στην παράγραφο αυτή εισάγεται
και µια τροποποίηση µε σκοπό την απαρίθµηση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται

κατ' ελάχιστον, αφήνοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να θέτουν λεπτοµερέστερους
κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα ΙΕΣΠ που εδρεύουν στην

επικράτειά τους.

Άρθρο 13 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι το κράτος µέλος καταγωγής είναι αυτό που καθορίζει τους
κανόνες ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές. Τούτο

ενσωµατώνει το πνεύµα της τροπολογίας 62 του Κοινοβουλίου.

Ακόµη, η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει και ορισµένες διευκρινίσεις ως προς τις

πληροφορίες που είναι δυνατόν να απαιτηθούν από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής, ιδίως εκείνες που αναφέρονται στις σχέσεις (οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε

σύµβαση) µεταξύ ΙΕΣΠ και των άλλων επιχειρήσεων ή ΙΕΣΠ, στη δήλωση περί των
επενδυτικών αρχών, στις παραδοχές που χρησιµοποιούνται κατά τις αναλογιστικές

εκτιµήσεις, και στις εκθέσεις των προσώπων που ασχολούνται µε την επαλήθευση των
λογαριασµών.

Άρθρο 14 Εξουσίες παρέµβασης και καθήκοντα των αρµόδιων αρχών

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ευθυγράµµισε τη διατύπωση του τίτλου αυτού του άρθρου

προς το πραγµατικό του περιεχόµενο, ακολουθώντας έτσι την τροπολογία 66 του
Κοινοβουλίου.

Οι διατάξεις της διευκρινίζουν ότι το κράτος µέλος καταγωγής είναι εκείνο που θέτει τους
κανόνες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις εξουσίες των εποπτικών αρχών, ιδίως στις

παραγράφους 1, 2, 3, 4.Τούτο ενσωµατώνει το πνεύµα των τροπολογιών 67, 68, 69και 71
του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 16 Χρηµατοδότηση των τεχνικών αποθεµάτων

Άρθρο 16παρ. 2

Η διάταξη αυτή απαριθµεί τους όρους υπό τους οποίους ένα κράτος µέλος µπορεί να
επιτρέψει σε ένα ΙΕΣΠ να παρεκκλίνει από τον κανόνα της πλήρους κάλυψης µε στοιχεία

ενεργητικού. Η κοινή θέση του Συµβουλίου έκρινε σκόπιµο να διευκρινίσει ότι οι διαδικασίες
µεταφοράς δεν εφαρµόζονται µόνο για τα στοιχεία ενεργητικού αλλά και για τις αντίστοιχες

υποχρεώσεις. Ενσωµατώνεται έτσι η τροπολογία 78 του Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 17 Κανονιστικά ίδια κεφάλαια

Άρθρο 17παρ. 1

Η διάταξη αυτή επεξηγεί τους όρους υπό τους οποίους τα ΙΕΣΠ πρέπει να διαθέτουν
κανονιστικά ίδια κεφάλαια. Αποσαφηνίζεται ότι, κατά τον προσδιορισµό των κεφαλαίων

ασφαλείας (« tampon »),πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο ακριβής τύπος του κινδύνου που
αναλαµβάνει ένα ΙΕΣΠ. Ενσωµατώνει την τροπολογία 80 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 18 Επενδυτικοί κανόνες

Άρθρο 18παρ. 1

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διευκρινίζει τη διατύπωση της παραγράφου αυτής,
παραπέµποντας στην αρχή της σύνεσης ή του συνετού διαχειριστή, η οποία αποτελεί έννοια

ανεγνωρισµένη, και φροντίζοντας να διευκρινίσει ότι οι ενέργειες που απαριθµούνται στη
συνέχεια αποτελούν τα βασικά στοιχεία της έννοιας αυτής. Έτσι, ενσωµατώνει τις

τροπολογίες 82και 85 του Κοινοβουλίου.

Ο κανόνας της αυτο-επένδυσης (επένδυση εντός της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης)
επιβεβαιώνεται και συµπληρώνεται µε ένα κατώτατο όριο 10% σε περίπτωση που η
χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όµιλο. Η κοινή θέση διευκρινίζει ωστόσο ότι, οσάκις
ένα ΙΕΣΠ ενεργεί για λογαριασµό πολλών χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων, οι επενδύσεις εκ
µέρους των επιχειρήσεων αυτών πραγµατοποιούνται µε σύνεση. Τούτο ανταποκρίνεται στο

πνεύµα της τροπολογίας 84 του Κοινοβουλίου.

Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 διευκρινίζουν ότι οι κανόνες και οι αρχές

καθορίζονται από την αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής για τα ΙΕΣΠ που εδρεύουν στην
επικράτειά της. Έτσι, ενσωµατώνουν τις τροπολογίες 86, 87και 89 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 20 ∆ιασυνοριακές δραστηριότητες

Άρθρο 20,παρ. 1, 2και 3

Η κοινή θέση τροποποιεί τη διατύπωση των παραγράφων αυτών, για να τις ευθυγραµµίσει µε
τους νέους ορισµούς του άρθρου 6 σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση και τη

χρήση της έννοιας του ατόµου στους ορισµούς αυτούς, απαλείφοντας τον όρο «άτοµο» από
τις παραγράφους αυτές. Τούτο ανταποκρίνεται στις τροπολογίες 91 και 92 του Κοινοβουλίου.
Ακόµη, στην παράγραφο 2 διευκρινίζεται η απαίτηση εκ των προτέρων έγκρισης για κάθε
ΙΕΣΠ που επιθυµεί να παράσχει τις υπηρεσίες του σε επιχείρηση εδρεύουσα σε άλλο κράτος

µέλος. Τούτο ανταποκρίνεται στην τροπολογία 131 του Κοινοβουλίου. Τέλος,
αποσαφηνίζεται η διατύπωση του στοιχείου γ) της παραγράφου 3, µε την αναφορά ότι µία

από τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην κοινοποίηση προς το κράτος µέλος
παροχής των υπηρεσιών αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά του προς διαχείριση

συστήµατος επαγγελµατικής συνταξιοδότησης. Τούτο ενσωµατώνει το πνεύµα της
τροπολογίας 132του Κοινοβουλίου.

Ακόµη, η κοινή θέση του Συµβουλίου έκρινε σκόπιµο να διευκρινίσει ότι κάθε διασυνοριακή
δραστηριότητα πρέπει να ασκείται µε πλήρη τήρηση των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας

που διέπει την οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων των κρατών µελών, ιδίως σε ό,τι
αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση. Τούτο είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους στόχους της

παρούσας οδηγίας, η οποία δεν έχει ως αποστολή την παρέµβαση στα εθνικά συνταξιοδοτικά
συστήµατα.
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Άρθρο 20παρ. 8

Η διάταξη αυτή αποσαφηνίζει την υποχρέωση του κράτους µέλους παροχής των υπηρεσιών

να κοινοποιεί στο κράτος µέλος καταγωγής κάθε τροποποίηση της κοινωνικής και εργατικής
νοµοθεσίας που αφορά τις επαγγελµατικές συντάξεις. Με την τροποποίηση αυτή

ενσωµατώνεται η τροπολογία 94 του Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση διευκρινίζει και ότι η
ενηµέρωση αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών αφορά και τους κανόνες επενδύσεων του

άρθρου 18 παρ. 7, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την πληροφόρηση που περιλαµβάνονται
στο άρθρο 20παρ. 7.

Άρθρο 20παρ. 9 και 10

Αυτές οι νέες παράγραφοι, προστεθείσες από το Συµβούλιο, επαναλαµβάνουν το πνεύµα του

άρθρου 14 παρ. 5 της πρότασης της Επιτροπής και των τροπολογιών 72 και 95 του
Κοινοβουλίου. Αναφέρονται στην εποπτεία που ασκείται από την αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους παροχής των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την τήρηση από τα ΙΕΣΠ των διατάξεων της
κοινωνικής και της εργατικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανόµενης της ενηµέρωσης των µελών
και των δικαιούχων, του κράτους µέλους παροχής των υπηρεσιών. Ακόµη, αναφέρονται στα
µέτρα που είναι δυνατόν να λαµβάνονται σε περίπτωση παρατυπιών κατά την τήρηση των ως

άνω διατάξεων. Τα µέτρα αυτά εµπίπτουν κατ' αρχάς στην αρµοδιότητα της αρµόδιας αρχής
του κράτους µέλους καταγωγής ή, εφόσον αυτή δεν λαµβάνει µέτρα ή δεν τηρεί τα ληφθέντα

µέτρα, στην αρµοδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους παροχής των υπηρεσιών,
το οποίο έτσι µπορεί να παρέµβει τελευταίο και µε δυνατότητα να προβεί σε παύση

δραστηριοτήτων για λογαριασµό µιας επιχείρησης εδρεύουσας στο κράτος µέλος παροχής
των υπηρεσιών. Όλες αυτές οι διατάξεις κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση µε τις

υφιστάµενες διατάξεις περί ασφαλειών ζωής.

3.2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή

αλλά δεν περιελήφθησαν στο κείµενο της κοινής θέσης

Η τροπολογία 16 ευθυγράµµιζε το περιεχόµενο της αιτιολογικής σκέψης 14 της κοινής θέσης

µε τη διατύπωση του άρθρου 7 της πρότασης της Επιτροπής. ∆εδοµένου ότι το άρθρο αυτό
είχε τροποποιηθεί για να αποδοθούν καλύτερα οι δραστηριότητες των ΙΕΣΠ σε ορισµένες

χώρες, δεν υπήρχε λόγος να διατηρηθεί η ως άνω τροπολογία στο κείµενο της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 43 διευκρίνιζε τον ορισµό του τόπου εγκατάστασης και είχε γίνει αποδεκτή

κατά το πνεύµα της από την Επιτροπή. Η κατάργηση της αναφοράς στον τόπο εγκατάστασης
στους ορισµούς των κρατών µελών καταγωγής και παροχής των υπηρεσιών (βλέπε άρθρο 6
θ) και ι) οδήγησε και στην κατάργηση του ορισµού του τόπου εγκατάστασης, οπότε η
τροπολογία αυτή δεν ελήφθη υπόψη στην κοινή θέση.

Η τροπολογία 77 υπογράµµιζε ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 σχετικά µε τη
δυνατότητα υπο-χρηµατοδότησης των τεχνικών αποθεµατικών δεν είχε ενιαίο χαρακτήρα.
∆εδοµένου ότι η τροποποίηση της παραγράφου 2 δεν χρησιµοποιούσε πλέον τον όρο
« παρέκκλιση », αλλά περιέγραφε µια κατάσταση εκ των πραγµάτων, η δυνατότητα ενιαίας

ερµηνείας εξέλιπε. Για τον λόγο αυτόν, η ως άνω τροπολογία δεν περιελήφθη στην κοινή
θέση.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήχθησαν στην κοινή θέση από το Συµβούλιο

α) Οι αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 9
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Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 6 στοιχείο α) της κοινής θέσης,
σχετικά µε τον ορισµό του ΙΕΣΠ. ∆ιευκρινίζει δε την ποικιλοµορφία των καταστάσεων που

υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εκ µέρους των ΙΕΣΠ κάλυψη των
συστηµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης των ελεύθερων επαγγελµατιών, καθώς και

την κάλυψη των ελευθέρων επαγγελµατιών που εµπίπτουν σε ορισµένες χώρες στο πεδίο
εφαρµογής του τρίτου πυλώνα και σε άλλες χώρες του δεύτερου πυλώνα. Αυτή η αιτιολογική

σκέψη είναι αναγκαία για την κατανόηση της εµβέλειας του άρθρου 6 στοιχείο α).

Αιτιολογική σκέψη 16

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι σε ορισµένα κράτη µέλη η εποπτεία της συνετής
διαχείρισης µπορεί να αφορά ταυτόχρονα τα ΙΕΣΠ και τις εταιρείες που είναι

εξουσιοδοτηµένες να διαχειρίζονται τα ιδρύµατα αυτά. Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι οι
εταιρείες που διαχειρίζονται ΙΕΣΠ µπορούν να είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες

χρηµατοπιστωτικές οντότητες.

Αιτιολογική σκέψη 19

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 10. Υπογραµµίζει δε τη σηµασία των
ετήσιων λογαριασµών και εκθέσεων ως πηγών ουσιαστικής πληροφόρησης, τόσο των

ασφαλισµένων όσο και των αρµοδίων αρχών. Η κοινή θέση υπογραµµίζει την ισχύουσα σε
όλα τα κράτη µέλη υποχρέωση να συντάσσονται τέτοιοι λογαριασµοί για καθένα από τα

ΙΕΣΠ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για κάθε σύστηµα χωριστά.

Αιτιολογική σκέψη 21

Αυτή η αιτιολογική σκέψη τροποποιήθηκε για να ευθυγραµµισθεί καλύτερα προς το
περιεχόµενο του άρθρου 12 της κοινής θέσης. Έτσι, εκφράσθηκε η ιδέα ότι οι επενδυτικές

αρχές πρέπει, αφού τεθούν, να επενεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τρία έτη και να τίθενται
στη διάθεση των αρµοδίων αρχών.

Αιτιολογική σκέψη 23

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 15 της κοινής θέσης. Απαριθµεί

ακριβέστερα τους παράγοντες και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για µια συνετή
εκτίµηση των τεχνικών αποθεµατικών.

Αιτιολογική σκέψη 27

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 17 της κοινής θέσης. ∆ιευκρινίζει ότι σε
περίπτωση κάλυψης βιοµετρικών κινδύνων από ένα ΙΕΣΠ, και όχι από τη χρηµατοδοτούσα
επιχείρηση, το ΙΕΣΠ οφείλει να διαθέτει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ανάλογα µε εκείνα που

απαιτούνται για τις εταιρείες ασφαλειών ζωής.

Αιτιολογική σκέψη 30

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 18.Η κοινή θέση ενισχύει, σύµφωνα µε
την αρχή του συνετού διαχειριστή, την απαιτούµενη σύνεση κατά την άσκηση της πολιτικής

επενδύσεων των κεφαλαίων, ιδίως για τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού που
παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο· δεν επιτρέπει τον περιορισµό ορισµένων µορφών

επένδυσης παρά µόνο για λόγους συνετής διαχείρισης.

Αιτιολογική σκέψη 31
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Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 18 παρ. 7, το οποίο είναι επίσης νέο.
Επεξηγεί την καθιέρωση µέσω της οδηγίας ορισµένων ποσοτικών ορίων για τις επενδύσεις

και προσδιορίζει σε ποιες περιπτώσεις τα όρια αυτά είναι δυνατόν να πρέπει να
εφαρµοσθούν.

Αιτιολογική σκέψη 34

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 20 και διευκρινίζει ότι η

διασυνοριακή ασφάλιση είναι δυνατή µόνο µε πλήρη τήρηση της εργατικής και κοινωνικής
νοµοθεσίας της χώρας στην οποία εδρεύει η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση. Ακόµη,
αποσαφηνίζει την έννοια της εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας.

Αιτιολογική σκέψη 35

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ένα ΙΕΣΠ διαχειρίζεται
περισσότερα ασφαλιστικά συστήµατα, από τα οποία ένα τουλάχιστον αφορά επιχείρηση

εδρεύουσα σε άλλο κράτος µέλος, είναι δυνατόν δε να του ζητηθεί να διαχωρίσει τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού των συστηµάτων αυτών. Προβλέπει δε ότι στις περιπτώσεις αυτές
οι διατάξεις της οδηγίας εφαρµόζονται ανά σύστηµα, και όχι σε επίπεδο ιδρύµατος.

Αιτιολογική σκέψη 36

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη έχει σχέση µε το άρθρο 21 και προβλέπει την ανάγκη να
εξασφαλίζεται στενός συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των αρµόδιων

αρχών και της Επιτροπής.

Αιτιολογική σκέψη 37

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη προβλέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 21, ότι η Επιτροπή θα
επικουρείται από µια επιτροπή « Ασφάλιση και Συντάξεις » και ότι οι διακριτές

ιδιαιτερότητες των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα ληφθούν υπόψη κατά την οργάνωση του

αντικειµένου εργασίας της επιτροπής. Η δηµιουργία της επιτροπής αυτής είναι απαραίτητη
για να διασφαλισθεί η άρτια εφαρµογή της οδηγίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών

που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη σταθερότητα, την εποπτεία και τη χρηµατοπιστωτική
ολοκλήρωση, ιδιαίτερα δε σε θέµατα επιτροπολογίας.

Η Επιτροπή κρίνει ωστόσο ότι αρµόζοντα µέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την οργάνωση της
επιτροπής αυτής και για τον ακριβή ορισµό του ρόλου που καλείται να παίξει. Τούτο θα γίνει

από τη στιγµή που το Συµβούλιο υιοθετήσει τις θέσεις του για την χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα, εποπτεία και ολοκλήρωση.

β) ∆ιατακτικό

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 2 παρ. 2

Οι νέες διατάξεις που εισάγονται µε την κοινή απόφαση του Συµβουλίου αποσκοπούν στη

διευκρίνιση ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής οι εταιρείες ασφαλειών εκτός ζωής που
καλύπτονται από την οδηγία 73/239και οι εταιρείες που λειτουργούν κατά τρόπο παρόµοιο

µε εκείνον των γερµανικών « Unterstützungskassen ».Στην τελευταία περίπτωση, η
διατύπωση τροποποιήθηκε για να δοθεί ευρύτερος ορισµός των ιδρυµάτων αυτών χωρίς να
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γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στην ονοµασία τους. Τέλος, στην κοινή θέση καταργήθηκε η
παραποµπή στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού 1408/71του Συµβουλίου, δεδοµένου ότι αυτό
περιλαµβάνει κατάλογο παρεχόµενων υπηρεσιών και όχι ιδρυµάτων.

Άρθρο 3 Εφαρµογή σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής

ασφάλισης

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι σε περίπτωση εφαρµογής της παρούσας οδηγίας σε ιδρύµατα

που διαχειρίζονται και συστήµατα του πρώτου πυλώνα είναι ενδεδειγµένο να εξασφαλίζεται
ότι τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες του

εκάστοτε ιδρύµατος στον τοµέα της επαγγελµατικής συνταξιοδότησης είναι διαχωρισµένα,
χωρίς δυνατότητα µεταφοράς προς τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 5 Μικρά συνταξιοδοτικά συστήµατα και συστήµατα εκ του νόµου

Άρθρο 5 παρ. 2

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι, εάν τα ιδρύµατα για τα οποία η παροχή επαγγελµατικών
συνταξιοδοτήσεων έχει θεσπισθεί εκ του νόµου και τυγχάνει της εγγύησης δηµόσιας αρχής

µπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής ορισµένων διατάξεων της οδηγίας από τα
κράτη µέλη, τα ιδρύµατα αυτά µπορούν να ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες µόνο εάν

ισχύουν πλήρως όλες οι άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6 Ορισµοί

Άρθρο 6 στοιχείο δ)

Η κοινή θέση αποσαφηνίζει το εύρος των συνταξιοδοτικών παροχών, διευκρινίζοντας ότι

πρόκειται κατ' ουσίαν για παροχές που καταβάλλονται µε γνώµονα ή εν αναµονή της
συνταξιοδότησης. Συµπληρωµατικά, µπορούν να καλύπτουν επικουρικά πληρωµές σε

ορισµένες περιπτώσεις (αναπηρία, θάνατος, παύση απασχόλησης) ή παροχή υπηρεσιών ή
ενισχύσεων σε άλλες περιπτώσεις (ασθένεια, θάνατος). Πρόκειται εδώ απλώς για

αποσαφήνιση του αρχικού κειµένου της Επιτροπής.

Άρθρο 6 στοιχείο ε)

Η κοινή θέση αποσαφηνίζει την έννοια του µέλους, διευκρινίζοντας ότι δικαίωµα σε
συνταξιοδοτικές παροχές στοιχειοθετεί η επαγγελµατική δραστηριότητα.

Άρθρο 6 στοιχείο η)

Η κοινή θέση προσδιορίζει σαφέστερα τον ορισµό των βιοµετρικών κινδύνων, συσχετίζοντάς
τους µε τον θάνατο, την αναπηρία και τη διάρκεια του βίου.

Άρθρο 6 στοιχείο θ)

Η κοινή θέση αποσαφηνίζει τον ορισµό του κράτους µέλους καταγωγής, συγχωνεύοντας τα
στοιχεία ι) και λ) πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 της πρότασης της Επιτροπής και

διευκρινίζοντας ότι, εάν το ίδρυµα δεν έχει έδρα, κράτος µέλος καταγωγής είναι εκείνο στο
οποίο το ίδρυµα έχει το κύριο διοικητικό του κατάστηµα.

Άρθρο 6 στοιχείο ι)
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Η κοινή θέση ορίζει το κράτος µέλος παροχής των υπηρεσιών ως το κράτος µέλος του οποίου
η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία διέπει τις σχέσεις µεταξύ χρηµατοδοτούσας επιχείρησης

και µελών στον τοµέα των επαγγελµατικών συντάξεων. Ο ορισµός αυτός υποκαθιστά τον
αρχικό ορισµό της Επιτροπής, ο οποίος όριζε αυτό το κράτος µέλος µε γνώµονα την έδρα της

χρηµατοδοτούσας επιχείρησης.

Κατάργηση ενός ορισµού

Το Συµβούλιο αποφάσισε να καταργήσει τον ορισµό των αγορών των επιχειρηµατικών
κεφαλαίων που προβλεπόταν στο άρθρο 6 στοιχείο θ), δεδοµένου ότι στο κοινοτικό δίκαιο

δεν υπάρχει κανένας ορισµός αυτού του είδους.

Άρθρο 11 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και στους δικαιούχους

Άρθρο 11παρ. 2

Η κοινή θέση εισάγει την ιδέα ότι οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και

στους δικαιούχους είναι δυνατόν να πρέπει να διαβιβάζονται στους εκπροσώπους των µελών
και των δικαιούχων. Εξάλλου, διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που ένα ΙΕΣΠ διαχειρίζεται

πολλά συνταξιοδοτικά συστήµατα οι λογαριασµοί και οι διαχειριστικές εκθέσεις που πρέπει
να γνωστοποιούνται στα µέλη και στους δικαιούχους είναι εκείνα που αφορούν τα

συνταξιοδοτικά συστήµατα των εκάστοτε µελών και δικαιούχων.

Άρθρο 11παρ. 3

Η διάταξη αυτή εισήχθη για να διευκρινίσει ότι η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής
κοινοποιείται και αυτή, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, στα µέλη και στους δικαιούχους,
εφόσον δε συντρέχει περίπτωση και στους εκπροσώπους τους. Η διάταξη αυτή
ανταποκρίνεται στο πνεύµα του άρθρου 12παρ. 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Άρθρο 11παρ. 4

Η υποχρέωση διαβίβασης των πληροφοριών αυτών ταυτόχρονα µε τους ετήσιους

λογαριασµούς και τη διαχειριστική έκθεση, όπως προβλεπόταν στην πρόταση της Επιτροπής,
δεν περιλαµβάνεται στην κοινή θέση, δεδοµένου ότι η αίτηση ενηµέρωσης µπορεί να

αναφέρεται σε ορισµένα στοιχεία που δεν έχουν σχέση µε τις ετήσιες και τις διαχειριστικές
εκθέσεις.

Άρθρο 11παρ. 5

Η διάταξη αυτή αναφέρεται στο ύψος των οφειλόµενων συνταξιοδοτικών παροχών και στις

λεπτοµέρειες καταβολής των παροχών αυτών. Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να παρέχονται κατά τη συνταξιοδότηση ή οσάκις καθίστανται απαιτητές άλλες

παροχές.

Άρθρο 12 ∆ήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής

Οι διατάξεις αυτές υποχρεώνουν τα ΙΕΣΠ να καταρτίζουν και να αναθεωρούν τουλάχιστον
ανά τρία έτη µια δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει

ορισµένα στοιχεία όπως οι µέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών κινδύνων και η στρατηγική
κατανοµή των στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, η κοινή θέση επαναλαµβάνει σε χωριστά

άρθρα 1) την αρχή της κατάρτισης µιας τέτοιας δήλωσης (άρθρο 12), 2)τη διαβίβασή της στα
µέλη και στους δικαιούχους (άρθρο 11)και τη διαβίβαση στις αρµόδιες αρχές (άρθρο 13).
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Άρθρο 14 Εξουσίες παρέµβασης και καθήκοντα των αρµόδιων αρχών

Άρθρο 14παρ. 2

Η διάταξη αυτή συγκεκριµενοποιεί τα µέτρα που µπορεί να λαµβάνει η αρµόδια αρχή έναντι
ενός ΙΕΣΠ σε περίπτωση παρατυπιών. Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι τα µέτρα αυτά µπορούν

να έχουν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διοικητικό ή οικονοµικό χαρακτήρα.

Με µέληµα τη συνεκτικότητα, στην κοινή θέση η παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής

έχει µετατοπισθεί στο άρθρο 20, δεδοµένου ότι οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην ειδική
περίπτωση της διασυνοριακής ασφάλισης.

Άρθρο 15 Τεχνικά αποθεµατικά

Άρθρο 15παρ. 1 και 2

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι τα κράτος µέλος καταγωγής είναι εκείνο που θεσπίζει τους
κανόνες για τον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών. Ακόµη, διευκρινίζει ότι τα

αποθεµατικά αυτά πρέπει να είναι επαρκή για την πλήρη κάλυψη όλων των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων.

Άρθρο 15παρ. 3

Η διάταξη αυτή προβλέπει ως γενική αρχή ότι ο υπολογισµός πρέπει να πραγµατοποιείται

κάθε έτος. Ωστόσο, αφήνει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν την
πραγµατοποίηση του υπολογισµού αυτού κάθε τρία έτη. Η κοινή θέση εισάγει δύο

τροποποιήσεις, έτσι ώστε η παρέκκλιση αυτή να είναι εφαρµόσιµη : Τα ΙΕΣΠ πρέπει να
διαβιβάζουν στα µέλη και/ή στις αρµόδιες αρχές (και όχι πλέον µόνο στις αρµόδιες αρχές)
βεβαίωση ή έκθεση (παρά µόνο βεβαίωση) µε αναφορά των αναπροσαρµογών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη αναφοράς.

Άρθρο 15παρ. 4

Απαριθµεί τις αρχές που πρέπει να διέπουν τον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών,
καθώς και τις κυριότερες παραµέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογισµό. Οι
τροποποιήσεις που εισάγονται µε την κοινή θέση αφορούν :

– τον βαθµό σύνεσης κατά την αναλογιστική χρήση, η οποία πρέπει να λαµβάνει υπόψη
όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα ΙΕΣΠ·

– τον βαθµό σύνεσης κατά την επιλογή των οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών,
αφού ληφθεί υπόψη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ένα περιθώριο δυσµενούς απόκλισης·

– τον καθορισµό των µέγιστων επιτοκίων, ο οποίος πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την
απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού ή την απόδοση κρατικών οµολόγων

υψηλής στάθµης·

– τη χρήση βιοµετρικών πινάκων κατάλληλων για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε

συνταξιοδοτικού συστήµατος.

– την προσαρµογή των µεθόδων και των βάσεων υπολογισµού στις µεταβολές των

δεδοµένων, όχι µόνο των νοµικών και οικονοµικών αλλά και των δηµογραφικών.
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Άρθρο 15παρ. 6

Η κοινή θέση εισάγει ένα αίτηµα προς την Επιτροπή, να υποβάλλει ανά διετία, ή κατόπιν

αιτήµατος ενός κράτους µέλους, έκθεση επί των πιθανών επιπτώσεων των κανόνων
υπολογισµού των τεχνικών αποθεµατικών επί των διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Η κοινή

θέση διευκρινίζει ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να απευθύνεται προς την προς σύσταση
επιτροπή ασφάλισης και συντάξεων, η οποία θα µπορεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να
ζητήσει από την Επιτροπή να προτείνει τα µέτρα που θα είναι αναγκαία για την αποτροπή
πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να θεωρηθεί εντός

του πλαισίου της παρακολούθησης των επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθµίσεων στην
ανάπτυξη των συστηµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης. Για να ανταποκριθεί στο

αίτηµα αυτό και να καθησυχάσει τα κράτη µέλη ως προς τις προθέσεις της, η Επιτροπή
εξέδωσε τη µονοµερή δήλωση που εκτίθεται στο σηµείο 5.

Η Επιτροπή τονίζει ωστόσο ότι το άρθρο 15 παρ. 6 θα πρέπει να προσαρµοσθεί µε
κατάλληλα µέτρα ή διατάξεις ώστε να καταστεί απολύτως συνεπές µε τις θέσεις στις οποίες

θα καταλήξει σύντοµα το Συµβούλιο σε σχέση µε την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
εποπτεία και ολοκλήρωση.

Άρθρο 16 Χρηµατοδότηση των τεχνικών αποθεµατικών

Άρθρο 16παρ. 2

Η κοινή θέση αποσαφηνίζει πολλά σηµεία της παραγράφου αυτής σχετικά µε τους όρους υπό
τους οποίους ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε ένα ίδρυµα να παρεκκλίνει από τον

κανόνα της πλήρους κάλυψης µε στοιχεία ενεργητικού. Προσδιορίζει ως κύριο
προαπαιτούµενο την κατάρτιση ενός σχεδίου ανάκαµψης µε σκοπό την επάνοδο σε

κατάσταση πλήρους κάλυψης. Αναφέρει δε και ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να µπορεί να τεθεί
στη διάθεση των µελών ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των εκπροσώπων τους. Τέλος, σε
περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων του συστήµατος η διαδικασία µεταφοράς είναι
δυνατόν να πρέπει και αυτή να γνωστοποιηθεί στα µέλη ή στους εκπροσώπους τους, και
τούτο βάσει της αρχής της εµπιστευτικότητας.

Άρθρο 16παρ. 3

Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, πρέπει να είναι εξασφαλισµένη η πλήρης
κάλυψη των υποχρεώσεων. Η κοινή θέση προσδιορίζει τις εξουσίες παρέµβασης της

αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής σε περίπτωση παραβίασης της αρχής αυτής.
Ακόµη, αναφέρει ότι το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτήσει τον διαχωρισµό των

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Τούτο µπορεί να συµβεί σε περίπτωση που ένα ΙΕΣΠ
διαχειρίζεται πολλά συνταξιοδοτικά συστήµατα.

Άρθρο 17 Κανονιστικά ίδια κεφάλαια

Άρθρο 17παρ. 2

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι από τους κανόνες της οδηγίας 79/267πρέπει να εφαρµόζονται
εκείνοι των άρθρων 18 και 19. Ακόµη, διευκρινίζει ότι οι διατάξεις αυτές σκοπό έχουν τον

προσδιορισµό της ελάχιστης αξίας των επιπλέον στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να είναι
διαθέσιµα.

Άρθρο 17παρ. 3
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Αυτή η νέα διάταξη, που εισάγεται µε την κοινή θέση, διευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη είναι
ελεύθερα να επιβάλλουν στα ιδρύµατα της επικράτειάς τους αναλυτικότερες ρυθµίσεις ως

προς τα κανονιστικά ίδια κεφάλαια, αρκεί να δικαιολογούνται από την άποψη της συνετής
διαχείρισης.

Άρθρο 18 Επενδυτικοί κανόνες

Άρθρο 18παρ. 1

Η παράγραφος αυτή θεσπίζει την αρχή του συνετού επενδυτή (διαχειριστή) ως βασική αρχή
της επενδυτικής πολιτικής. Ωστόσο, η κοινή θέση φροντίζει να συνδέσει ορισµένες γενικές

αρχές µε αυτή τη βασική αρχή, εµπνεόµενη από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 της
πρότασης της Επιτροπής και συµπληρώνοντάς τες. Οι αρχές αυτές προβλέπουν, πιο

συγκεκριµένα, ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να επενδύονται 1) µε γνώµονα το
συµφέρον των µελών και των δικαιούχων, 2) κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την
ποιότητα, τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου, 3) πρωτίστως σε
οργανωµένες αγορές, 4) ενδεχοµένως σε παράγωγα προϊόντα, ενόσω αυτά συµβάλλουν στη

µείωση του επενδυτικού κινδύνου, και 5) κατά τρόπο διαφοροποιηµένο, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο του ενεργητικού.

Άρθρο 18παρ. 2

Η κοινή θέση εισάγει αυτή τη νέα διάταξη, η οποία εντάσσεται, και αυτή, στην αρχή του

συνετού διαχειριστή και απαγορεύει στα ΙΕΣΠ να λαµβάνουν δάνεια ή να ενεργούν ως
εγγυητές υπέρ τρίτων, εάν τούτο δεν εξυπηρετεί τη ρευστότητα και δεν έχει προσωρινό

χαρακτήρα. Τούτο είναι σύµφωνο µε τη φύση των δραστηριοτήτων των ΙΕΣΠ και τη γενική
αρχή της κάλυψης των υποχρεώσεων.

Άρθρο 18παρ. 5

Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν λεπτοµερέστερους κανόνες,
ακόµη και ποσοτικούς, για τα ιδρύµατα της επικράτειάς τους. Η κοινή θέση φροντίζει να
διευκρινίσει ότι οι κανόνες αυτοί µπορεί να είναι εκείνοι της οδηγίας περί των εταιρειών

ασφαλειών ζωής (92/96/ΕΟΚ).

Ωστόσο, καθορίζουν ορισµένα όρια για το ως άνω δικαίωµα. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή θέση

διευκρινίζει ότι, αν και πρέπει να επιτρέπεται στα ιδρύµατα να επενδύουν µέχρι και το 70%
του χαρτοφυλακίου τους σε µετοχές ή παρόµοια προϊόντα, τα κράτη µέλη µπορούν να

εφαρµόζουν χαµηλότερο όριο για τα ΙΕΣΠ που καταβάλλουν συνταξιοδοτικές παροχές µε
εγγυηµένο µακροπρόθεσµο επιτόκιο, αναλαµβάνουν τα ίδια τον επενδυτικό κίνδυνο και είναι

τα ίδια εγγυητές.

Άρθρο 18παρ. 7

Αυτή η νέα παράγραφος εισάγει ορισµένα ποσοτικά όρια για τις επενδύσεις και προσδιορίζει
τις περιστάσεις στις οποίες τα όρια αυτά πρέπει να εφαρµόζονται. Τα τρία όρια αφορούν τις

επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού που δεν υπόκεινται σε διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, τις επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού που προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή

από τον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων, και τις επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού µε αξία σε
νοµίσµατα διαφορετικά από αυτά των υποχρεώσεών τους. Οι όροι υπό τους οποίους τα όρια

αυτά µπορούν να εφαρµοσθούν είναι οι εξής : 1) Το ΙΕΣΠ πρέπει να διαχειρίζεται
συνταξιοδοτικό σύστηµα για χρηµατοδοτούσα επιχείρηση εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος
µέλος (το κράτος µέλος παροχής των υπηρεσιών), 2) Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
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παροχής των υπηρεσιών πρέπει να ζητήσει ρητά την εφαρµογή των κανόνων αυτών, και 3)
Μπορεί να ενεργήσει έτσι µόνο εφόσον το κράτος µέλος παροχής των υπηρεσιών εφαρµόζει

τους ίδιους ή αυστηρότερους κανόνες για τα ΙΕΣΠ της επικράτειάς του. Για να βεβαιωθεί για
την εφαρµογή των κανόνων αυτών, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτήσει από το

εκάστοτε ΙΕΣΠ να διαχωρίσει τα στοιχεία του ενεργητικού του.

Οι κανόνες αυτοί αιτιολογούνται µε την επιθυµία ορισµένων κρατών µελών να εξασφαλίσουν

ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των υπηκόων τους σε περίπτωση διασυνοριακής
ασφάλισης. Ωστόσο, εγγράφονται σ' έναν ευρύ ορισµό της έννοιας της σύνεσης και της

διαφοροποίησης, δεν αναµένεται δε να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην κατανοµή των
κεφαλαίων.

Άρθρο 19 ∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας

Άρθρο 19παρ. 1

Η κοινή θέση του Συµβουλίου επεξέτεινε το δικαίωµα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και στις υπηρεσίες που παρέχονται από εγκεκριµένους

διαχειριστές σύµφωνα µε τη νέα οδηγία περί OΣΕΚΑ (οδηγία 2001/107/ΕΟΚ), καθώς και
στις διαχειριστικές οντότητες του άρθρου 2 παρ. 1.

Άρθρο 19παρ. 2

Η κοινή θέση του Συµβουλίου φροντίζει να διευκρινίσει ότι η άσκηση της ελεύθερης

παροχής υπηρεσιών φύλαξης στοιχείων ενεργητικού είναι πλήρως συµβατή µε το δικαίωµα
ορισµένων κρατών µελών να καθιστούν υποχρεωτικό τον διορισµό θεµατοφύλακα.

Άρθρο 19παρ. 3

Αυτή η νέα διάταξη της κοινής θέσης του Συµβουλίου προβλέπει την εισαγωγή στις εθνικές

νοµοθεσίες µέτρων που να απαγορεύουν την ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων
που κατέχει θεµατοφύλακας ή επιµελητής, ενδεχοµένως µετά από σχετικό αίτηµα της

αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής. Η διάταξη αυτή είναι παρόµοια µε την ήδη
υφιστάµενη στον τοµέα των ασφαλειών ζωής (άρθρο 24 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ).

Άρθρο 20 ∆ιασυνοριακές δραστηριότητες

Άρθρο 20παρ. 4, 5και 6

Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στις ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ εποπτικών αρχών και
µεταξύ αυτών και του εκάστοτε ΙΕΣΠ, πριν αυτό αρχίσει την άσκηση διασυνοριακής

δραστηριότητας. Η κοινή θέση του Συµβουλίου αποσαφηνίζει την αλληλουχία των
ανταλλαγών πληροφοριών, την παραποµπή στις διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής

νοµοθεσίας που διέπουν τις επαγγελµατικές συντάξεις, ενώ συµπεριλαµβάνει στις
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται τις ενδεχόµενες διατάξεις που θα πρέπει να

εφαρµόζονται δυνάµει του άρθρου 18παρ. 7 (Επενδυτικοί κανόνες - βλέπε ανωτέρω) και του
άρθρου 20παρ. 7 (Πληροφόρηση - βλέπε κατωτέρω).

Άρθρο 20παρ. 7

Αυτή η νέα διάταξη της κοινής θέσης του Συµβουλίου υποχρεώνει τα ΙΕΣΠ που ασκούν

διασυνοριακές δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κράτους µέλους
παροχής των υπηρεσιών σε θέµατα πληροφόρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 11. Τούτο πρέπει
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να συσχετισθεί µε τη γενική αρχή της τήρησης των διατάξεων της κοινωνικής και εργατικής
νοµοθεσίας του κράτους µέλους παροχής των υπηρεσιών σε περίπτωση διασυνοριακών

δραστηριοτήτων. Είναι ευνόητο ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν µόνο για τα µέλη
συνταξιοδοτικού συστήµατος που υπόκειται σε διασυνοριακή διαχείριση.

Άρθρο 21 Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

Αυτό το νέο άρθρο της κοινής θέσης του Συµβουλίου θεσπίζει ως ουσιώδη αρχή για την καλή

εφαρµογή της οδηγίας τη στενή συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής. Τούτο
είναι αναγκαίο και για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της διασυνοριακής ασφάλισης.
Το άρθρο προβλέπει και ότι τα κράτη µέλη θα κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε µείζονα
δυσχέρεια που θα συναντούν κατά την εφαρµογή της οδηγίας, η οποία στη συνέχεια θα

εξετάζεται από την Επιτροπή και τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.

Ακόµη, το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει 5 έτη µετά την έναρξη της

εφαρµογής της οδηγίας µια έκθεση επί της εφαρµογής των επενδυτικών κανόνων και εκείνων
περί θεµατοφυλάκων.

Στο πλαίσιο πάλι της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών το άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα
για το κράτος µέλος παροχής των υπηρεσιών να ζητεί από το κράτος µέλος καταγωγής,
εφόσον το επιθυµεί, να απαιτεί τον διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού από τα ΙΕΣΠ που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις

διατάξεις των άρθρων 16παρ. 3 και 18παρ. 7.

Τέλος, το άρθρο προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επικουρείται από µιαν επιτροπή ασφάλισης και

συντάξεων. Η Επιτροπή υπογραµµίζει ωστόσο ότι η τελευταία αυτή διάταξη είναι ατελής και
θα πρέπει να προσαρµοσθεί µε κατάλληλα µέτρα ή διατάξεις ώστε να καταστεί απολύτως

συνεπής µε τις θέσεις στις οποίες θα καταλήξει σύντοµα το Συµβούλιο σε σχέση µε την
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, εποπτεία και ολοκλήρωση.

Άρθρο 22 Εφαρµογή

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ορίζει προθεσµία 24 µηνών για τη θέση σε εφαρµογή των

διατάξεων που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση µε την οδηγία. Ακόµη, περιλαµβάνει και
δύο ρήτρες παρέκκλισης, από τις οποίες :

(1) η πρώτη αφορά τους κανόνες περί κανονιστικών ιδίων κεφαλαίων και επιτρέπει στα
κράτη µέλη να αναβάλουν επί πέντε έτη την έναρξη της εφαρµογής του άρθρου 17
παρ. 1 και 2 για τα ΙΕΣΠ που δεν διαθέτουν κανονιστικά ίδια κεφάλαια·

(2) η δεύτερη αφορά το ανώτατο όριο για τις επενδύσεις εντός των χρηµατοδοτουσών

επιχειρήσεων και επιτρέπει στα κράτη µέλη να αναβάλουν για πέντε έτη την έναρξη
της εφαρµογής του άρθρου 18παρ. 1 στοιχείο στ).

Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις τα ιδρύµατα που επιθυµούν να διαχειρίζονται συστήµατα
επαγγελµατικής συνταξιοδότησης σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 20,
µπορούν να το πράξουν µόνο υπό τον όρο ότι θα συµµορφωθούν αµέσως µε όλες τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση, η οποία ενεκρίθη οµόφωνα από το
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Συµβούλιο, διατηρεί την ουσία της δικής της πρότασης καθώς και την ουσία των
τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή. Παρά
τον µεγάλον αριθµό τροποποιήσεων της αρχικής της πρότασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
κοινή θέση επιτυγχάνει επαρκή ισορροπία µεταξύ αφενός µεν της διατήρησης ενός υψηλού

επιπέδου ελέγχου από την άποψη της συνετής διαχείρισης και ασφάλειας των συντάξεων,
αφετέρου δε της διατήρησης της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων συστηµάτων και

ενός υψηλού βαθµού χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων των συντάξεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ελπίζει ότι η οδηγία θα είναι δυνατόν να εκδοθεί µέχρι το τέλος

του έτους, µε τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που ετέθη από τους Αρχηγούς Κρατών και
Κυβερνήσεων στη Βαρκελώνη.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων και ιδιαιτέρως εκείνων των σχετικών µε την
πλήρη συνέπεια µε τις θέσεις στις οποίες θα καταλήξει σύντοµα το Συµβούλιο σε σχέση µε

την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, εποπτεία και ολοκλήρωση, η Επιτροπή µπορεί να
εγκρίνει την κοινή θέση και κατά συνέπεια να συστήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την

έγκριση της κοινής θέσης.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη µονοµερή δήλωση κατά την υιοθέτηση της κοινής θέσης:

"Η Επιτροπή εκτιµά ότι η οδηγία σκοπό έχει την παροχή ενός υψηλού βαθµού προστασίας

στα µέλη και στους δικαιούχους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι επιτακτικό να
υπολογίζονται µε σύνεση τα τεχνικά αποθεµατικά. Τούτο είναι δυνατόν να οδηγήσει στην

ανάγκη να επιλέγονται µε σύνεση το επιτόκιο και οι άλλοι οικονοµικοί και δηµογραφικοί
παράγοντες.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 6 συνιστά σηµαντικό
παράγοντα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. ∆εσµεύεται δε
να επαληθεύει προσεκτικά και τακτικά, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, το αν η
κατάσταση σε καθένα από αυτά οδηγεί σε αγώνα δρόµου για την ανάδειξη πλειοδότη και για

τον καθορισµό διαχειριστικών προτύπων ανεπαρκώς συνετών. Ακόµη, θα εξετάζει µε
προσοχή κάθε πληροφορία που θα της παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε το ενδεχόµενο

διεξαγωγής ενός τέτοιου αγώνα δρόµου. Μετά από συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, η
Επιτροπή θα προτείνει κάθε µέτρο αναγκαίο για την αποφυγή ενδεχοµένων στρεβλώσεων και

για την προστασία των συµφερόντων των δικαιούχων και των µελών όλων των συστηµάτων."


