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ΟΔΗΓΙΑ 2003/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Ιουνίου 2003
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση 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 Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθή
κης (3),
Εκτιμώντας ακόλουθα:
(1)

Μια γνήσια εσωτερική αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρε
σίες 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 χρη
ματοπιστωτικών 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 εσωτερι
κής 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 ιδρυμά
των επαγγελματικής συνταξιοδότησης συνιστά επείγουσα προτε
ραιότητα, δεδομένου ότι τα ιδρύματα αυτά είναι μεγάλα χρημα
τοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία, αν και έχουν να διαδραματίσουν
κεντρικό ρόλο στην ολοκλήρωση, αποτελεσματικότητα και ρευ
στότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, δεν καλύπτονται από
κανένα συνεκτικό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα
τους παρείχε τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως των πλε
ονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς.

(5)

Από τη στιγμή που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υφίστα
νται συνεχώς πιέσεις οι επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές
θα αποτελούν στο μέλλον όλο και περισσότερο το συμπλήρωμά
τους. Για το λόγο αυτό οι επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παρο
χές θα πρέπει να αναπτυχθούν, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό
αμφισβήτηση η σημασία των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστη
μάτων κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την ασφάλεια, τη βιω
σιμότητα και την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προστα
σίας, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ένα αποδεκτό βιοτικό
επίπεδο κατά το γήρας και να αποτελεί συνεπώς το επίκεντρο
του στόχου της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

(1) EE C 96 E της 27.3.2001, σ. 136.
(2) ΕΕ C 155 της 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 5ης Νοεμβρίου 2002
(δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημο
σιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης
Μαΐου 2003.
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(6)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί, συνεπώς, ένα πρώτο βήμα προς την
κατεύθυνση μιας εσωτερικής αγοράς επαγγελματικών συνταξιο
δοτικών 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.

(7)

Οι θεσπιζόμενοι με την παρούσα οδηγία κανόνες εποπτείας απο
σκοπούν εξίσου να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας
για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, μέσω της επιβολής αυστη
ρών προτύπων εποπτείας, και να καταστήσουν εφικτή την απο
τελεσματική διαχείριση των συστημάτων επαγγελματικής συντα
ξιοδότησης.

(8)

Ιδρύματα εντελώς ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηματοδοτούσα
επιχείρηση τα οποία ασκούν δραστηριότητες βάσει της αρχής της
κεφαλαιοποίησης, με μοναδικό στόχο την προσφορά συνταξιοδο
τικών παροχών, θα πρέπει να είναι ελεύθερα να παρέχουν υπη
ρεσίες και να προβαίνουν σε επενδύσεις, τηρουμένων απλώς
συντονισμένων κανόνων εποπτείας, ανεξάρτητα από το αν πρό
κειται για ιδρύματα που θεωρούνται νομικές οντότητες.

(9)

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 από
φασης 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 επιχειρή
σεις ασφάλειας ζωής. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί να αμφι
σβητήσει την εν λόγω αρχή.

(10)

Οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των ελεύθερων
επαγγελματιών σε ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
παροχών διαφέρουν. Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα ιδρύματα επαγ
γελματικών συνταξιοδοτικών παροχών μπορούν να λειτουργούν
βάσει συμφωνιών με επαγγελματικές ενώσεις ή ομάδες, των
οποίων τα μέλη ενεργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή απευ
θείας 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 ενταχ
θούν σε ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών εάν
δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων
των επιβαλλόμενων από το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο.

(11)

Θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρού
σας οδηγίας τα ιδρύματα που διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνι
κής 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 κρά
τος μέλος, τόσο καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης όσο και επαγ
γελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.
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(12)

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται ήδη από κοινο
τικό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει γενικά να εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Δεδομένου όμως ότι τα
ιδρύματα αυτά μπορούν επίσης να παρέχουν σε ορισμένες περι
πτώσεις υπηρεσίες επαγγελματικής συνταξιοδότησης, είναι σημα
ντικό 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 συνταξιο
δότησης που παρέχουν οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής. Η Επι
τροπή θα πρέπει να ελέγχει επίσης προσεκτικά την κατάσταση
στις αγορές επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και να
αξιολογεί τη δυνατότητα επέκτασης της προαιρετικής εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας σε άλλα ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα.

(13)

Όταν αποσκοπούν στην εξασφάλιση οικονομικής ασφάλειας μετά
τη συνταξιοδότηση, οι εισφορές που καταβάλλουν τα ιδρύματα
τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτι
κών παροχών πρέπει να μεριμνούν γενικώς για την καταβολή
ισόβιας σύνταξης. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατές οι εισφορές
για προσωρινή περίοδο ή η καταβολή ενός εφάπαξ ποσού.

(14)

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι ηλικιωμένοι και τα
άτομα με ειδικές ανάγκες δεν θα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
της φτώχειας αλλά θα απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες δια
βίωσης. Η δέουσα κάλυψη των βιομετρικών κινδύνων στο πλαί
σιο των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων αποτελεί σημαντική πτυχή
της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανασφάλειας μεταξύ
των ηλικιωμένων. Κατά τον καθορισμό ενός συνταξιοδοτικού
πλαισίου, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, ή οι αντίστοιχοι
εκπρόσωποί τους, εξετάζουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνεται
στο πλαίσιο αυτό η κάλυψη του κινδύνου μακροζωίας και των
κινδύνων της ανικανότητας απασχόλησης, καθώς και πρόβλεψη
για επιζώντα προστατευόμενα άτομα.

(15)

Το να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξαιρέσουν από το
πεδίο εφαρμογής της εθνικής εκτελεστικής νομοθεσίας τα ιδρύ
ματα που διαχειρίζονται καθεστώτα στα οποία αθροιστικώς μετέ
χουν 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 ιδρυμά
των να ορίζουν, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύ
σεών τους και τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού τους,
δεόντως εγκεκριμένους διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύ
λακες εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος.

(16)

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.

(17)

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.
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(18)

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.

(19)

Τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών λειτουρ
γούν 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 διαχειρί
ζονται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν
υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα στο μέτρο που πληρούνται πραγ
ματικά 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 διαχει
ρίζονται ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(20)

Δεδομένου ότι τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
παροχών παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αναλαμβά
νουν μεγάλη ευθύνη όσον αφορά τη χορήγηση επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορι
σμένα ελάχιστα εποπτικά πρότυπα όσον αφορά τις δραστηριότη
τες και τους όρους λειτουργίας τους.

(21)

Ο τεράστιος αριθμός ιδρυμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη επιβάλ
λει να εξευρεθεί μια ρεαλιστική λύση σχετικά με την εκ των
προτέρων έγκριση των ιδρυμάτων. Εάν, πάντως, ένα ίδρυμα επι
θυμεί να διαχειρίζεται ένα σύστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα
πρέπει να απαιτείται να λάβει προηγουμένως την έγκριση της
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής.

(22)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να απαιτεί από όλα τα ιδρύματα τα
οποία είναι εγκατεστημένα στο έδαφός του να συντάσσουν ετή
σιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα συνταξιοδοτικά συστήματα που διαχειρίζονται τα ιδρύ
ματα και, ει δυνατόν, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες
εκθέσεις για κάθε συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι ετήσιοι λογαρια
σμοί και η ετήσια έκθεση που απεικονίζουν πιστά τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος και την χρη
ματοοικονομική 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. Ειδικότερα επιτρέ
πουν, 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.

(23)

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 συμ
βατικούς κανόνες, τις παροχές και την πραγματική χρηματοδό
τηση των σωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων καθώς και
την επενδυτική πολιτική και τη διαχείριση των κινδύνων και του
κόστους.
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Η επενδυτική πολιτική ενός ιδρύματος συνιστά αποφασιστικό
παράγοντα τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη δυνατότητα
κάλυψης των επαγγελματικών συντάξεων. Είναι, συνεπώς, απα
ραίτητο τα ιδρύματα να καταρτίζουν και, τουλάχιστον ανά τριε
τία, να αναθεωρούν τις κατευθύνσεις τους όσον αφορά την επεν
δυτική πολιτική. Η επενδυτική πολιτική πρέπει να γνωστοποιείται
στις αρμόδιες αρχές και, εφόσον το ζητήσουν, στα μέλη και τους
δικαιούχους κάθε συνταξιοδοτικού συστήματος.

(25)

Για να εκπληρώσουν την εκ του νόμου αποστολή τους, οι αρμό
διες αρχές θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πληρο
φόρησης 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 τεχνολο
γίες των πληροφοριών ή τη λογιστική, θα πρέπει να είναι δυνα
τόν τα εν λόγω δικαιώματα πληροφόρησης και οι εν λόγω εξου
σίες παρέμβασης να επεκτείνονται στις προαναφερόμενες (outso
urced) δραστηριότητες, προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσον οι
τελευταίες ασκούνται σύμφωνα με τους κανόνες εποπτείας.

(26)

Ο συνετός υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών είναι βασική
προϋπόθεση για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώ
σεων 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 ελά
χιστο 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.

(27)

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 ορίζο
νται στην παρούσα οδηγία.

(28)

Η κατοχή κατάλληλων και επαρκών στοιχείων ενεργητικού για
την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών προστατεύει τα συμφέ
ροντα των μελών και των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθε
στώτος στην περίπτωση που η χρηματοδοτούσα επιχείρηση κατα
στεί αφερέγγυα. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας
ιδιαίτερα, η αμοιβαία αναγνώριση των αρχών εποπτείας που
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη προϋποθέτει ότι τα τεχνικά απο
θεματικά θα καλύπτονται πλήρως ανά πάσα στιγμή.

(29)

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 χρηματο
δότησης και υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας
80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980, περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του
εργοδότη (1).

(1) ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης του 1994.
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(30)

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 υποχρε
ώσεις καταβολής των αναγκαίων εισφορών. Υπό αυτές τις συν
θήκες, 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.

(31)

Τα ιδρύματα είναι εξαιρετικά μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Η εξα
γορά των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν στην κατοχή τους
μπορεί γενικά να έχει ως σκοπό μόνο την προσφορά συνταξιο
δοτικών παροχών. Εξάλλου, για να προστατευθούν επαρκώς τα
δικαιώματα των μελών και των δικαιούχων, τα ιδρύματα θα πρέ
πει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του
ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρ
κεια των στοιχείων του παθητικού. Τούτο προϋποθέτει αποτελε
σματική εποπτεία και προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων,
προκειμένου τα ιδρύματα να διαθέτουν επαρκές περιθώριο ελιγ
μών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελε
σματικότερη επενδυτική πολιτική και να υποχρεούνται να κινού
νται συνετά. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της συνετής διαχεί
ρισης επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται
στη δομή της συμμετοχής στην ασφάλιση των ασφαλισμένων του
εκάστοτε ιδρύματος επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(32)

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 εγκατε
στημένα στην επικράτειά τους ιδρύματα. Ωστόσο, οι κανόνες
αυτοί δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας κεφαλαίων, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εποπτείας.

(33)

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 επιχειρη
ματικών κεφαλαίων εντός συνετών ορίων. Μπορούν, επίσης, να
επωφελούνται των δυνατοτήτων διαφοροποίησης σε διεθνές επί
πεδο. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις σε μετοχές, αγορές επι
χειρηματικών κεφαλαίων και νομίσματα διαφορετικά από αυτά
των στοιχείων του παθητικού τους δεν θα πρέπει να περιορίζο
νται, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εποπτείας.

(34)

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.

(35)

Οι περιορισμοί ως προς την ελεύθερη επιλογή εγκεκριμένων δια
χειριστών στοιχείων ενεργητικού και θεματοφυλάκων εκ μέρους
ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών περιορί
ζουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει,
συνεπώς, να καταργηθούν.
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(36)

Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομο
θεσίας σχετικά με την οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημά
των, 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 εγκατεστημέ
νες σε άλλα κράτη μέλη και να διαχειρίζονται συστήματα συντα
ξιοδότησης 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 ανα
γνώριση των εποπτικών προτύπων. Την εποπτεία για την ορθή
επιβολή αυτών των εποπτικών προτύπων θα πρέπει να αναλαμ
βάνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά.

(37)

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.

(38)

Όταν ένα ίδρυμα ασκεί χωριστή διαχείριση (ring-fenced), οι δια
τάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται μεμονωμένα έναντι
του ιδρύματος αυτού.

(39)

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμο
δίων αρχών των κρατών μελών για λόγους επιτήρησης καθώς και
η συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής για
άλλους σκοπούς. Προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά
τους και να συμβάλλουν στην ουσιαστική και έγκαιρη εφαρμογή
της οδηγίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν η μια στην άλλη
τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να εφαρμοστούν οι δια
τάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή εξεδήλωσε την πρόθεσή της να
συγκροτήσει μια επιτροπή επιβλεπόντων προκειμένου να ενθαρ
ρύνει τη συνεργασία, συντονισμό και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών και να προωθήσει την
συνεπή εφαρμογή της οδηγίας.

(40)

Δεδομένου 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 δύνα
νται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο η Κοινό
τητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικου
ρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμ
φωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα για το
σκοπό αυτό,
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

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 νομοθε
σίας, τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών δεν δια
θέτουν 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)·
▼M3
β) σε ιδρύματα που εμπίπτουν στις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ (3),
85/611/ΕΟΚ (4), 93/22/ΕΟΚ (5), 2000/12/ΕΚ (6), 2002/83/ΕΚ (7) και
2011/61/ΕΕ (8).

(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 της 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 της 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 εφαρ
μογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις
οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 74 της
27.3.1972, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 410/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 17).
(3) Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί
συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλί
σεως ζωής, και την άσκηση αυτής (ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 3).
(4) Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για το
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχε
τικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3).
(5) Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις
επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (ΕΕ L 141 της
11.6.1993, σ. 27).
(6) Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότη
τας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1).
(7) Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L 345 της
19.12.2002, σ. 1).
(8) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών
επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
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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 χρημα
τοδοτούσα 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·

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 υπο
χρεώσεων και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού θα γίνεται
χωριστά και δεν θα είναι δυνατή η μεταφορά στα συστήματα υποχρε
ωτικής συνταξιοδότησης τα οποία θεωρούνται ως συστήματα κοινωνι
κής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.

Άρθρο 4
Προαιρετική εφαρμογή σε ιδρύματα που διέπονται από την οδηγία
2002/83/ΕΚ
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 ασφαλι
στικών επιχειρήσεων που διέπονται από την οδηγία 2002/83/ΕΚ. 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 υπό
λοιπες δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χωρίς καμία
δυνατότητα μεταφοράς.

Στην περίπτωση αυτή, και μόνο όσον αφορά τις δραστηριότητες στον
τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
δεν υπάγονται στα άρθρα 20 έως 26, 31 και 36 της οδηγίας
2002/83/ΕΚ.

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 2002/83/ΕΚ εξετάζουν, στο
πλαίσιο του εποπτικού τους έργου, τον αυστηρό διαχωρισμό των δρα
στηριοτήτων των σχετικών με την παροχή επαγγελματικών συντάξεων.
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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 εγκατε
στημένο στις επικράτειές τους το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά
συστήματα που έχουν συνολικά λιγότερα από 100 μέλη. Με την επι
φύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 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.

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 μορ
φής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά από οποι
αδήποτε χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση, με
στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο μιας επαγ
γελματικής δραστηριότητας με βάση συμφωνία ή σύμβαση η οποία
έχει συναφθεί:
— μεμονωμένα ή συλλογικά μεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζομέ
νου(-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 καθο
ρίζεται 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·
δ) «συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές υπό μορφήν πληρωμών που
καταβάλλοναι είτε εφ' όρου ζωής είτε για προσωρινό χρονικό διά
στημα, ή ως εφάπαξ ποσό, που καταβάλλονται με γνώμονα ή ανα
μένοντας 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
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υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου. Προκειμέ
νου να διευκολύνεται η οικονομική ασφάλεια κατά τη σύνταξη, οι
παροχές αυτές λαμβάνουν συνήθως τη μορφή πληρωμών εφ' όρου
ζωής. Είναι ωστόσο δυνατόν να καταβληθούν πληρωμές για προ
σωρινό χρονικό διάστημα ή ως εφάπαξ ποσόν·
ε)

«μέλη»: τα άτομα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες
στοιχειοθετούν ή πρόκειται να στοιχειοθετήσουν δικαίωμα σε
συνταξιοδοτικές παροχές σύμφωνα με τις προβλέψεις συνταξιοδο
τικού 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 κοινω
νική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τις επαγγελματικές συντά
ξεις διέπει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και
μελών.

Άρθρο 7
Δραστηριότητες 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 δραστηριό
τητές της μέσω ξεχωριστής παρουσίασης και διαχείρισης του ενεργητι
κού και του παθητικού, η δραστηριότητα αυτή πρέπει να περιορίζεται
στις πράξεις τις σχετικές με τις συνταξιοδοτικές παροχές και σε δρα
στηριότητες 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 χρημα
τοδοτούσας επιχείρησης, να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία
του ιδρύματος προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων.
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Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία
1.
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει, για κάθε ίδρυμα εγκατεστημένο
στην επικράτειά του, ότι:
▼M2
α) το ίδρυμα είναι καταχωρισμένο σε εθνικό μητρώο από την αρμόδια
αρχή ή εγκεκριμένο· σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας,
κατά το άρθρο 20, αναγράφονται στο μητρώο επίσης τα κράτη
μέλη στα οποία λειτουργεί το ίδρυμα· οι πληροφορίες αυτές κοινο
ποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (στο εξής
«ΕΑΑΕΣ»), η οποία συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)
και η οποία τις δημοσιεύει στον ιστότοπό της,
▼B
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 επαγ
γελματικά προσόντα και εμπειρία·
γ) εφαρμόζονται καταλλήλως θεσπισμένοι κανόνες σχετικά με τη λει
τουργία 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 συντα
ξιοδοτικών παροχών, είναι δεσμευμένη ως προς την τακτική χρη
ματοδότηση·

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 συν
δέονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς,
iii) τη φύση και την κατανομή αυτών των κινδύνων.
2.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και λαμβάνοντας
υπόψη τον όγκο των παροχών των εθνικών συστημάτων ασφάλισης,
τα κράτη μέλη δύνανται να μεριμνούν ώστε να προσφέρεται ως παροχή
στα μέλη η επιλογή για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με
μακροζωία και επαγγελματική αναπηρία, παροχή για επιζώντα εξαρτώ
μενα μέλη και παροχή εγγύησης για την επιστροφή των καταβληθεισών
συνεισφορών, εάν έτσι συμφωνήσουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ή
οι αντίστοιχοι εκπρόσωποί τους.
3.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εξαρτά και από άλλους περιορι
σμούς τη λειτουργία ενός ιδρύματος εγκατεστημένου στην επικράτειά
του προκειμένου να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία των συμ
φερόντων των μελών και των δικαιούχων.
(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
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4.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει ή να απαιτήσει από ιδρύ
ματα εγκατεστημένα στην επικράτειά του να αναθέσουν τη διαχείρισή
τους, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλες οντότητες ενεργούσες για λογαριασμό
τους.
▼M2
5.
Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας όπως ορίζεται στο
άρθρο 20, οι όροι λειτουργίας ιδρύματος εγκρίνονται προηγουμένως
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Όποτε χορη
γούν αυτή την έγκριση, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την
ΕΑΑΕΣ.
▼B
Άρθρο 10
Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις
Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από όλα τα ιδρύματα που είναι εγκατεστη
μένα στην επικράτειά του να καταρτίζουν ετήσιους λογαριασμούς και
ετήσιες εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό σύστημα
που διαχειρίζεται το ίδρυμα και, όπου είναι εφαρμοστέο, ετήσιους λογα
ριασμούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα.
Οι εν λόγω λογαριασμοί και εκθέσεις πρέπει να παρουσιάζουν πραγμα
τική 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 συνε
πείς, περιεκτικοί και ακριβείς, και να εγκρίνονται δεόντως από εξου
σιοδοτημένα άτομα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

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 εγκατεστη
μένα στην επικράτειά του παρέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που
παρατίθενται στο παρόν άρθρο.
2.
Τα μέλη και οι δικαιούχοι ή/και, όπου είναι δυνατόν, οι εκπρό
σωποί 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 λογαρια
σμούς 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, κοι
νοποιείται στα μέλη και τους δικαιούχους ή/και, όπου είναι εφαρμο
στέο, 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 εφαρ
μόζεται·
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β) το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλη
σης·

γ) το φάσμα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, και το υφιστά
μενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όταν το μέλος επωμίζεται τον επεν
δυτικό κίνδυνο, καθώς και ενημέρωση για τον κίνδυνο και τις δαπά
νες που συνδέονται με τις επενδύσεις·

δ) τις λεπτομέρειες μεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε
άλλο ίδρυμα επαγγελματικής συνταξιοδότησης σε περίπτωση λήξεως
της σχέσεως εργασίας.

Τα μέλη λαμβάνουν κάθε χρόνο συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με
την κατάσταση του ιδρύματος καθώς και την τρέχουσα κατάσταση
όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δεδουλευμένων ατομικών
δικαιωμάτων.

5.
Κάθε δικαιούχος λαμβάνει, κατά τη συνταξιοδότηση ή όταν καθί
στανται ληξιπρόθεσμες άλλες παροχές, τις αναγκαίες πληροφορίες για
τις οφειλόμενες παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές για την καταβολή
τους.

Άρθρο 12
Δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε ίδρυμα που είναι εγκατεστη
μένο 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 επεν
δυτικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δήλωση να περιέ
χει, 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
►M2 1. ◄
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 δραστηριό
τητές τους ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο·

β) εποπτεύουν τις σχέσεις μεταξύ του ιδρύματος και άλλων επιχειρή
σεων ή μεταξύ ιδρυμάτων, όταν τα ιδρύματα εκχωρούν αρμοδιότη
τες 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·
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γ) λαμβάνουν τακτικά τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτι
κής, 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 προγράμμα
τος,
vi) εκθέσεις των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των
ετήσιων λογαριασμών, κατ' άρθρο 10·
δ) προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του ιδρύμα
τος και εφόσον είναι απαραίτητο να ελέγχουν τις εκχωρηθείσες σε
τρίτους αρμοδιότητες προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι σχετικές
εργασίες ασκούνται σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες.
▼M2
2.
Η ΕΑΑΕΣ δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών
προτύπων για τους τύπους και τους μορφοτύπους των εγγράφων που
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), περιπτώσεις i) έως vi).
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1094/2010.
▼B
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 οικο
νομικής 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 αποφευ
χθεί 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 διαθέ
τει επαρκή πάγια στοιχεία για να καλύψει τα τεχνικά αποθεματικά·
β) το ίδρυμα δεν κατέχει τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια.
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3.
Για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των μελών και των δικαιού
χων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μεταβιβάσουν ολικώς ή πλήρως τις
εκ της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής εξουσίες των διοι
κούντων ίδρυμα εγκατεστημένο στις επικράτειές τους, σε ειδικό αντι
πρόσωπο κατάλληλο να τις ασκήσει.
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.
▼M2
Οποιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης των δραστηριοτήτων ενός ιδρύμα
τος πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σκεπτικό και να κοινοποι
είται στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Πρέπει επίσης να κοινοποιείται στην
ΕΑΑΕΣ.
▼B
5.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται
σε σχέση με κάποιο ίδρυμα κατ' εφαρμογήν των νομοθετικών, κανονι
στικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρού
σας 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 αντι
στοιχούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τις απορρέουσες από το χαρτο
φυλάκιο συμβάσεων συνταξιοδότησης.
2.
Το κράτος μέλος καταγωγής εξασφαλίζει επίσης ότι τα ιδρύματα
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, όταν παρέχουν κάλυψη
κατά των βιομετρικών κινδύνων ή/και εγγυώνται είτε την απόδοση
των επενδύσεων είτε ένα συγκεκριμένο ύψος παροχών, θα συνιστούν
τεχνικά αποθεματικά επαρκή για την πλήρη κάλυψη αυτών των καθε
στώτων.
3.
Ο υπολογισμός των εν λόγω τεχνικών αποθεματικών πραγματο
ποιείται κάθε χρόνο. Ωστόσο, το κράτος μέλος καταγωγής μπορεί να
επιτρέπει υπολογισμό ανά τριετία, εάν το ίδρυμα πιστοποιήσει στα μέλη
ή/και 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.
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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 αναγνωρι
σμένων 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 αυξη
μένα 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 ανε
πιθύμητων αποκλίσεων,

β) τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια επιλέγονται επίσης με
σύνεση και ορίζονται σύμφωνα με τους οικείους κανόνες του κρά
τους καταγωγής. Για τον καθορισμό των επιτοκίων λαμβάνονται
υπόψη:

— η απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύ
ματος, καθώς επίσης και οι μελλοντικές αποδόσεις των επενδύ
σεων ή/και

— οι αποδόσεις των αγορών για υψηλής ποιότητας ή κρατικά ομό
λογα·

γ) οι βιομετρικοί πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό
των τεχνικών αποθεματικών βασίζονται επίσης σε συνετές αρχές,
καθόσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδό
τηση προσώπων αλλά και των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ιδιαί
τερα 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 μετα
βολής 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.

▼M2
6.
Για την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων υπολογισμού των
τεχνικών αποθεματικών που μπορούν να αιτιολογηθούν — ειδικότερα
τα επιτόκια και άλλες υποθέσεις εργασίας που επηρεάζουν το επίπεδο
των τεχνικών αποθεματικών— η Επιτροπή, βάσει γνωμάτευσης της
ΕΑΑΕΣ, εκδίδει κάθε διετία, ή οσάκις της ζητηθεί από κράτος μέλος,
έκθεση επί της κατάστασης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.
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Η Επιτροπή προτείνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή πιθα
νών 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 χρο
νικό διάστημα σε κάποιο ίδρυμα να έχει περιουσιακά στοιχεία ανε
παρκή προς κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών. Σ' αυτή την περί
πτωση, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από το ίδρυμα να καταρτίσει συγκε
κριμένο 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, προκει
μένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούμενο
ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τα τεχνικά του απο
θεματικά. Το σχέδιο ανακοινώνεται στα μέλη ή, εφόσον είναι δυνα
τόν, στους εκπροσώπους τους και/ή υποβάλλεται προς έγκριση στις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής·

β) στην κατάρτιση του σχεδίου λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του
συγκεκριμένου ιδρύματος και δη η διάρθρωση των στοιχείων ενερ
γητικού και παθητικού, ένα διάγραμμα των κινδύνων, ένα σχέδιο
ρευστότητας, ένα διάγραμμα της ηλικίας των μελών που είναι
δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό έναρξη συνταξιοδο
τικά καθεστώτα, καθώς και εκείνα για τα οποία το σύστημα χρημα
τοδότησης 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 μια γενική περι
γραφή της διαδικασίας τίθεται στη διάθεση των μελών ή, εφόσον
είναι δυνατόν, των αντιπροσώπων τους τηρουμένης της εμπιστευτι
κότητας.

3.
Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα βάσει του άρθρου 20,
τα τεχνικά αποθεματικά τυγχάνουν ανά πάσα στιγμή πλήρους χρηματο
δότησης για το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών καθεστώ
των. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους καταγωγής επεμβαίνουν βάσει του άρθρου 14. Προκει
μένου να εξασφαλισθεί η τήρηση της απαίτησης αυτής, το κράτος
μέλος καταγωγής μπορεί να απαιτήσει χωριστή παρουσίαση και διαχεί
ριση 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 αναλαμβά
νουν 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.

▼M1
2.
Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους πρόσθετων πάγιων στοι
χείων, εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στα άρθρα 17α έως
17δ.

▼B
3.
Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει, εντούτοις, τα κράτη μέλη να
απαιτήσουν από τα ιδρύματα της επικράτειάς τους να διατηρούν ρυθμι
στικά ίδια κεφάλαια ή να θεσπίσουν αναλυτικότερες ρυθμίσεις, αρκεί να
δικαιολογούνται από άποψη συνετής διαχείρισης.

▼M1
Άρθρο 17α
Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας
1.
Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τα ιδρύματα που αναφέρονται στο
άρθρο 17 παράγραφος 1 και έχουν την έδρα τους στην επικράτειά του
να διαθέτουν σε διαρκή βάση επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας για το
σύνολο των δραστηριοτήτων τους, τουλάχιστον ίσο προς τις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας.

2.
Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας αποτελείται από τα περι
ουσιακά στοιχεία του ιδρύματος μετά την αφαίρεση κάθε προβλεπτής
υποχρέωσης και κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανο
μένων:

α) του καταβληθέντος τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου, ή, στην
περίπτωση ιδρυμάτων που έχουν τη μορφή αλληλασφαλιστικής επι
χείρησης, το πραγματικό αρχικό κεφάλαιο συν τυχόν λογαριασμούς
μελών της αλληλασφαλιστικής επιχείρησης που πληρούν τα ακό
λουθα κριτήρια:

(i)

το καταστατικό ορίζει ότι από τους λογαριασμούς αυτούς μπο
ρούν να γίνονται πληρωμές στα μέλη της αλληλασφαλιστικής
επιχείρησης μόνον εφόσον αυτό δεν προκαλεί πτώση του δια
θέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας κάτω από το απαιτούμενο
επίπεδο ή εάν, μετά τη διάλυση της επιχείρησης, έχουν εξοφλη
θεί όλα τα άλλα χρέη της επιχείρησης,
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(ii) το καταστατικό ορίζει ότι, όσον αφορά οιαδήποτε πληρωμή που
αναφέρεται στο σημείο i) για άλλους λόγους εκτός από την
ατομική καταγγελία της ιδιότητας του μέλους της αλληλασφα
λιστικής επιχείρησης, οι αρμόδιες αρχές ειδοποιούνται τουλάχι
στον ένα μήνα πριν και μπορούν μέσα στο διάστημα αυτό να
απαγορεύσουν την πληρωμή, και
(iii) οι σχετικές καταστατικές διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν
μόνον αφού οι αρμόδιες αρχές δηλώσουν ότι δεν έχουν αντιρ
ρήσεις για την τροποποίηση, υπό την επιφύλαξη των κριτηρίων
που απαριθμούνται στις περιπτώσεις (i) και (ii)·
β) των αποθεματικών (εκ του νόμου επιβαλλόμενων ή ελεύθερων) που
δεν αντιστοιχούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις·
γ) της μεταφοράς του κέρδους ή της ζημίας, μετά την αφαίρεση των
πληρωτέων μερισμάτων, και
δ) εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, των αποθεματοποιημένων
κερδών που εμφανίζονται στον ισολογισμό, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ενδεχομένων ζημιών και που δεν
έχουν διατεθεί προς διανομή στα μέλη και τους δικαιούχους.
Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται κατά το ποσό των
ιδίων μετοχών που κατέχει άμεσα το ίδρυμα.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το διαθέσιμο αποθε
ματικό φερεγγυότητας μπορεί επίσης να συνίσταται σε:
α) προτιμησιακές σωρευτικές μετοχές και δάνεια μειωμένης εξασφάλι
σης μέχρι ποσοστού 50 % του μικρότερου ποσού μεταξύ του δια
θέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθω
ρίου φερεγγυότητας, 25 %, κατ’ ανώτατο όριο, του οποίου περιλαμ
βάνει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης καθορισμένης λήξης, ή προτι
μησιακές σωρευτικές μετοχές με καθορισμένη διάρκεια, εφόσον
υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες βάσει των οποίων, σε περίπτωση
πτώχευσης ή εκκαθάρισης του ιδρύματος, τα δάνεια μειωμένης εξα
σφάλισης ή οι προτιμησιακές μετοχές κατατάσσονται μετά τις απαι
τήσεις όλων των άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά μόνο
μετά την εξόφληση όλων των άλλων εκκρεμούντων τη στιγμή
εκείνη χρεών·
β) τίτλους αόριστης διάρκειας και άλλους τίτλους, συμπεριλαμβανομέ
νων των σωρευτικών προτιμησιακών μετοχών εκτός από αυτές που
αναφέρονται στο στοιχείο α), μέχρι ποσοστού 50 % του μικρότερου
ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας ή του
απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας για το σύνολο των τίτλων
αυτών και των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται
στο στοιχείο α), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν με πρωτοβουλία του κομιστή ή
χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής.
(ii) η σύμβαση έκδοσης των χρεογράφων παρέχει στο ίδρυμα τη
δυνατότητα να αναβάλει την καταβολή των τόκων του δανείου,
(iii) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι του ιδρύματος κατατάσσο
νται εξ ολοκλήρου μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστω
τών που δεν έχουν μειωμένη εξασφάλιση,
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(iv) τα έγγραφα τα σχετικά με την έκδοση των κινητών αξιών προ
βλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης των ζημιών με το χρέος και
τους μη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας συγχρόνως τη
συνέχιση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος, και
(v) λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι
καταβληθεί.
Για τους σκοπούς του στοιχείου α), τα δάνεια μειωμένης εξασφάλι
σης πληρούν επίσης τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι
καταβληθεί·
(ii) για δάνεια με καθορισμένη λήξη, η αρχική διάρκεια είναι του
λάχιστον πενταετής. Ένα έτος το αργότερο πριν από τη λήξη,
το ίδρυμα υποβάλλει προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές σχέδιο
στο οποίο προσδιορίζεται πώς θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί το
διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας στο απαιτούμενο επίπεδο
κατά τη λήξη, εκτός εάν το ποσό μέχρι το οποίο το δάνειο
μπορεί να συμπεριληφθεί στα συστατικά μέρη του διαθέσιμου
περιθωρίου φερεγγυότητας μειώνεται σταδιακά κατά τα τελευ
ταία πέντε τουλάχιστον έτη προ της λήξης. Οι αρμόδιες αρχές
μπορούν να επιτρέπουν την προ της λήξης εξόφληση αυτών των
δανείων, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το ίδρυμα
έκδοσης και το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητάς του δεν
μειώνεται κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο·
(iii) τα δάνεια μη καθορισμένης λήξης εξοφλούνται μόνο με πεντα
ετή προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται πλέον συστατικό
μέρος του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας, ή εάν για την
πρόωρη εξόφλησή τους απαιτείται συγκεκριμένα να συμφωνή
σουν προηγουμένως οι αρμόδιες αρχές. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, το ίδρυμα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές τουλάχι
στον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εξόφλη
σης, υποδεικνύοντας το διαθέσιμο και το απαιτούμενο περιθώ
ριο φερεγγυότητας τόσο πριν όσο και μετά την εξόφληση αυτή.
Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν την εξόφληση μόνο εάν το δια
θέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας του ιδρύματος δεν κινδυνεύει
να υποχωρήσει κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο·
(iv) στη σύμβαση δανείου δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται
ρήτρες που να ορίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός
από την εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος, η οφειλή καθί
σταται απαιτητή πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη, και
(v) η δανειακή σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον αφού οι
αρμόδιες αρχές δηλώσουν ότι δεν αντιτίθενται στην τροποποί
ηση της.
4.
Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ιδρύματος προς την αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και μετά τη συγκατάθεση αυτής
της αρμόδιας αρχής, το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μπορεί
επίσης να αποτελείται από:
α) στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος Zillmer, ή στην
περίπτωση που χρησιμοποιείται μεν αλλά δεν φτάνει την επιβάρυνση
προσκτήσεως που περιλαμβάνεται μέσα στο ασφάλιστρο, τη δια
φορά μεταξύ του μαθηματικού αποθεματικού που δεν έχει υπολογι
σθεί με τη μέθοδο Zillmer ή έχει μερικώς υπολογισθεί με τη μέθοδο
αυτή, και ενός μαθηματικού αποθεματικού που έχει υπολογισθεί
κατά τη μέθοδο Zillmer με συντελεστή ίσο προς την επιβάρυνση
προσκτήσεως η οποία περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο·
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β) τα καθαρά λανθάνοντα αποθεματικά που προκύπτουν από την εκτί
μηση των στοιχείων του ενεργητικού, στο μέτρο που τα καθαρά
αυτά λανθάνοντα αποθεματικά δεν είναι εξαιρετικού χαρακτήρα·
γ) από το ήμισυ του μη καταβληθέντος μετοχικού ή αρχικού κεφα
λαίου, εφόσον το καταβληθέν τμήμα ισούται με το 25 % του μετο
χικού ή αρχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσοστού 50 % του μικρότερου
ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας και του
απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας.
Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο α), σε καμία περίπτωση, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 3,5 % του αθροίσματος των διαφορών μεταξύ
των κεφαλαίων του κλάδου ζωής και των μαθηματικών αποθεματικών
για το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα οποία είναι δυνατή
η εφαρμογή της μεθόδου Zillmer· η διαφορά αυτή μειώνεται κατά το
ποσό των μη αποσβεσθέντων εξόδων προσκτήσεως που έχουν εγγραφεί
στο ενεργητικό.
5.
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με τις
παραγράφους 2 έως 4 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις
που δικαιολογούν την τεχνική προσαρμογή των επιλέξιμων στοιχείων
για το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή της,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 21β.
Άρθρο 17β
Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας
1.
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17γ, το απαιτούμενο περιθώριο
φερεγγυότητας καθορίζεται όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως
6, σύμφωνα με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις.
2.
Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο
προς το άθροισμα των ακόλουθων δύο στοιχείων:
α) Πρώτο αποτέλεσμα:
το 4 % των μαθηματικών αποθεματικών, τα οποία αφορούν τις
εργασίες πρωτασφαλίσεως και τις αποδοχές αντασφαλίσεως άνευ
αφαιρέσεως των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, πολλαπλασιάζεται
επί τον αριθμητικό λόγο, για την τελευταία εταιρική χρήση, των
συνολικών μαθηματικών αποθεματικών μετά την αφαίρεση των
αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, προς το μαθηματικό ποσό των ακα
θαρίστων αποθεματικών. Ο λόγος αυτός δεν μπορεί σε καμία περί
πτωση να είναι μικρότερος από 85 %.
β) Δεύτερο αποτέλεσμα:
για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα κεφάλαια κινδύνου των οποίων
δεν είναι αρνητικά, το 0,3 % των κεφαλαίων που έχουν αναληφθεί
από το ίδρυμα πολλαπλασιάζεται επί τον λόγο, για την τελευταία
εταιρική χρήση, του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου που παραμένει
εις βάρος του ιδρύματος μετά τις αντασφαλιστικές εκχωρήσεις και
αντεκχωρήσεις, προς το συνολικό κεφάλαιο αντασφάλισης ακαθάρι
στου κινδύνου χωρίς την αφαίρεση της αντασφάλισης· ο λόγος
αυτός, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του
50 %·
για τις πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου ανώτατης διάρκειας τριών
ετών, ο λόγος αυτός είναι 0,1 %· για τις ασφαλίσεις διάρκειας
μεγαλύτερης των τριών και μικρότερης των πέντε ετών, ο λόγος
αυτός είναι 0,15 %.
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3.
Για τις πρόσθετες ασφαλίσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2
παράγραφος 3 στοιχείο α) περίπτωση iii) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 25ης Νοεμβρίου
2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφά
λισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1) το απαιτούμενο περιθώ
ριο φερεγγυότητας είναι ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότη
τας για τα ιδρύματα, που καθορίζεται στο άρθρο 17δ.
4.
Για τις εργασίες κεφαλαιοποιήσεως στις οποίες αναφέρεται το
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) περίπτωση ii) της οδηγίας
2009/138/ΕΚ το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με
το 4 % των μαθηματικών αποθεμάτων που υπολογίζονται σύμφωνα
με την παράγραφο 2(α).
5.
Για τις εργασίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 3
στοιχείο β) περίπτωση i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το απαιτούμενο
περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με το 1 % των στοιχείων ενεργητι
κού τους.
6.
Για τις εργασίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 3
στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, σε συνάρ
τηση με επενδυτικά κεφάλαια, για τις πράξεις στις οποίες αναφέρεται το
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) iii), iv) και v) της οδηγίας
2009/138/ΕΚ, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο με
το άθροισμα των εξής:
α) εφόσον το ίδρυμα αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο, ποσοστό
4 % των τεχνικών αποθεματικών, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την
παράγραφο 2 στοιχείο α)·
β) εφόσον το ίδρυμα δεν αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά το
ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης καθορίζεται
για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ποσοστό 1 % των τεχνικών
αποθεματικών, υπολογιζόμενο με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·
γ) εφόσον το ίδρυμα δεν αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά το
ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης δεν καθορί
ζεται για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ποσό ισοδύναμο προς
το 25 % των καθαρών διοικητικών εξόδων της τελευταίας εταιρικής
χρήσης που αφορούν τις εργασίες αυτές·
δ) εφόσον η επιχείρηση ασφάλισης ζωής καλύπτει τον κίνδυνο θανά
του, ποσοστό 0,3 % των κεφαλαίων κινδύνου, υπολογιζόμενο σύμ
φωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 17γ
Ταμείο εγγύησης
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το ένα τρίτο του
απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 16α, συνιστά το κεφάλαιο εγγύησης. Το κεφάλαιο αυτό αποτε
λείται από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 17α παράγραφοι 2
και 3 και, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους
καταγωγής, στο άρθρο 17α παράγραφος 4 στοιχείο β).
2.
Το κεφάλαιο εγγυήσεων δεν είναι μικρότερο από 3 εκατ. EUR.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει τη μείωση κατά 25 % του
ελάχιστου κεφαλαίου εγγύησης για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης
και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής.
(1) ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1
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Άρθρο 17δ
Απαιτούμενο

περιθώριο φερεγγυότητας για
άρθρου 17β παράγραφος 3

το

σκοπό

του

1.
Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται με βάση
είτε το ετήσιο ποσό των ασφαλίστρων και των εισφορών, είτε τη
μέση επιβάρυνση από αποζημιώσεις των τριών τελευταίων εταιρικών
χρήσεων.
2.
Το ύψος του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας είναι ίσο
προς το μεγαλύτερο από τα δύο αποτελέσματα που καθορίζονται στις
παραγράφους 3 και 4.
3.
Για τη βάση υπολογισμού των ασφαλίστρων επιλέγεται το μεγα
λύτερο μεταξύ του ποσού των δεδουλευμένων ασφαλίστρων ή εισφο
ρών που υπολογίζονται κατωτέρω, και του ποσού των ακαθάριστων
εισπραχθέντων ασφαλίστρων ή εισφορών.
Αθροίζονται τα ασφάλιστρα ή οι εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των
παρεπόμενων δικαιωμάτων) που κατεβλήθησαν για πρωτασφαλίσεις
κατά την τελευταία εταιρική χρήση.
Στο σύνολο αυτό, προστίθεται το ποσό των αντασφάλιστρων που έγιναν
δεκτά κατά την τελευταία εταιρική χρήση.
Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων
και εισφορών που ακυρώθηκαν κατά την τελευταία εταιρική χρήση,
όπως επίσης και το συνολικό ποσό των φόρων και τελών που αναλο
γούν στα ασφάλιστρα και εισφορές που περιέχονται στο ως άνω άθροι
σμα.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό διαιρείται σε δύο μέρη,
από τα οποία το πρώτο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 50 εκατ. EUR, ενώ
το δεύτερο περιλαμβάνει το επιπλέον ποσό: Το 18 % του πρώτου
μέρους και το 16 % του δεύτερου, αθροίζονται.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το
πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη
υφιστάμενη σχέση μεταξύ του ποσού των σε βάρος του ιδρύματος
παραμενουσών απαιτήσεων μετά από αφαίρεση των ανακτήσιμων
ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού
των απαιτήσεων· ο λόγος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από 50 %.
4.

Η βάση των απαιτήσεων υπολογίζεται ως εξής:

Αθροίζονται τα ποσά των απαιτήσεων (χωρίς αφαίρεση των σε βάρος
των εκδοχέων ή αντεκδοχέων απαιτήσεων) που καταβάλλονται για τις
πρωτασφαλίσεις κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.
Στο άθροισμα αυτό, προστίθεται το ποσό των απαιτήσεων που έχει
καταβληθεί λόγω αποδοχής αντασφαλίσεων ή αντεκχωρήσεων κατά
τη διάρκεια των ιδίων αυτών περιόδων και το ποσό των προβλέψεων
για εκκρεμούσες απαιτήσεις, που πραγματοποιούνται στο τέλος της
τελευταίας εταιρικής χρήσεως, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και
για τις αποδοχές αντασφαλίσεων.
Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το ποσό των εισπράξεων που πραγ
ματοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων που προσδιορίζονται
στην παράγραφο 1.
Από το εναπομένον αυτό ποσό, αφαιρείται το ποσό των προβλέψεων
για εκκρεμούσες απαιτήσεις, που πραγματοποιούνται κατά την έναρξη
της δεύτερης εταιρικής χρήσης που προηγείται της τελευταίας κλεισθεί
σης εταιρικής χρήσης, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και τις αναλη
φθείσες αντασφαλίσεις.
Το ένα τρίτο των ποσών που προκύπτουν από τον υπολογισμό διαιρεί
ται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 35
εκατομμύριαΕUR, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει το επιπλέον ποσό: το
26 % του πρώτου μέρους και το 23 % του δεύτερου, αθροίζονται.
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Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το
πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη
υφιστάμενη σχέση μεταξύ του ποσού των σε βάρος του ιδρύματος
παραμενουσών απαιτήσεων μετά από αφαίρεση των ανακτήσιμων
ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού
των απαιτήσεων· ο λόγος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από 50 %.
5.
Εάν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτό υπολο
γίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, είναι κατώτερο από το απαιτούμενο
περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους, το απαιτούμενο
περιθώριο φερεγγυότητας λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο προς το απαιτού
μενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους πολλαπλασια
ζόμενο επί τον αριθμητικό λόγο του ποσού των τεχνικών προβλέψεων
για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά τη λήξη της τελευταίας
εταιρικής χρήσης, προς το ποσό των τεχνικών προβλέψεων για τις
αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά την έναρξη της τελευταίας εται
ρικής χρήσης. Στους υπολογισμούς αυτούς, οι τεχνικές προβλέψεις υπο
λογίζονται χωρίς τις τυχόν αντασφαλίσεις, αλλά ο αριθμητικός λόγος σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.
▼B
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 εγγυά
ται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρ
τοφυλακίου στο σύνολό του.
Το ενεργητικό που προορίζεται για την κάλυψη των τεχνικών απο
θεματικών 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 διαπραγμά
τευση σε οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει οπωσδή
ποτε να παραμένει σε συνετά επίπεδα·
δ) επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν συμβάλλουν στη
μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελε
σματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίμηση των παραγώ
γων γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο τμήμα
του ενεργητικού, και περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργη
τικού του ιδρύματος. Ομοίως, το ίδρυμα πρέπει να αποφεύγει την
υπερβολική έκθεση στους κινδύνους του ενός και μοναδικού αντι
συμβαλλομένου καθώς και άλλων πράξεων με αντικείμενο παρά
γωγα μέσα·
ε)

τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα,
ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκρι
μένο επενδυτικό στοιχείο τους ή κάποιο συγκεκριμένο εκδότη ή
όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτο
φυλάκιο συνολικά.
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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 υπερ
βαίνει το 5 % του συνόλου του χαρτοφυλακίου και όταν η χρημα
τοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, η επένδυση στις επιχειρή
σεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τη χρηματοδοτούσα επιχεί
ρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου.
Εάν το ίδρυμα χρηματοδοτείται από περισσότερες της μιας επιχει
ρήσεων, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με σύνεση,
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποί
ηση.
Τα κράτη μέλη δύνανται να μην εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των στοι
χείων 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 επιτρέ
ψει 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 στοι
χείων.
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 δικαιού
νται, για τα ιδρύματα της επικράτειάς τους, να θεσπίζουν αναλυτικότε
ρες 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 2002/83/ΕΚ.
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 οργα
νωμένες 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 μακροπρόθε
σμων επιτοκίων, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν εαυ
τόν 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 υποχρε
ώσεις 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 αυστηρότε
ρων 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 κανό
νες 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 μετο
χές και χρεόγραφα μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανω
μένη αγορά, ή το ίδρυμα επενδύει τουλάχιστον 70 % του εν λόγω
τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές, άλλα αξιόγραφα εξομοιού
μενα 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, χρεό
γραφα και άλλα μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς
εκδιδόμενα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν και μόνο όμιλο.
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
Διαχειριστής και θεματοφύλακας
▼M3
1.
Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν το δικαίωμα των ιδρυμάτων να
ορίζουν για τη διαχείριση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου, επεν
δυτικούς διαχειριστές εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος και έχο
ντες τη νενομισμένη άδεια σύμφωνα με τις οδηγίες 85/611/ΕΟΚ,
93/22/ΕΟΚ, 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ, και 2011/61/ΕΕ καθώς και με
τις οδηγίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας
οδηγίας.
▼B
2.
Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν το δικαίωμα των ιδρυμάτων να
διορίζουν για την προστασία των στοιχείων του ενεργητικού τους θεμα
τοφύλακες 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.
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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 δυνά
μει του άρθρου 14 την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητι
κού που κατέχει διαχειριστής ή θεματοφύλακας εντός της επικράτειάς
του, κατόπιν αιτήσεως του κράτους καταγωγής του ιδρύματος.

Άρθρο 20
Διασυνοριακές δραστηριότητες
1.
Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθε
σίας σε θέματα οργάνωσης των συνταξιοδοτικών συστημάτων, συμπε
ριλαμβανομένης 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 χρημα
τοδοτούσα 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
παράγραφος 5. 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 εγκατεστη
μένα στην επικράτειά τους και προτίθενται να χρηματοδοτηθούν από
επιχείρηση εγκατεστημένη στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους να
παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες όταν προβαίνουν στη γνωστοποί
ηση 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 επιχεί
ρησης.
4.
Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ειδοποιηθεί,
σύμφωνα με την παράγραφο 2, και εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι αμφι
βολίας 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.
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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 κοινω
νικής 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 παράγραφος 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 αρχί
σει 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
παράγραφος 7 και με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

7.
Ειδικότερα, ίδρυμα που χρηματοδοτείται από επιχείρηση εγκατε
στημένη στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους υπόκεινται επίσης, για
τα αντίστοιχα μέλη, στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλ
λουν 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 αρμό
διες 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 συντα
ξιοδοτικού συστήματος που χρηματοδοτείται από επιχείρηση στο κρά
τος υποδοχής και κάθε διάταξη εφαρμοστέα σύμφωνα με το άρθρο 18
παράγραφος 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 δρα
στηριοτήτων τους με τις απαιτήσεις της εργατικής και κοινωνικής νομο
θεσίας 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 καταγω
γής. 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 νομοθε
σίας.
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10.
Εάν, παρά την εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους κατα
γωγής λήψη των μέτρων ή ελλείψει κατάλληλων μέτρων στο κράτος
καταγωγής, το ίδρυμα εξακολουθεί να παραβιάζει τις εφαρμοστέες δια
τάξεις 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 προκει
μένου να προληφθούν ή να κολασθούν περαιτέρω παραβάσεις και δύνα
νται, εάν είναι απολύτως αναγκαίο, να απαγορεύσουν στο ίδρυμα να
λειτουργεί στο κράτος μέλος υποδοχής για λογαριασμό της χρηματοδο
τούσας επιχείρησης.
▼M2
11.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην ΕΑΑΕΣ σχετικά με τις
εθνικές τους διατάξεις προληπτικής φύσεως που αφορούν τα συστήματα
επαγγελματικών συντάξεων τα οποία δεν εμπίπτουν στην αναφορά της
παραγράφου 1 στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές τακτικά και του
λάχιστον κάθε διετία, η δε ΕΑΑΕΣ τις δημοσιοποιεί μέσω του ιστοτό
που της.
Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών εφαρμογής της παρούσας
παραγράφου, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προ
τύπων για τις ακολουθητέες διαδικασίες και για τους μορφοτύπους και
τα υποδείγματα που πρέπει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να
χρησιμοποιούν όταν διαβιβάζουν και ενημερώνουν τις σχετικές πληρο
φορίες προς την ΕΑΑΕΣ. Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν
λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως την
1η Ιανουαρίου 2014.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.
▼B
Άρθρο 21
▼M2
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της ΕΑΑΕΣ και της
Επιτροπής
▼B
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, δεόντως, την ομοιόμορφη εφαρ
μογή 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 συνεργάζο
νται στενά προκειμένου να διευκολύνουν την εποπτεία των πράξεων
των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.
▼M2
2α.
Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΑΕΣ για τους σκο
πούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1094/2010.
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Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΑΕΣ όλες τις
πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της
βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1094/2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.
3.
Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΕΣ για
οποιαδήποτε τυχόν μείζονα δυσκολία προκληθεί από την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.
Η Επιτροπή, η ΕΑΑΕΣ και οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερομένου
κράτους μέλους εξετάζουν το ταχύτερο τις δυσκολίες αυτές προκειμέ
νου να εξεύρουν την κατάλληλη λύση.
▼B
4.
Τέσσερα 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 αναπροσαρ
μογή των εθνικών συστημάτων εποπτείας και
β) της εφαρμογής του άρθρου 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και
ειδικότερα της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη σχετικά
με τη χρήση θεματοφυλάκων και του ρόλου που διαδραματίζουν
όπου απαιτείται.
5.
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 ενεργητι
κού και του παθητικού του ιδρύματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16
παράγραφος 3 και στο άρθρο 18 παράγραφος 7.
▼M1
Άρθρο 21α
Αναθεώρηση του ύψους του κεφαλαίου εγγυήσεων
1.
Το ποσό που καθορίζεται σε ευρώ στο άρθρο 17γ παράγραφος 2
αναθεωρείται κάθε έτος, αρχής γενομένης στις 31 Οκτωβρίου 2012
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και δημοσι
εύεται από την Eurostat.
Το ποσό προσαρμόζεται αυτομάτως, με αύξηση του βασικού ποσού σε
ευρώ κατά το ποσοστό μεταβολής του εν λόγω δείκτη για την περίοδο
μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2009 και της ημερομηνίας αναθεώρησης και
στρογγυλοποιείται σε ανώτερο πολλαπλάσιο των 100 000EUR.
Εάν, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή, η μεταβολή είναι μικρότερη
του 5 %, δεν πραγματοποιείται νέα αναπροσαρμογή.
2.
Η Επιτροπή ενημερώνει ετησίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο σχετικά με την αναθεώρηση και το προσαρμοσμένο ποσό
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 21β
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή ασφαλί
σεων και επαγγελματικών συντάξεων που ιδρύθηκε από την απόφαση
2004/9/ΕΚ της Επιτροπής (1).
(1) ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 34.
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2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.
▼B
Άρθρο 22
Εφαρμογή
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία το αργότερο στις 23 Σεπτεμβρίου 2005. Ενημερώνουν
αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
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 βασι
κών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
3.
Τα κράτη μέλη δύνανται να αναβάλουν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου
2010 την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 2 στα ιδρύματα
που είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά τους, τα οποία κατά την
ημερομηνία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν διαθέτουν
το ελάχιστο επίπεδο ρυθμιστικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφοι 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 διαχεί
ριση αυτή μέχρι να συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας
οδηγίας.
4.
Τα κράτη μέλη δύνανται να αναβάλουν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου
2010 την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 24
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

