
Ο∆ΗΓΙΑ 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 συ-

νταξιοδοτικών παροχών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95 παρά-
γραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (2),

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

Εκτιµώντας ακόλουθα:

(1) Μια γνήσια εσωτερική αγορά για τις χρηµατοπιστωτικές υπη-
ρεσίες είναι ουσιώδους σηµασίας για την οικονοµική ανά-
πτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Κοι-
νότητα.

(2) Έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση
της εσωτερικής αγοράς, γεγονός που επιτρέπει στα χρηµατο-
πιστωτικά 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 υπηρε-
σίες τονίζεται ότι η κατάρτιση οδηγίας για την εποπτεία των
ιδρυµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης συνιστά επεί-
γουσα 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 δυνα-
τότητα να επωφελούνται πλήρως των πλεονεκτηµάτων της
εσωτερικής αγοράς.

(5) Από τη στιγµή που τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
υφίστανται συνεχώς πιέσεις οι επαγγελµατικές συνταξιοδο-
τικές παροχές θα αποτελούν στο µέλλον όλο και περισσό-
τερο το συµπλήρωµά τους. Για το λόγο αυτό οι επαγγελµα-
τικές συνταξιοδοτικές παροχές θα πρέπει να αναπτυχθούν,
χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αµφισβήτηση η σηµασία των
δηµόσιων συνταξιοδοτικών συστηµάτων κοινωνικής ασφά-

λισης όσον αφορά την ασφάλεια, τη βιωσιµότητα και την
αποτελεσµατικότητα της κοινωνικής προστασίας, 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.

(6) 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 διαχεί-
ρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου,
καθώς και µε τη διευκόλυνση µιας διασυνοριακής δραστη-
ριότητας των ιδρυµάτων, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολι-
σµός 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
αποσκοπούν εξίσου να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο
ασφάλειας για τους µελλοντικούς συνταξιούχους, µέσω της
επιβολής αυστηρών προτύπων εποπτείας, και να κατα-
στήσουν εφικτή την αποτελεσµατική διαχείριση των
συστηµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης.

(8) Ιδρύµατα εντελώς ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηµατοδο-
τούσα 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 επο-
πτείας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδρύµατα που
θεωρούνται νοµικές οντότητες.

(9) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη
θα πρέπει να παραµένουν πλήρως υπεύθυνα για την οργά-
νωση 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 επαγ-
γελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές, όπως τα ταµεία συντά-
ξεων ολόκληρου του οικονοµικού κλάδου, τα ταµεία συντά-
ξεων των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής.
Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί να αµφισβητήσει την εν
λόγω αρχή.

(10) Οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τη συµµετοχή των ελεύθερων
επαγγελµατιών σε ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδο-
τικών παροχών διαφέρουν. Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα ιδρύ-
µατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών µπορούν να
λειτουργούν βάσει συµφωνιών µε επαγγελµατικές ενώσεις ή
οµάδες, των οποίων τα µέλη ενεργούν ως ελεύθεροι επαγγε-
λµατίες, ή απευθείας µε ελεύθερους επαγγελµατίες και µι-
σθωτούς. Σε ορισµένα κράτη µέλη, ένας ελεύθερος επαγγε-
λµατίας µπορεί επίσης να γίνει µέλος ιδρύµατος, εφόσον
ενεργεί ως εργοδότης ή παρέχει τις επαγγελµατικές του υπη-
ρεσίες σε µια επιχείρηση. Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες δεν µπορούν να ενταχθούν σε ίδρυµα
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών εάν δεν πληρούν
ορισµένες προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαλ-
λόµενων από το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο.
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(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 Νοεµ-
βρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµ-
βουλίου της 13ης Μαΐου 2003.



(11) Θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας τα ιδρύµατα που διαχειρίζονται
καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν ήδη συ-
ντονισθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει πάντως να ληφθεί
υπόψη η ιδιαιτερότητα των ιδρυµάτων τα οποία διαχειρίζο-
νται, σε ένα και το αυτό κράτος µέλος, τόσο καθεστώτα κοι-
νωνικής ασφάλισης όσο και επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά
καθεστώτα.

(12) Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτονται ήδη από
κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει γενικά να εξαιρού-
νται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
∆εδοµένου όµως ότι τα ιδρύµατα αυτά µπορούν επίσης να
παρέχουν σε ορισµένες περιπτώσεις υπηρεσίες επαγγελµα-
τικής συνταξιοδότησης, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι
η παρούσα οδηγία δεν θα δηµιουργεί στρεβλώσεις του αντα-
γωνισµού. Τέτοιες στρεβλώσεις µπορούν να αποφευχθούν µε
την εφαρµογή των απαιτήσεων εποπτείας της παρούσας οδη-
γίας στις υπηρεσίες επαγγελµατικής συνταξιοδότησης που
παρέχουν οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής. Η Επιτροπή θα
πρέπει να ελέγχει επίσης προσεκτικά την κατάσταση στις
αγορές επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών και να
αξιολογεί τη δυνατότητα επέκτασης της προαιρετικής εφαρ-
µογής της παρούσας οδηγίας σε άλλα ρυθµιζόµενα χρηµα-
τοπιστωτικά ιδρύµατα.

(13) Όταν αποσκοπούν στην εξασφάλιση οικονοµικής ασφάλειας
µετά τη συνταξιοδότηση, οι εισφορές που καταβάλλουν τα
ιδρύµατα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών 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
διαβίωσης. Η δέουσα κάλυψη των βιοµετρικών κινδύνων στο
πλαίσιο των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων αποτελεί σηµαντική
πτυχή της καταπολέµησης της φτώχειας και της ανασφά-
λειας 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 απασχό-
λησης, 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 νοµοθε-
σίας 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 εσω-
τερικής 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 εγκε-
κριµένους διαχειριστές επενδύσεων και θεµατοφύλακες εγκα-
τεστηµένους 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 αφερεγ-
γυότητας, 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 δραστη-
ριότητες που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και στις
πράξεις που απορρέουν από αυτές.

(18) Σε περίπτωση πτώχευσης χρηµατοδοτούσας επιχείρησης, το
µέλος κινδυνεύει να στερηθεί τόσο την εργασία του όσο και
τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχει συγκεντρώσει. Προέ-
χει συνεπώς να ληφθεί µέριµνα ώστε να υπάρχει σαφής δια-
χωρισµός 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 λει-
τουργούν 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 εξου-
σιοδοτηµένες να το διαχειρίζονται. Τα κράτη µέλη θα πρέπει
να είναι σε θέση να λαµβάνουν υπόψη αυτή την ιδιαιτε-
ρότητα στο µέτρο που πληρούνται πραγµατικά όλες οι απαι-
τήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να µπορούν επίσης να επιτρέπουν σε ασφαλιστι-
κούς και άλλους χρηµατοπιστωτικούς φορείς να διαχειρίζο-
νται ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(20) ∆εδοµένου ότι τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδο-
τικών παροχών παρέχουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και
αναλαµβάνουν µεγάλη ευθύνη όσον αφορά τη χορήγηση
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, θα πρέπει να
ανταποκρίνονται σε ορισµένα ελάχιστα εποπτικά πρότυπα
όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους όρους λειτουργίας
τους.

(21) 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 προηγουµέ-
νως την έγκριση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους
καταγωγής.

(22) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να απαιτεί από όλα τα ιδρύ-
µατα 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 συνταξιοδο-
τικό 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. Ειδικότερα επιτρέ-
πουν, ιδίως, στις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν την οικονο-
µική ευρωστία ενός ιδρύµατος και να εκτιµούν κατά πόσον
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώ-
σεις.
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(23) Η κατάλληλη πληροφόρηση των µελών και των δικαιούχων
του συνταξιοδοτικού καθεστώτος είναι κεφαλαιώδους σηµα-
σίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις αιτήσεις πληρο-
φόρησης σχετικά µε την οικονοµική ευρωστία του ιδρύµα-
τος, τους συµβατικούς κανόνες, τις παροχές και την πραγ-
µατική χρηµατοδότηση των σωρευµένων συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων καθώς και την επενδυτική πολιτική και τη δια-
χείριση των κινδύνων και του κόστους.

(24) Η επενδυτική πολιτική ενός ιδρύµατος συνιστά αποφασι-
στικό 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.

(25) Για να εκπληρώσουν την εκ του νόµου αποστολή τους, οι
αρµόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώ-
µατα πληροφόρησης και εξουσίες παρέµβασης έναντι των
ιδρυµάτων και των ατόµων που ασκούν πραγµατικά τη δια-
χείρισή τους. Όταν το ίδρυµα επαγγελµατικών συνταξιοδο-
τικών παροχών έχει αναθέσει ορισµένες σηµαντικές δραστη-
ριότητες σε άλλες επιχειρήσεις (outsourcing), όπως τη δια-
χείριση των επενδύσεων, τις τεχνολογίες των πληροφοριών ή
τη λογιστική, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα εν λόγω δικαιώ-
µατα πληροφόρησης και οι εν λόγω εξουσίες παρέµβασης να
επεκτείνονται στις προαναφερόµενες (outsourced) δραστη-
ριότητες, προκειµένου να ελέγχεται κατά πόσον οι τελευ-
ταίες ασκούνται σύµφωνα µε τους κανόνες εποπτείας.

(26) 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 πιστο-
ποιούνται 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 συνεχί-
σουν να καταβάλλονται οι οφειλόµενες προς τους δικαιού-
χους παροχές, και να αντικατοπτρίζει αφετέρου τις δεσµεύ-
σεις 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 δυνα-
τότητα να εφαρµόζουν στον υπολογισµό των τεχνικών απο-
θεµατικών πρόσθετους και αναλυτικότερους κανόνες από
αυτούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(28) Η κατοχή κατάλληλων και επαρκών στοιχείων ενεργητικού
για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών προστατεύει τα
συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων του συνταξιοδο-
τικού καθεστώτος στην περίπτωση που η χρηµατοδοτούσα
επιχείρηση καταστεί αφερέγγυα. Σε περίπτωση διασυνο-
ριακής δραστηριότητας ιδιαίτερα, η αµοιβαία αναγνώριση
των αρχών εποπτείας που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη
προϋποθέτει ότι τα τεχνικά αποθεµατικά 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 επιτρέ-
πουν 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/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).

(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 υποχρεώσεις καταβολής των ανα-
γκαίων εισφορών. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα προσφερόµενα
προϊόντα εξοµοιούνται προς αυτά των επιχειρήσεων ασφά-
λειας 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
εξαγορά των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν στην
κατοχή τους µπορεί γενικά να έχει ως σκοπό µόνο την προ-
σφορά συνταξιοδοτικών παροχών. Εξάλλου, για να προστα-
τευθούν επαρκώς τα δικαιώµατα των µελών και των δικαιού-
χων, 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 παθη-
τικού. Τούτο προϋποθέτει αποτελεσµατική εποπτεία και
προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων, προκειµένου τα ιδρύ-
µατα να διαθέτουν επαρκές περιθώριο ελιγµών για να απο-
φασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη
επενδυτική πολιτική και να υποχρεούνται να κινούνται
συνετά. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της συνετής διαχεί-
ρισης επιβάλλει µια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρί-
νεται στη δοµή της συµµετοχής στην ασφάλιση των ασφα-
λισµένων του εκάστοτε ιδρύµατος επαγγελµατικών συνταξιο-
δοτικών 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 συ-
γκεκριµένους επενδυτικούς κανόνες που επιθυµούν να
επιβάλλουν στα εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους ιδρύ-
µατα. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να παρεµποδί-
ζουν 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 επι-
χειρηµατικών 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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(1) ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.



(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 γίνο-
νται δεκτά προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε
µετοχές και άλλους τίτλους εκδιδόµενους από την ίδια επι-
χείρηση ή σε στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε νοµί-
σµατα διαφορετικά από εκείνα του παθητικού, υπό τον όρο
ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης για ιδρύµατα εγκα-
τεστηµένα στο κράτος µέλος υποδοχής.

(35) 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.

(36) Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής
νοµοθεσίας σχετικά µε την οργάνωση των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής ασφά-
λισης και των συνεπειών των συλλογικών συµβάσεων εργα-
σίας, 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 χρηµα-
τοδοτούσες επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη
µέλη και να διαχειρίζονται συστήµατα συνταξιοδότησης µε
µέλη σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη. Αυτό θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει τα εν λόγω ιδρύµατα σε σηµαντικές
οικονοµίες κλίµακας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου στην Κοινότητα και στη διευκόλυνση της κινητι-
κότητας του εργατικού δυναµικού. Τούτο προϋποθέτει την
αµοιβαία αναγνώριση των εποπτικών προτύπων. Την επο-
πτεία για την ορθή επιβολή αυτών των εποπτικών προτύπων
θα πρέπει να αναλαµβάνει η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

(37) Το δικαίωµα ενός ιδρύµατος κράτους µέλους να διαχειρίζε-
ται καθεστώς επαγγελµατικής συνταξιοδότησης που έχει
θεσπιστεί σε άλλο κράτος µέλος θα πρέπει να ασκείται
τηρουµένων στο ακέραιο των διατάξεων της ισχύουσας κοι-
νωνικής και εργατικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους υπο-
δοχής, εφόσον σχετίζεται µε συνταξιοδοτικά καθεστώτα, για
παράδειγµα µε τον καθορισµό και την καταβολή συνταξιο-
δοτικών παροχών και µε τους όρους για τη δυνατότητα
µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.

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

(39) Είναι σηµαντικό να προβλεφθεί η συνεργασία µεταξύ των
αρµοδίων αρχών των κρατών µελών για λόγους επιτήρησης
καθώς και η συνεργασία µεταξύ των αρχών αυτών και της

Επιτροπής για άλλους σκοπούς. Προκειµένου να αντεπεξέλ-
θουν στα καθήκοντά τους και να συµβάλλουν στην ουσια-
στική και έγκαιρη εφαρµογή της οδηγίας αυτής, οι αρµόδιες
αρχές παρέχουν η µια στην άλλη τις αναγκαίες πληροφορίες
προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις της οδηγίας. Η
Επιτροπή εξεδήλωσε την πρόθεσή της να συγκροτήσει µια
επιτροπή επιβλεπόντων προκειµένου να ενθαρρύνει τη συνερ-
γασία, συντονισµό και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
αρµοδίων εθνικών αρχών και να προωθήσει την συνεπή
εφαρµογή της οδηγίας.

(40) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η θέσπιση ενός κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου
που να καλύπτει τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδο-
τικών 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:

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 επαγγελµα-
τικών 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 διαχειρί-
ζονται και ενεργούν για λογαριασµό τους.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφά-
λισης τα οποία εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/
71 (1) και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (2)·
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(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 εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µι-
σθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 410/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62
της 5.3.2002, σ. 17).



β) σε ιδρύµατα που εµπίπτουν στις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ (1), 85/
611/ΕΟΚ (2), 93/22/ΕΟΚ (3), 2000/12/ΕΚ (4) και 2002/83/
ΕΚ (5)·

γ) σε ιδρύµατα που λειτουργούν σε διανεµητική βάση·

δ) σε ιδρύµατα όπου οι υπάλληλοι των χρηµατοδοτουσών επιχειρή-
σεων δεν έχουν εκ του νόµου δικαιώµατα στα οφέλη και όπου η
χρηµατοδοτούσα επιχείρηση µπορεί να αποδεσµεύσει σε οιαδή-
ποτε στιγµή τα στοιχεία του ενεργητικού και να µην ανταπο-
κριθεί κατ' ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συ-
νταξιοδοτικών οφελών·

ε) στις επιχειρήσεις οι οποίες, για την καταβολή των συντάξεων
στους υπαλλήλους τους, προσφεύγουν στη σύσταση αποθεµα-
τικών στον ισολογισµό.

Άρθρο 3

Εφαρµογή σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινω-
νικής ασφάλισης

Ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών που διαχειρί-
ζονται επίσης συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης συνδεό-
µενα µε την εργασία, τα οποία θεωρούνται ως συστήµατα κοινω-
νικής 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 µετα-
φορά στα συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης τα οποία θεω-
ρούνται ως συστήµατα κοινωνικής 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 ασφαλιστικών 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 υπο-

χρεώσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω δραστηριότητες πραγµα-
τοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων, χωρίς καµία δυνατότητα µεταφοράς.

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

Το κράτος µέλος καταγωγής διασφαλίζει ότι, είτε οι αρµόδιες
αρχές, είτε οι υπεύθυνες για την εποπτεία των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων αρχές που καλύπτονται από την οδηγία 2002/83/ΕΚ
εξετάζουν, στο πλαίσιο του εποπτικού τους έργου, τον αυστηρό
διαχωρισµό των δραστηριοτήτων των σχετικών µε την παροχή επαγ-
γελµατικών συντάξεων.

Άρθρο 5

Μικρά συνταξιοδοτικά ιδρύµατα και συστήµατα εκ του νόµου

Με εξαίρεση το άρθρο 19 τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµό-
σουν 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 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 εφαρ-
µόζεται 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 συνταξιοδο-
τήσεων 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 «ίδρυ-
µα»: 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 πλαί-
σιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας µε βάση συµφωνία ή
σύµβαση η οποία έχει συναφθεί:
— µεµονωµένα ή συλλογικά µεταξύ εργοδότη(-ών) και εργα-

ζοµένου(-ων) ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους, ή
— µε ελεύθερους επαγγελµατίες, κατά τη νοµοθεσία του

κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υπο-
δοχής

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

β) «συνταξιοδοτικό σύστηµα»: η σύµβαση, η συµφωνία, το έγ-
γραφο καταπιστεύµατος (trust deed) και οι κανόνες διά των
οποίων καθορίζεται ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγού-
νται και υπό ποιους όρους·

γ) «χρηµατοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση, ή
άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του εάν περιλαµβάνει ή απαρτίζε-
ται από ένα ή περισσότερα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ενερ-
γούντα υπό την ιδιότητα εργοδότη ή ελευθέρου επαγγελµατία
ή οποιουδήποτε συνδυασµού αυτών και που καταβάλλει ει-
σφορές σε ίδρυµα για παροχή επαγγελµατικής συνταξιο-
δότησης·
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(1) Πρώτη οδηγία 79/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973,
περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλί-
σεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής (ΕΕ L 228 της
16.8.1973, σ. 3)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 17).

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

(3) 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)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).

(4) Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1)·
οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275
της 27.10.2000, σ. 37).

(5) Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L
345 της 19.12.2002, σ. 1).



δ) «συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές υπό µορφήν πληρωµών
που καταβάλλοναι είτε εφ' όρου ζωής είτε για προσωρινό χρο-
νικό 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 περί-
πτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου. Προκειµένου να διευκο-
λύνεται η οικονοµική ασφάλεια κατά τη σύνταξη, οι παροχές
αυτές λαµβάνουν συνήθως τη µορφή πληρωµών εφ' όρου ζωής.
Είναι ωστόσο δυνατόν να καταβληθούν πληρωµές για προσω-
ρινό χρονικό διάστηµα ή ως εφάπαξ ποσόν·

ε) «µέλη»: τα άτοµα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες στοιχειοθετούν ή πρόκειται να στοιχειοθετήσουν δικαίωµα
σε συνταξιοδοτικές παροχές σύµφωνα µε τις προβλέψεις συντα-
ξιοδοτικού 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 κοι-
νωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τις επαγγελµατικές
συντάξεις διέπει τις σχέσεις µεταξύ χρηµατοδοτούσας επι-
χείρησης και µελών.

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 δραστηριότη-
τες που απορρέουν από αυτές.

Όταν, βάσει του άρθρου 4, µια ασφαλιστική επιχείρηση διαχειρίζε-
ται 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 εγκα-
τεστηµένο στην επικράτειά του, ότι:

α) το ίδρυµα είναι καταχωρηµένο ή εγκεκριµένο σε εθνικό µητρώο
από την αρµόδια εποπτική αρχή· σε περίπτωση διασυνοριακής
δραστηριότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, αναγράφονται
στο µητρώο επίσης τα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί το
ίδρυµα·

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 κατάλ-
ληλα επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία·

γ) εφαρµόζονται καταλλήλως θεσπισµένοι κανόνες σχετικά µε τη
λειτουργία κάθε καθεστώτος συνταξιοδότησης το οποίο δια-
χειρίζεται 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 συ-
νταξιοδοτικών 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.

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 συν-
δέονται µε µακροζωία και επαγγελµατική αναπηρία, παροχή για
επιζώντα εξαρτώµενα µέλη και παροχή εγγύησης για την επιστροφή
των καταβληθεισών συνεισφορών, εάν έτσι συµφωνήσουν οι εργοδό-
τες και οι εργαζόµενοι ή οι αντίστοιχοι εκπρόσωποί τους.

3. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να εξαρτά και από άλλους περιο-
ρισµούς τη λειτουργία ενός ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην
επικράτειά του προκειµένου να εξασφαλίζει την κατάλληλη προ-
στασία των συµφερόντων των µελών και των δικαιούχων.

4. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει ή να απαιτήσει από
ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην επικράτειά του να αναθέσουν τη δια-
χείρισή τους, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλες οντότητες ενεργούσες για
λογαριασµό τους.
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5. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας όπως ορίζεται
στο άρθρο 20, οι όροι λειτουργίας ενός ιδρύµατος εγκρίνονται
προηγουµένως από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους κατα-
γωγής.

Άρθρο 10

Ετήσιοι λογαριασµοί και ετήσιες εκθέσεις

Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από όλα τα ιδρύµατα που είναι εγκα-
τεστηµένα στην επικράτειά του να καταρτίζουν ετήσιους λογαρια-
σµούς και ετήσιες εκθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδο-
τικό σύστηµα που διαχειρίζεται το ίδρυµα και, όπου είναι εφαρµο-
στέο, ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα
συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι εν λόγω λογαριασµοί και εκθέσεις
πρέπει να παρουσιάζουν πραγµατική και ακριβή εικόνα των στοι-
χείων 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.

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 ή/και, όπου είναι δυνατόν, οι εκ-
πρόσωποί τους λαµβάνουν:

α) κατόπιν αιτήµατος, τους ετήσιους λογαριασµούς και εκθέσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 10· όταν ένα ίδρυµα είναι υπεύ-
θυνο 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 δια-
στήµατος.

3. Η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, κατ' άρθρο 12,
κοινοποιείται στα µέλη και τους δικαιούχους ή/και, 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) το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερµατισµού της απα-
σχόλησης·

γ) το φάσµα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, και το
υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όταν το µέλος επωµίζε-
ται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς και ενηµέρωση για τον
κίνδυνο και τις δαπάνες 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 σχε-
τικά 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
καθίστανται ληξιπρόθεσµες άλλες παροχές, τις αναγκαίες πληροφο-
ρίες 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 εγκα-
τεστηµένο στην επικράτειά του καταρτίζει, και επανεξετάζει τουλά-
χιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής πολι-
τικής. Η δήλωση αναθεωρείται αµέσως µετά από οιαδήποτε σηµα-
ντική 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 συντα-
ξιοδοτικών 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·

β) εποπτεύουν τις σχέσεις µεταξύ του ιδρύµατος και άλλων επι-
χειρήσεων 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 αποτελε-
σµατικότητα της εποπτείας·

γ) λαµβάνουν τακτικά τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολι-
τικής, τους ετήσιους λογαριασµούς και την ετήσια έκθεση,
καθώς και όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επο-
πτεία. Σ' αυτά θα µπορούν να συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

i) εσωτερικές ενδιάµεσες εκθέσεις,
ii) αναλογιστικές αποτιµήσεις και λεπτοµερείς υποθέσεις εργα-

σίας,
iii) µελέτες για τα πάγια — υποχρεώσεις,
iv) αποδείξεις για τη συνοχή των αρχών της επενδυτικής πολι-

τικής,
v) αποδείξεις ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν βάσει του προ-

γράµµατος,
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 εκχωρη-
θείσες 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 διαδι-
κασίες και κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου.

2. Οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να λαµβάνουν οποιαδή-
ποτε 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 απο-
θεµατικά·

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.

4. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαγορεύσουν ή να περιορί-
σουν 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 επαγ-
γελµατικών 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 λαµβά-
νονται σε σχέση µε κάποιο ίδρυµα κατ' εφαρµογήν των νοµοθε-
τικών, 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 ιδρύ-
µατα τα οποία διαχειρίζονται επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συ-
στήµατα να διαθέτουν, ανά πάσα στιγµή, για το σύνολο των συντα-

ξιοδοτικών συστηµάτων τους, τα προσήκοντα ποσά των υποχρεώ-
σεων που αντιστοιχούν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τις απορρέου-
σες από το χαρτοφυλάκιο συµβάσεων συνταξιοδότησης.

2. Το κράτος µέλος καταγωγής εξασφαλίζει επίσης ότι τα ιδρύ-
µατα 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 καθεστώτων.

3. Ο υπολογισµός των εν λόγω τεχνικών αποθεµατικών πραγµα-
τοποιείται 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 ανα-
προσαρµογή του αποθεµατικού κατά το µεσοδιάστηµα. Η βεβαίωση
ή έκθεση θα αντανακλά την αναπροσαρµοσµένη εξέλιξη των τε-
χνικών αποθεµατικών και τις µεταβολές των καλυπτόµενων κιν-
δύνων.

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,

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

— η απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του
ιδρύµατος, καθώς επίσης και οι µελλοντικές αποδόσεις των
επενδύσεων ή/και

— οι αποδόσεις των αγορών για υψηλής ποιότητας ή κρατικά
οµόλογα·

γ) οι βιοµετρικοί πίνακες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογι-
σµό των τεχνικών αποθεµατικών βασίζονται επίσης σε συνετές
αρχές, καθόσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των προς συ-
νταξιοδότηση προσώπων αλλά και των συνταξιοδοτικών
καθεστώτων, ιδιαίτερα τις αναµενόµενες αλλαγές στους σχετι-
κούς κινδύνους·
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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 δεδοµέ-
νων, 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.

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, ανά διετία, ή
κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, υποβάλλει έκθεση, απεικονί-
ζουσα την εξέλιξη στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Η Επιτροπή προτείνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποτροπή
πιθανών στρεβλώσεων που προκαλούν τα διαφορετικά επίπεδα επι-
τοκίων 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 καταρ-
τίσει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαµψης, ώστε να εξα-
σφαλίσει εκ νέου τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Το σχέδιο
αυτό πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) το ίδρυµα καταρτίζει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο, προ-
κειµένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο απαιτού-
µενο 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·

β) στην κατάρτιση του σχεδίου λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση
του συγκεκριµένου ιδρύµατος και δη η διάρθρωση των στοι-
χείων 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 προανα-
φερθέν στην παρούσα παράγραφο διάστηµα, το ίδρυµα ενηµερώ-
νει 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 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 συνταξιοδο-
τικών 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.

Άρθρο 17

Ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια

1. Το κράτος µέλος καταγωγής εξασφαλίζει ότι τα ιδρύµατα, τα
οποία στο πλαίσιο κάποιων συνταξιοδοτικών καθεστώτων ανα-
λαµβάνουν 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 καθεστώ-
των του ιδρύµατος. Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την
κάλυψη του προβλέψιµου παθητικού, αλλά αποτελεί κεφάλαιο
ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων µεταξύ των προβλε-
ποµένων και των πραγµατικών δαπανών και κερδών.

2. Το ελάχιστο ποσό των συµπληρωµατικών στοιχείων ενεργη-
τικού υπολογίζεται βάσει των κανόνων των άρθρων 27 και 28 της
οδηγίας 2002/83/ΕΚ.

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.

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 συµφε-
ρόντων, το ίδρυµα ή ο φορέας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιό
του εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το
συµφέρον των µελών και των δικαιούχων·
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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 δια-
πραγµάτευση 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 απο-
τελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίµηση των
παραγώγων γίνεται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη το αντί-
στοιχο 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·

ε) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφορο-
ποιηµένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από
κάποιο συγκεκριµένο επενδυτικό στοιχείο τους ή κάποιο συ-
γκεκριµένο εκδότη ή όµιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώ-
ρευση 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 χρηµατοδο-
τούσα επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του χαρτο-
φυλακίου.

Εάν το ίδρυµα χρηµατοδοτείται από περισσότερες της µιας επι-
χειρήσεων, 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
στοιχείων 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 ρευ-
στότητας και σε προσωρινή βάση.

3. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τα ιδρύµατα της επικρά-
τειάς τους να επενδύουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα κράτη µέλη δεν εξαρ-
τούν 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 καθίστα-
ται 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 τε-
χνικά αποθεµατικά ή του συνολικού χαρτοφυλακίου για συντα-
ξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα µέλη φέρουν τον κίνδυνο
επενδύσεων σε µετοχές, διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα εξοµοιού-
µενα προς µετοχές και σε εταιρικά οµόλογα εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, καθώς και να αποφασί-
ζουν 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 επιτο-
κίων, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν εαυτόν ως
εγγυητή·

β) να επενδύουν µέχρι 30 % του ενεργητικού που καλύπτει τα τε-
χνικά αποθεµατικά σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασµένα σε
νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εκπεφρασµέ-
νες οι υποχρεώσεις τους·

γ) να επενδύουν σε επιχειρηµατικά κεφάλαια.

6. Η παράγραφος 5 δεν αίρει το δικαίωµα των κρατών µελών να
απαιτούν την εφαρµογή στα ιδρύµατα της επικράτειάς τους αυστη-
ρότερων επενδυτικών κανόνων σε ατοµική βάση, αρκεί να δικαιολο-
γούνται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει των υπο-
χρεώσεων 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 υπο-
δοχής. Επιπλέον, εφαρµόζονται µόνο εφόσον οι ίδιοι ή αυστηρότε-
ροι κανόνες εφαρµοσθούν και στα ιδρύµατα του κράτους υπο-
δοχής.

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 διαπραγµά-
τευση σε οργανωµένη αγορά, ή το ίδρυµα επενδύει τουλάχιστον
70 % του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές, άλλα
αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές και χρεόγραφα εισηγ-
µένα 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 χρηµατα-
γοράς και της κεφαλαιαγοράς εκδιδόµενα από την ίδια επι-
χείρηση και άνω του 10 % του εν λόγω τµήµατος του ενεργη-
τικού 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 νοµί-
σµατα διαφορετικά από αυτά των υποχρεώσεων.

Προκειµένου το κράτος µέλος καταγωγής να συµµορφωθεί µε
αυτές τις απαιτήσεις, µπορεί να απαιτήσει το διαχωρισµό των στοι-
χείων 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,
93/22/ΕΟΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ, καθώς και µε τις οδη-
γίες τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παράγραφος 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 διορι-
σµό θεµατοφύλακα.

3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
είναι σε θέση, σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία, να απαγορεύ-
σει 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.

Άρθρο 20

∆ιασυνοριακές δραστηριότητες

1. Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής
νοµοθεσίας σε θέµατα οργάνωσης των συνταξιοδοτικών συστηµά-
των, 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 επικρά-
τειές 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 παράγραφος 5. Πρέπει όµως να γνωστοποιεί την επι-
θυµία του να δεχθεί χρηµατοδότηση από χρηµατοδοτούσα επι-
χείρηση 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 εγκα-
τεστηµένα στην επικράτειά τους και προτίθενται να χρηµατοδοτη-
θούν 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.

4. Όταν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ειδο-
ποιηθεί, 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 προ-
τείνεται η διενέργεια στο κράτος υποδοχής, θα πρέπει, εντός τριµή-
νου 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 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 παραγρά-
φου 5, ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία διαβίβασης της ανακοί-
νωσης 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 παράγραφος 7 και µε την παράγραφο 7
του παρόντος άρθρου.

7. Ειδικότερα, ίδρυµα που χρηµατοδοτείται από επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους υπόκεινται
επίσης, για τα αντίστοιχα µέλη, στις απαιτήσεις παροχής πληροφο-
ριών που επιβάλλουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υπο-
δοχής 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 µετα-
βολή των διατάξεων της εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας του
κράτους µέλους υποδοχής σχετικά µε τα συστήµατα επαγγελµα-
τικής σύνταξης, η οποία µπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά
του συνταξιοδοτικού συστήµατος, κατά το µέρος εκείνο που αφορά
τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήµατος που χρηµατοδοτεί-
ται από επιχείρηση στο κράτος υποδοχής και κάθε διάταξη εφαρµο-
στέα σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 7 και µε την παρά-
γραφο 7 του παρόντος άρθρου.
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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 κοι-
νωνικής νοµοθεσίας του κράτους υποδοχής σχετικά µε τις επαγγε-
λµατικές συντάξεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, καθώς και
µε τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών της παραγράφου 7. Εφό-
σον 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 συντο-
νισµό µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, τα απα-
ραίτητα µέτρα προκειµένου το ίδρυµα να παύσει την παράβαση της
κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας.

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 εφαρ-
µοστέες διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας του
κράτους υποδοχής σχετικά µε τα καθεστώτα επαγγελµατικών συντά-
ξεων, 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 επι-
χείρησης.

Άρθρο 21

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, δεόντως, την οµοιόµορφη
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας ανταλλάσσοντας τακτικά πληρο-
φορίες και εµπειρίες, µε σκοπό ιδίως την ανάπτυξη επιτυχών πρα-
κτικών σ' αυτόν τον τοµέα, αλλά και στενότερη συνεργασία, προ-
λαµβάνοντας έτσι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και δηµιουργώ-
ντας 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.

3. Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τις σηµαντικές
δυσκολίες που αναφύονται κατά την εφαρµογή της παρούσας οδη-
γίας.

Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εξετάζουν τις
αναφυόµενες δυσκολίες και εξευρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις το
ταχύτερο δυνατό.

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 αναπρο-
σαρµογή 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 δια-
δραµατίζουν 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
ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύµατος, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18 παράγραφος 7.

Άρθρο 22

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονι-
στικές 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 περιέ-
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα-
φορά 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 τις 23 Σεπτεµ-
βρίου 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 κεφα-
λαίων, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2. Ωστόσο, τα
ιδρύµατα που επιθυµούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συσ-
τήµατα σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 20,
δεν δύνανται να προβούν στη διαχείριση αυτή µέχρι να συµµορφω-
θούν µε τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να αναβάλουν µέχρι τις 23 Σεπτεµ-
βρίου 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 συνταξιοδο-
τικά 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.

Λουξεµβούργο, 3 Ιουνίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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