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Αριθ. N 26/ 14

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 1976

περί των μέτρων πού αποσκοπούν στή διευκόλυνση της πραγματικής άσκήσεως του δικαι
ώματος έγκαταστάσεως καί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον άφορα τίς δραστηρι
ότητες πράκτορα καί μεσίτη άσφαλειών (ex όμάδα 630 ΔΤΤΒ), καί ιδιαίτερα περί τών
μεταβατικών μέτρων όσον άφορα τίς δραστηριότητες αυτές
( 77/92/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

" Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 49, 57 , 66 καί 235 ,
τήν πρόταση της ' Επιτροπής,

τή γνώμη της Συνελεύσεως (*),
τή γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής ' Επιτρο

πή ς (2),
Εκτιμώντας:

οτι , κατ' εφαρμογή τής συνθήκης άπαγορεύεται από τό
τέλος τής μεταβατικής περιόδου κάθε διακριτική μετα
χείριση πού βασίζεται στήν Ιθαγένεια καί άφορα τήν
έγκατάσταση καί τήν παροχή ύπηρεσιών ότι ή άρχή
τής εθνικής μεταχειρίσεως, πού εξασφαλίζεται μέ τόν
τρόπο αυτό εφαρμόζεται ιδίως στό δικαίωμα συμμετο
χής σέ έπαγγελματικές οργανώσεις, στό μέτρο πού οί
έπαγγελματικές δραστηριότητες τού ενδιαφερομένου
συνεπάγονται τήν άσκηση τού δικαιώματος αυτούότι γιά τίς δραστηριότητες τού πράκτορα καί μεσίτη
άσφαλειών, δέν επιβάλλονται σ' όλα τά Κράτη μέλη
όροι γιά τήν άνάληψη καί τήν άσκηση τών δραστηριο
τήτων αύτών δτι άλλοτε μέν υφίστανται ευχέρεια άνα
λήψεως καί άσκήσεως, καί άλλοτε δέ αύστηρές διατά
ξεις, πού επιβάλλουν τήν κατοχή τίτλου γιά τήν
άσκηση τού επαγγέλματος-

δτι , λόγω τών διαφορών πού υπάρχουν μεταξύ τών
Κρατών μελών, σέ δ,τι άφορα τήν όριοθέτηση τών
δραστηριοτήτων τού πράκτορα καί μεσίτη άσφαλειών
έπιθάλλεται νά προσδιοριστούν μέ τήν μεγαλύτερη δυ
νατή άκρίθεια οί δραστηριότητες στίς όποιες έφαρμό
ζεται ή παρούσα οδηγία -

αμοιβαία άναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών
καί άλλων τίτλων σπουδών, καθώς έπίσης καί γιά τόν
συντονισμό τών σχετικών νομοθετικών κανονιστικών
καί διοικητικών διατάξεων τών Κρατών μελών
ότι , έλλείψει όμως άμοιθαίας άναγνωρίσεως τών δι
πλωμάτων , ή άμέσου συντονισμού, είναι εύκταΐο νά
διευκολυνθεί ή πραγματική άσκηση του δικαιώματος
έγκαταστάσεως καί τής έλεύθερης παροχής υπηρεσιών
γιά τίς έν λόγω δραστηριότητες, ιδίως μέ τήν λήψη
μεταβατικών μέτρων, όπως αυτά πού προβλέπονται άπό

τά γενικά προγράμματα (3), καί τούτο κυρίως γιά νά
άποφευχθει ύπερβολική ένόχληση τών ύπηκόων τών
Κρατών μελών στά όποια ή πρόσβαση στίς δραστηριό
τητες αυτές δέν εξαρτάται άπό όρους
ότι , γιά τήν άντιμετώπιση ενδεχομένων δυσκολιών, τά
μεταβατικά μέτρα πρέπει νά συνίστανται κυρίως στό νά
γίνει άποδεκτός ώς έπαρκής όρος γιά τήν πρόσβαση
στίς έν λόγω δραστηριότητες στά Κράτη μέλη υποδο
χής στά όποια υπάρχει σχετική ρύθμιση , ή πραγματική
άσκηση του επαγγέλματος στό Κράτος μέλος προε
λεύσεως γιά μία εύλογη καί πρόσφατη χρονικά περί
οδο , έφ ' όσον δέν άπαιτεϊται προηγούμενη κατάρτιση ,
ώς εγγύηση δτι ό δικαιούχος κατέχει έπαγγελματικές
γνώσεις ισότιμες πρός έκεϊνες, πού άπαιτούνται γιά
τούς υπηκόους του Κράτους μέλους υποδοχής·

ότι , ενδείκνυται λόγω του καθεστώτος πού ισχύει στίς
Κάτω Χώρες, δπου οί μεσίτες άσφαλειών κατατάσσο
νται βάσει τών επαγγελματικών γνώσεών τους σέ διάφο
ρες κατηγορίες, νά προβλεφθεί ισότιμο σύστημα γιά
τούς υπηκόους τών άλλων Κρατών μελών, πού έπιθυ
μούν νά υπαχθούν σέ μία άπό τίς κατηγορίες αυτές· ότι,
τό πιό κατάλληλο καί πλέον άντικειμενικό κριτήριο
γιά τόν σκοπό αυτό είναι ό άριθμός τών υπαλλήλων
τών οποίων προΐσταται ή προΐστατο ό δικαιούχος·

δτι τό άρθρο 57 εξάλλου τής συνθήκης προβλέπει δτι
γιά τή διευκόλυνση άναλήψεως καί άσκήσεως μή μι
σθωτών δραστηριοτήτων , εκδίδονται όδηγίες γιά τήν

ότι έπίσης, όταν ή δραστηριότητα του πράκτορα περι
έχει διαρκή πληρεξουσιότητα έκ μέρους μιας ή περισ
σοτέρων άσφαλιστικών έπιχειρήσεων τέτοιας φύσεως
ώστε νά δίνει στόν δικαιούχο τό δικαίωμα νά δεσμεύει
στό δνομά του, τήν ή τίς έν λόγω έπιχειρήσεις γιά τό

O ΕΕ άριθ. A 78 τής 2.8.1971 , σ. 13.
(2) ΕΕ άριθ. A 113 τής 9.11.1971 , σ . 6.

(3) ΕΕ άριθ. 2 τής 15.1.1962, σ. 32/62 καί 36/62.
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σύνολο ή μέρος τών πράξεων πού εμπίπτουν στη συ
νήθη άσκηση της δραστηριότητος τους, ό ένδιαφερόμε
νος πρέπει νά μπορεί νά άσκεϊ τήν δραστηριότητα του
μεσίτη άσφαλειών στό Κράτος μέλος υποδοχής·

δτι , ή παρούσα όδηγία παύει νά εχει λόγο ύπάρξεως
όταν θά εχει έπιτευχθεϊ ό συντονισμός τών δρων άνα
λήψεως καί άσκήσεως τών έν λόγω δραστηριοτήτων

καθώς καί ή άμοιβαία άναγνώριση τών διπλωμάτων,
πιστοποιητικών καί άλλων τίτλων

ότι , στό μέτρο πού τά Κράτη μέλη άπαιτοϋν άκόμη
επαγγελματικές γνώσεις καί ικανότητες γιά τήν άνά
ληψη ή τήν άσκηση τών δραστηριοτήτων πού άπαριθ
μεΐ ή όδηγία καί γιά τούς μισθωτούς, ή παρούσα όδη
γία πρέπει νά έφαρμόζεται έπίσης καί σ ' αυτή τήν κα
τηγορία προσώπων, ώστε νά άρθεϊ ένα έμπόδιο στήν
έλεύθερη κυκλοφορία τών έργαζομένων καί νά όλο
κληρωθοΟν ετσι τά μέτρα πού έχουν ληφθεί στό πλαί
σιο τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1612/68 τοϋ Συμβου
λίου της 15 ' Οκτωβρίου 1968 περί τής έλεύθερης κυ
κλοφορίας τών έργαζομένων στό έσωτερικό τής Κοι

νότητος (*), δπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ . 312/76 (2)·
ότι γιά τόν ϊδιο λόγο , ένδείκνυται νά έφαρμοστοΰν καί
στούς μισθωτούς οί διατάξεις πού προβλέπονται σχε
τικά μέ τήν άπόδειξη τής έντιμότητος καί τής μή πτω
χεύσεως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

α) στήν έπαγγελματική δραστηριότητα τών προσώπων
τά όποια , γιά τήν άσφάλιση ή άντασφάλιση κινδύ
νων χωρίς νά δεσμεύονται ώς πρός τήν έπιλογή τής
άσφαλιστικής ή άντασφαλιστικής έπιχειρήσεως,
φέρνουν σ' έπαφή άσφαλιζόμενους καί άσφαλιστι
κές ή άντασφαλιστικές έπιχειρήσεις, προετοιμά
ζουν τή σύναψη άσφαλιστικών συμβάσεων καί
βοηθούν ένδεχομένως τήν διαχείριση καί τήν έκτέ

λεσή τους ιδίως σέ περίπτωση έπελεύσεως του
άσφαλιστικοϋ κινδύνου·
θ) στήν έπαγγελματική δραστηριότητα τών προσώπων
τά όποια έχουν άναλάβει δυνάμει ένός ή περισσοτέ
ρων συμβάσεων ή πληρεξουσίων, νά παρουσιάζουν,
προτείνουν, προετοιμάζουν καί συνάπτουν τίς
άσφαλιστικές συμβάσεις ή νά βοηθούν τήν διαχεί
ριση καί τήν έκτέλεσή τους, ιδίως σέ περίπτωση
έπελεύσεως του άσφαλιστικοϋ κινδύνου, έν όνόματι
καί γιά λογαριασμό ή μόνο γιά λογαριασμό, μιας ή
περισσοτέρων άσφαλιστικών έπιχειρήσεων

γ) στίς δραστηριότητες προσώπων διαφορετικών άπό
έκεινα πού άναφέρονται στίς περιπτώσεις α) καί β),
τά όποια δμως ένεργοΟν γιά λογαριασμό τών
προσώπων πού άναφέρονται στίς περιπτώσεις αυτές
καί Ιδίως διεκπεραιώνουν προπαρασκευαστικές έρ
γασίες, παρουσιάζουν άσφαλιστικά συμβόλαια ή
εισπράττουν άσφάλιστρα χωρίς οί ένέργειες αυτές
νά συνεπάγονται τήν άνάληψη ύποχρεώσεων έναντι
του κοινοϋ ή έκ μέρους τών ϊδιων .

2 . H παρούσα όδηγία άφορα ΐδίως τίς δραστηριότη
τες πού άσκοϋνται μέ τίς άκόλουθες όνομασίες, οί
όποιες χρησιμοποιούνται συνήθως στά Κράτη μέλη :

"Αρθρο 1

1 . Στόν τομέα τών μή μισθωτών δραστηριοτήτων πού
καθορίζονται στό άρθρο 2 , τά Κράτη μέλη λαμβάνουν
τά μέτρα πού όρίζει ή παρούσα όδηγία δσον άφορα τήν
εγκατάσταση στό έδαφος τους φυσικών προσώπων ή
έταιριών καθώς καί δσον άφορα τήν παροχή ύπηρε
σιών άπό τά φυσικά αυτά πρόσωπα καί έταιρίες πού
άναφέρονται στόν Τίτλο I τών γενικών προγραμμάτων
πού άποκαλοϋνται στό έξής δικαιούχοι .

2 . Ή παρούσα όδηγία ίσχύει έπίσης γιά τούς ύπη
κόους τών Κρατών μελών , οί όποιοι σύμφωνα μέ τόν
κανονισμό άριθ . 1612/68/ΕΟΚ σκοπεύουν νά άσκή
σουν τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται στό άρθρο 2
ώς μισθωτοί .

Αρθρο 2

1 . H παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στίς άκόλουθες
δραστηριότητες, έφ' όσον υπάγονται στήν όμάδα
630 ΔΤΤΒ τοϋ παραρτήματος III τοϋ γενικού προγράμ
ματος γιά τήν κατάργηση τών περιορισμών στήν έλευ
θερία έγκαταστάσεως:

α) δσον άφορά τίς δραστηριότητες πού προβλέπονται
στήν παράγραφο 1 , περίπτωση α):
— στό Βέλγιο:
— Courtier d'assurance

Verzekeringsmakelaar
— Courtier de réassurance

Herverzekeringsmakelaar
— στη Δανία:

— Juridiskeog fysiske personer, som driver selv
staendig virksomhed som formidler ved af
saetning af forsikringskontrakter
— στη Γερμανία:
— Versicherungsmakler
— Ruckversicherungsmakler

— στη Γαλλία:
— Courtier d'assurance

C) EE άριθ. N 257 τής 19.10.1968, σ . 2.

(2) EE άριθ. N 39 τής 14.2.1976, σ. 2. .

— Courtier d'assurance maritime
— Courtier de réassurance
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— στό Ηνωμένο Βασίλειο:
— Agent

— Reinsurance broker

— στην Ιταλία:
— Mediatore di assicurazioni
— Mediatore di riassicurazioni

γ) όσον άφορα τίς δραστηριότητες πού προβλέπονται
στην παράγραφο 1 , περίπτωση γ):
— στό Βέλγιο
— Sous-agent
— Sub-agent

— στην 'Ολλανδία:
— Makelaar

— Assurantiebezorger

— στη Δανία:
— Underagent

— Erkend assurantieagent

— Verzekeringsagent

— στή Γερμανία:

— Gelegenheitsvermittler

— στό 'Ηνωμένο Βασίλειο:

— Inkassant

— Insurance broker

— στή Γαλλία:

6) όσον άφορα τίς δραστηριότητες πού προβλέπονται
στην παράγραφο 1 , περίπτωση β):

— Mandataire
— Intermédiaire

— Sous-agent

— στό Βέλγιο:
— Agent d'assurance
V erzekeringsagent

— στή v Ιρλανδία:
— Sub-agent

— στή Δανία:

— Forsikringsagent

— στή v 'Ιταλία:

— Subagente

— στή Γερμανία:
— Versicherungsvertreter

— στό Λουξεμβούργο:

— Sous-agent

— στή Γαλλία:
— Agent général d'assurance

— στίς Κάτω Χώρες:
— Sub-agent

— στήν 'Ιρλανδία:
— Agent

— στό 'Ηνωμένο Βασίλειο:
— Sub-agent .

— στήν 'Ιταλία:

— Agente di assicurazioni
"Άρθρο 3

— στό Λουζεμβοΰργο:
— Agent principal d'assurance
— Agent d'assurance
— στήν 'Ολλανδία:
— Gevolmachtigd agent
— Verzekeringsagent

Τά Κράτη μέλη στά όποια ή άνάληψη καί ή άσκηση
τών δραστηριοτήτων πού προβλέπονται άπό τό άρθρο
2 , είναι δυνατή μόνο έφ' όσον πληρούνται όρισμένοι
όροι ειδικεύσεως, μεριμνούν γιά τήν ένημέρωση τοϋ
δικαιούχου ό όποιος ύπέβαλε τή σχετική αίτηση , σχε
τικά μέ τή ρύθμιση στήν όποία ύπόκειται τό έπάγγελμα
τό όποιο προτίθεται νά άσκήσει, πρίν έγκατασταθεί ή
πρίν άρχίσει νά άσκεϊ προσωρινά δραστηριότητα.
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Αρθρο 4

Όταν σέ Κράτος μέλος ή άνάληψη μιας άπό τίς δρα
στηριότητες πού άναφέρονται στό άρθρο 2 παράγρα
φος 2 περίπτωση α) καί β) ή ή άσκησή της εξαρτάται
άπό τήν κατοχή γενικών, εμπορικών ή έπαγγελματικών
γνώσεων καί ικανοτήτων, τό έν λόγω Κράτος μέλος

άναγνωρίζει ως επαρκή άπόδειξη τών γνώσεων καί
ικανοτήτων αυτών τήν πραγματική άσκηση της έν
λόγω δραστηριότητος σέ άλλο Κράτος μέλος:
α) εϊτε γιά τέσσερα συνεχή ετη , υπό τήν ιδιότητα άνε
ξαρτήτου επαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα του
διευθύνοντος έπιχείρηση·
6) εϊτε γιά δύο συνεχή ετη ύπό τήν ιδιότητα άνεξαρτή
του επαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα του διευθύνον
τος έπιχείρηση όταν ό δικαιούχος δύναται νά άπο
δείξει ότι εχει έργαστεΐ τρία τουλάχιστον χρόνια σ'

εναν ή περισσότερους πράκτορες ή μεσίτες άσφα
λειών ή σέ μία ή περισσότερες άσφαλιστικές επι
χειρήσεις·

γ) εϊτε γιά ενα ετος ύπό τήν ιδιότητα άνεξαρτήτου
επαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα διευθύνοντος έπι
χείρηση , όταν ό δικαιούχος δύναται νά άποδείξει ,
γιά τό έν λόγω έπάγγελμα, προηγούμενη κατάρτιση ,
ή οποία βεβαιώνεται μέ πιστοποιητικό άναγνωρι
σμένο άπό τό Κράτος, ή κρίνεται ώς άπολύτως ικα
νοποιητική άπό τόν άρμόδιο έπαγγελματικό οργα
νισμό .

Εξομοιώνεται μέ τήν δραστηριότητα πού προβλέπεται
στό άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α), ή δραστη
ριότητα πού εχει άσκηθεΐ άπό τόν δικαιούχο σύμφωνα
μέ τό άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση θ), έφ' όσον
υπάρχει διαρκής πληρεξουσιότης εκ μέρους μιας ή
περισσοτέρων άσφαλιστικών επιχειρήσεων, τέτοιας
φύσεως ώστε νά τοΰ παρέχει τήν εξουσία νά έκπροσω
πεϊ τήν ή τίς έν λόγω έταιρίες έν ονόματι τους, γιά τό
σύνολο ή μέρος τών πράξεων πού έμπίπτουν στή
άσκηση τών συνήθων εργασιών τους .
2 . Στίς Κάτω Χώρες, πάντως, ή άνάληψη ή ή άσκηση
της δραστηριότητος πού προβλέπεται στό άρθρο 2
παράγραφος 1 περίπτωση α), ύπόκειται στόν πρόσθετο
όρο ότι ή έν λόγω δραστηριότητα εχει άσκηθεΐ:
— σέ επιχείρηση όπου ό δικαιούχος ήταν προϊστάμε
νος τουλάχιστον δέκα υπαλλήλων, όταν αυτός έπι
θυμει νά άσκήσει τή δραστηριότητα του «make
laar»'

— σέ επιχείρηση όπου ό δικαιούχος ήταν προϊστάμε
νος τουλάχιστον πέντε ύπαλλήλων, όταν αυτός έπι
θυμεΐ νά άσκήσει τή δραστηριότητα τοΰ «assuran
tiebezorger»'

— σέ έπιχείρηση όπου ό δικαιούχος ήταν προϊστάμε
νος τουλάχιστον δύο ύπαλλήλων, όταν αυτός επι
θυμεί νά άσκήσει τή δραστηριότητα τοΰ « erkend
assurant! eagent» .

"Αρθρο 5

1 . "Αν Κράτος μέλος εξαρτά τήν άσκηση ή τήν άνά
ληψη τών δραστηριοτήτων πού προβλέπονται στό άρ
θρο 2 παράγραφος 1 , περίπτωση α), άπό προϋποθέσεις
πιό αύστηρές άπό έκεΐνες πού άπαιτεϊ γιά τίς δραστη
ριότητες πού προβλέπονται στό άρθρο 2 παράγραφος 1 ,
περίπτωση β), δύναται νά άπαιτήσει γιά τήν άνάληψη ή
τήν άσκηση τών πρώτων δραστηριοτήτων, οί δραστη
ριότητες αυτές νά έχουν άσκηθεΐ σέ ενα άλλο Κράτος
μέλος στόν έπαγγελματικό τομέα πού προβλέπεται στό
άρθρο 2 , παράγραφος 1 , περίπτωση α):
α) εϊτε γιά τέσσερα συνεχή ετη , ύπό τήν ιδιότητα άνε
ξαρτήτου έπαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα τοΰ
διευθύνοντος έπιχείρηση '
θ) εϊτε γιά δύο συνεχή ετη , ύπό τήν ιδιότητα άνεξαρ
τήτου έπαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα τοΰ διευθύ
νοντος έπιχείρηση όταν ό δικαιοΰχος δύναται νά
άποδείξει ότι εχει έργαστεΐ τουλάχιστον γιά τρία
ετη σ' εναν ή περισσότερους πράκτορες ή μεσίτες
άσφαλειών, ή σέ μία ή περισσότερες άσφαλιστικές
έπιχειρήσεις·
γ) εϊτε γιά ενα ετος, ύπό τήν ιδιότητα άνεξαρτήτου
έπαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα τοΰ διευθύνοντος
έπιχείρηση , όταν ό δικαιοΰχος δύναται νά άποδεί
ξει γιά τό έν λόγω έπάγγελμα , προηγούμενη κατάρ
τιση ή οποία βεβαιώνεται μέ πιστοποιητικό άνα
γνωρισμένο άπό τό Κράτος ή κρίνεται ώς άπολύτως
ικανοποιητική άπό τόν άρμόδιο έπαγγελματικό ορ
γανισμό .

"Αρθρο 6

1 . Όταν σέ Κράτος μέλος, ή άνάληψη ή ή άσκηση
της δραστηριότητος πού προβλέπεται στό άρθρο 2
παράγραφος 1 περίπτωση γ), έξαρτάται άπό τήν κα
τοχή γενικών έμπορικών ή έπαγγελματικών γνώσεων
καί ικανοτήτων, τό έν λόγω Κράτος μέλος άναγνωρίζει
ώς έπαρκή άπόδειξη τών γνώσεων καί ικανοτήτων αύ
τών τήν πραγματική άσκηση της έν λόγω δραστηριό
τητος σέ άλλο Κράτος :
α) εϊτε γιά δύο συνεχή ετη , ώς άνεξάρτητος έπαγγελ
ματίας ή ώς έργαζόμενος στή v ύπηρεσία πρακτόρων
ή μεσιτών άσφαλειών ή μιάς ή περισσοτέρων άσφα
λιστικών επιχειρήσεων
θ) εϊτε γιά ενα ετος μέ τίς προϋποθέσεις πού άναφέρο
νται στήν περίπτωση α), όταν ό δικαιοΰχος δύναται
νά άποδείξει γιά τήν έν λόγω δραστηριότητα, προη
γούμενη κατάρτιση ή όποία βεβαιώνεται μέ πιστο
ποιητικό άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος ή κρίνεται
ώς άπολύτως ικανοποιητική άπό τόν άρμόδιο έπαγ
γελματικό οργανισμό .
2. Ή πραγματική άσκηση τουλάχιστον γιά ενα ετος
μιας άπό τίς δραστηριότητες πού προβλέπονται στό
άρθρο 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις α) καί θ) καί ή
κατάρτιση γιά τή δραστηριότητα αύτή θεωροΰνται
ισότιμες μέ τίς προϋποθέσεις της παραγράφου 1 .
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"Αρθρο 7
Στις περιπτώσεις τών άρθρων 4, 5 καί 6 οι εν λόγω
δραστηριότητες δέν πρέπει νά έχουν παύσει περισσό
τερο άπό δέκα ετη κατά τήν ήμέρομηνία τής καταθέ
σεως της αιτήσεως πού προβλέπεται στό άρθρο 9
παράγραφος 1 . "Οταν όμως σέ Κράτος μέλος εχει όρι
σθεΐ γιά τούς ύπηκόους του βραχύτερη προθεσμία, ή
προθεσμία αυτή πρέπει επίσης νά έφαρμοσθεΐ καί
στούς δικαιούχους.

".Αρθρο 8

1 . Θεωρείται ότι έχει άσκήσει δραστηριότητα διευ
θύνοντος έπιχείρηση , κατά τήν έννοια τών άρθρων 4
καί 5 παράγραφος 1 , κάθε πρόσωπο πού είχε άσκήσει,
στήν άντίστοιχη δραστηριότητα :

α) εϊτε τά καθήκοντα διευθυντού έπιχειρήσεως ή διευ
θυντού ύποκαταστήματος·
β) εϊτε τά καθήκοντα άναπληρωτού τοϋ διευθυντού
έπιχειρήσεως ή τοϋ έξουσιοδοτημένου νά τήν εκ
προσωπεί, εφόσον τά καθήκοντα αυτά συνεπάγονται
ευθύνη άντίστοιχη μέ έκείνη τοϋ διευθυντού έπιχει
ρήσεως πού έκπροσωπεΐ .

2. Θεωρείται έπίσης ότι άσκεΐ δραστηριότητα διευ
θύνοντος έπιχείρηση , κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 4,
κάθε πρόσωπο πού είχε άσκήσει σέ άσφαλιστική έπι
χείρηση καθήκοντα πού περιλαμβάνουν τή στελέχωση
καί τήν έποπτεία τών άσφαλιστικών πρακτόρων.

3 . Τά καθήκοντα πού προβλέπονται στό άρθρο 4
περίπτωση β) καί στό άρθρο 5 παράγραφος 1 περί
πτωση θ) πρέπει νά συνεπάγονται εύθύνες σέ θέματα
καταρτίσεως, διαχειρίσεως καί έκπληρώσεως άσφαλι
στικών συμβάσεων .
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στούς οποίους πρέπει νά υποβληθούν οι αιτήσεις γιά
τήν άσκηση των δραστηριοτήτων πού προβλέπονται
στό άρθρο 2 στό Κράτος μέλος ύποδοχής.

Αρθρο 10

1 . Αν Κράτος μέλος υποδοχής άπαιτεί άπό τούς ύπη
κόους του γιά τήν πρόσβαση σέ μία άπό τίς δραστηριό
τητες πού άναφέρονται στό άρθρο 2, άπόδειξη έντιμό
τητος καθώς καί άπόδειξη περί μή κηρύξεως σέ πτώ
χευση , ή μιά άπό τίς άποδείξεις αυτές, τό εν λόγω Κρά
τος δέχεται ώς έπαρκή άπόδειξη προκειμένου γιά ύπη

κόους άλλων Κρατών μελών, τήν προσαγωγή Αποσπά

σματος ποινικού μητρώου ελλείψει δέ τούτου, ένός
Ισοδυνάμου εγγράφου πού εχει εκδοθεί άπό άρμόδια
δικαστική ή διοικητική άρχή του Κράτους μέλους

καταγωγής g προελεύσεως, άπό τό όποιο νά προκύπτει
ότι οί άπαιτήσεις αύτές ικανοποιούνται .

2. "Αν τό Κράτος καταγωγής ή προελεύσεως δέν χο
ρηγεί τό έγγραφο πού άναφέρεται στήν παράγραφο. 1 ,
τοϋτο είναι δυνατό νά άντικατασταθει άπό ένορκη δή
λωση ή , στά Κράτη όπου δέν ύπάρχει ένορκη δήλωση ,
μέ μιά υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
άρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής άρχής ή συμβο
λαιογράφου τοϋ Κράτους μέλους καταγωγής ή προε
λεύσεως, ό όποιος έκδίδει βεβαίωση πού πιστοποιεί
τήν ένορκη ή ύπεύθυνη αυτή δήλωση . Ή δήλωση περί
μή κηρύξεως σέ πτώχευση μπορεί νά γίνει έπίσης ενώ
πιον άρμοδίας επαγγελματικής οργανώσεως του ίδιου
Κράτους.
3 . Τά έγγραφα πού εκδίδονται σύμφωνα μέ. τίς παρα
γράφους 1 καί 2 δέν είναι δυνατό νά υποβληθούν μετά
τήν πάροδο τριών μηνών άπό τήν ήμέρομηνία εκδό
σεως τους .

4 . Τά Κράτη μέλη ορίζουν έντός της προθεσμίας πού
"Αρθρο 9

1 . Ή άπόδειξη ότι πληρούνται οί όροι πού καθορί
ζονται στά άρθρα 4, 5 , 6 καί 7 προκύπτει άπό πιστο
ποιητικό, πού έκδίδεται άπό τήν άρμόδια άρχή ή οργα
νισμό τοϋ Κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως,
τό όποιο ό ένδιαφερόμενος πρέπει νά ύποβάλει πρός
υποστήριξη της αΐτήσεώς του γιά τήν άσκηση μιας άπό
τίς έν λόγω δραστηριότητες στό Κράτος μέλος ύποδο
χης-

2. Τά Κράτη μέλη ορίζουν, έντός της προθεσμίας πού
προβλέπεται στό άρθρο 13 , τίς άρμόδιες άρχές καί όρ
γανισμούς γιά τήν έκδοση τών πιστοποιητικών της
παραγράφου 1 καί ένημερώνουν άμέσως περί αύτοϋ τά
άλλα Κράτη μέλη καί τήν ' Επιτροπή .
3 . ' Εντός της προθεσμίας πού προβλέπεται στό άρθρο
13 , κάθε Κράτος μέλος γνωστοποιεί στά άλλα Κράτη
μέλη καί τήν ' Επιτροπή τίς άρχές καί οργανισμούς

προβλέπεται στό άρθρο 13 , τίς άρχές καί τούς οργανι
σμούς πού είναι άρμόδιες γιά τήν έκδοση τών εγγρά
φων πού άναφέρονται στίς παραγράφους 1 καί 2 τοϋ
άρθρου αυτού, ενημερώνουν δέ άμέσως περί αυτού τά
άλλα Κράτη μέλη καί τήν ' Επιτροπή .

Κάθε Κράτος μέλος γνωστοποιεί έπίσης στά άλλα
Κράτη μέλη καί στήν Επιτροπή έντός της προθεσμίας
πού προβλέπεται στό άρθρο 13 , τίς άρχές καί τούς ορ
γανισμούς στούς όποιους πρέπει νά υποβληθούν τά έγ
γραφα πού προβλέπονται στό άρθρο αυτό πρός υπο
στήριξη της αιτήσεως γιά τήν άσκηση , στό Κράτος
μέλος ύποδοχής , τών δραστηριοτήτων πού προβλέπο
νται στό άρθρο 2 .

5 . Όταν, στό Κράτος μέλος ύποδοχής, πρέπει νά
άποδειχθεί ή οικονομική ικανότητα , τό Κράτος αύτό
θεωρεί τίς βεβαιώσεις πού χορηγούνται άπό τίς τράπε
ζες τοϋ Κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως
ισοδύναμες μέ εκείνες πού χορηγούνται στήν έπικρά
τειά του .
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Αρθρο 11

Όταν τό Κράτος μέλος ύποδοχής άπαιτεΐ άπό τούς
υπηκόους του όρκοδοσία ή έπίσημη δήλωση γιά τήν
άνάληψη ή τήν άσκηση τών δραστηριοτήτων πού προ
βλέπονται στό άρθρο 2 άλλά ό τύπος του όρκου αύτοϋ ή
τής δηλώσεως δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί άπό τούς
υπηκόους τών άλλων Κρατών μελών, φροντίζει νά δια
τίθεται στούς ένδιαφερομένους ό κατάλληλος καί ισο
δύναμος τύπος .
"Αρθρο 12

H παρούσα όδηγία παραμένει σέ ισχύ μέχρις ότου τε
θούν σέ έφαρμογή οί διατάξεις περί συντονισμού τών
έθνικών διατάξεων πού άφοροϋν τήν άνάληψη καί τήν
άσκηση τών έν λόγω δραστηριοτήτων.
"Αρθρο 13

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά μέτρα πού είναι άνα
γκαία γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα όδηγία

εντός δεκαοκτώ μηνών άπό τής κοινοποιήσεώς της καί
ενημερώνουν άμέσως περί αύτοϋ τήν Επιτροπή .
"Αρθρο 14

Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν ' Επιτροπή τίς δια
τάξεις έσωτερικου δικαίου πού έκδίδουν στόν τομέα
πού διέπεται άπό τήν παρούσα οδηγία .

Αρθρο 15

H παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 13 Δεκεμβρίου 1976.
Για τό Συμβούλιο
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