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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2003 σχετικά µε ορισµένα περιοριστικά µέτρα
κατά της Λιβερίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 301,
την κοινή θέση 2003/666/ΚΕΠΠΑ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003,
που τροποποιεί την κοινή θέση 2000/357/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε
ορισµένα περιοριστικά µέτρα κατά της Λιβερίας (1),

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2003
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

την πρόταση της Επιτροπής,
«2.

Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ψήφισµα 1497 (2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 1ης Αυγούστου 2003, [εφεξής καλούµενο UNSCR 1497 (2003)], επέτρεψε στα κράτη µέλη των
Ηνωµένων Εθνών να αποστείλουν πολυεθνική δύναµη στη
Λιβερία για να υποστηριχθεί η εφαρµογή της συµφωνίας
κατάπαυσης του πυρός, της 17ης Ιουνίου 2003, και να
εξαιρεθεί η προµήθεια όπλων και συναφούς υλικού καθώς
και η παροχή τεχνικής κατάρτισης ή βοήθειας στην πολυεθνική δύναµη από το εµπάργκο όπλων που επέβαλε το ψήφισµα 1343 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, της 7ης Μαρτίου 2001.

(2)

Η κοινή θέση 2001/357/ΚΕΠΠΑ (2) και ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1030/2003 (3), επέβαλαν περιοριστικά µέτρα κατά της
Λιβερίας. Η κοινή θέση 2003/666/ΚΕΠΠΑ προβλέπει τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε το UNSCR 1497 (2003).

(3)

Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1030/2003, ο οποίος
µεταξύ άλλων, απαγορεύει την παροχή στη Λιβερία τεχνικής
κατάρτισης ή βοήθειας σχετικά µε τα όπλα και το συναφές
υλικό κάθε τύπου πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(1) Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) EE L 126 της 8.5.2001, σ. 1· κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κοινή θέση 2003/365/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 124 της 20.5.2003,
σ. 49).
3
( ) ΕΕ L 150 της 18.6.2003, σ. 1.

α) στην παροχή τέτοιας τεχνικής κατάρτισης και βοήθειας που
έχει αποκλειστικό στόχο την υποστήριξη της πολυεθνικής
δύναµης στη Λιβερία και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από
αυτήν, εφόσον για τις συγκεκριµένες δραστηριότητες έχει εκ
των προτέρων χορηγηθεί άδεια από τις αρµόδιες αρχές, οι
οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, του κράτους
µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο υπεύθυνος
παροχής της τεχνικής αυτής κατάρτισης και βοηθείας·
β) σε οποιαδήποτε άλλη παροχή τέτοιας τεχνικής κατάρτισης
και βοήθειας για την οποία έχει χορηγηθεί εκ των προτέρων
εξαίρεση από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει της
παραγράφου 14 του ψηφίσµατος 1343 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Οι εξαιρέσεις
αυτές χορηγούνται µέσω των αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

L 235/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. BUTTIGLIONE

23.9.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1663/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1947/2002 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
060
092
096
999

129,9
108,2
107,3
72,9
104,6

0709 90 70

052
999

115,6
115,6

0805 50 10

382
388
524
528
999

58,3
64,0
69,7
54,9
61,7

0806 10 10

052
064
999

89,1
61,2
75,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

79,0
71,6
112,5
98,0
71,2
167,5
97,9
99,7

0808 20 50

052
064
388
720
999

104,6
61,3
82,0
91,0
84,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
624
999

117,1
145,1
131,1

0809 40 05

052
060
066
624
999

62,0
59,0
75,3
94,4
72,7

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας µπακαλιάρου µερλούκιου από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού, για το 2003, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/
2003 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις µπακαλιάρου µερλούκιου για το 2003.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µπακαλιάρου µερλούκιου στα ύδατα
των ζωνών ICES VIII a, b, d και e, από σκάφη που φέρουν

(3)

βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν
στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003.
Το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού
από την 1η Σεπτεµβρίου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα µπακαλιάρου µερλούκιου στα ύδατα των ζωνών ICES
VIII a, b, d και e, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την
ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία µπακαλιάρου µερλούκιου στα ύδατα των
ζωνών ICES VIII a, b, d και e, από σκάφη που φέρουν βελγική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί
του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
122 της
356 της
201 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
8.8.2003, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1665/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για τη συµπλήρωση του παραρτήµατος του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2400/96 (Clementine del Golfo di
Taranto, Mela Val di Non και Clementinas de las Tierras del Ebro ή Clementines de les Terres de
l'Ebre)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ονοµασίες δικαιούνται να καταχωρισθούν στο «Μητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων» και να
τυγχάνουν πλέον προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο ως προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης ή ως προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις.

(5)

Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού συµπληρώνει το
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1491/2003 (5),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 692/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6
παράγραφοι 3 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ.
2081/92, η Ιταλία διαβίβασε στην Επιτροπή αίτηση για την
καταχώριση της ονοµασίας «Clementine del Golfo di Taranto» ως γεωγραφικής ένδειξης καθώς και αίτηση για την
καταχώριση της ονοµασίας «Mela Val di Non» ως ονοµασίας προέλευσης, ενώ η Ισπανία διαβίβασε στην Επιτροπή
αίτηση για την καταχώριση της ονοµασίας «Clementinas de
las Tierras del Ebro» ή «Clementines de les Terres de
l'Ebre» ως γεωγραφικής ένδειξης.

(2)

Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω αιτήσεις είναι σύµφωνες
µε τον υπόψη κανονισµό και, ειδικότερα, ότι περιλαµβάνουν
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4.

(3)

Μετά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) των ονοµασιών που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, δεν διαβιβάσθηκε
στην Επιτροπή καµία ένσταση, δυνάµει του άρθρου 7 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2400/96 συµπληρώνεται
µε τις ονοµασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στο «Μητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων» ως προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης
(ΠΟΠ) ή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), βάσει
του άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2081/
92.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ C 11 της 17.1.2003, σ. 7 (Clementine del Golfo di Taranto).
ΕΕ C 30 της 8.2.2003, σ. 15 (Mela Val di Non).
ΕΕ C 22 της 19.1.2003, σ. 5 (Clementinas de las Tierras del Ebro ή
Clementines de les Tierres de l'Ebre).

(4) ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11.
(5) ΕΕ L 214 της 26.8.2003, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Νωπά οπωροκηπευτικά
ΙΤΑΛΙΑ
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)
Mela Val di Non (AOP)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Clementinas de las Tierras del Ebro ή Clementines de les Terres de l'Ebre (IGP).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1666/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για τη διόρθωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 όσον αφορά τις ποσότητες ενεργοποίησης πρόσθετων δασµών για τα λεµόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα αχλάδια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα δαµάσκηνα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1487/2003 άρχισε
να εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2003, η παρούσα
διόρθωση πρέπει να θεωρηθεί ότι εφαρµόζεται από την ίδια
ηµεροµηνία, ώστε να διατηρηθεί η συνοχή του καθεστώτος.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών
οπωροκηπευτικών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 33
παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το παράρτηµα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1555/96 της
Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, περί των λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των
πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (3), τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1487/2003 της Επιτροπής (4).

(1)

Ύστερα από σχετικό έλεγχο, καταδείχθηκε ότι οι ποσότητες
ενεργοποίησης που καθορίσθηκαν για τα λεµόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα αχλάδια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα,
τα νεκταρίνια και τα δαµάσκηνα, είναι εσφαλµένες. Ως εκ
τούτου, πρέπει να διορθωθεί το εν λόγω παράρτηµα.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται
από το κείµενο που εµφαίνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
193 της 3.8.1996, σ. 1.
213 της 23.8.2003, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η περιγραφή των εµπορευµάτων έχει µόνο
ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από την
εµβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγµή της έκδοσης του παρόντος κανονισµού. Στην περίπτωση που, πριν από τον
κωδικό ΣΟ υπάρχει “ex”, το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών προσδιορίζεται τόσο από την εµβέλεια του κωδικού ΣΟ
όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής.
Αύξων αριθµός

78.0015

Κωδικός ΣΟ

ex 0702 00 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Τοµάτες

— 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου
— 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου

78.0020
78.0065

Περίοδος εφαρµογής

ex 0707 00 05

Αγγούρια

Ποσότητες ενεργοποίησης
(σε τόνους)

190 815
17 676

— 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

7 037

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου

4 555

Αγκινάρες

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Ιουνίου

1 109

Κολοκυθάκια

— 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Πορτοκάλια

— 1η ∆εκεµβρίου έως 31 Μαΐου

78.0120

ex 0805 10 50

Κληµεντίνες

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Μανταρίνια (συµπεριλαµβανοµένων των tangerines και των satsumas)· wilkings και
παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Λεµόνια

— 1η Ιουνίου έως 31 ∆εκεµβρίου

183 211

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

63 096
62 108

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0160

50 201
331 166

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

— 21η Ιουλίου έως 20 Νοεµβρίου

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Μήλα

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

642 617

— 1η Σεπτεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

42 076

ex 0808 20 50

Αχλάδια

78.0180
78.0220
78.0235

— 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

212 016

— 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου

84 984

78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

— 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

24 312

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

— 21η Μαΐου έως 10 Αυγούστου

62 483

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συµπεριλαµβανοµένων των µπρουνιόν και νεκταρινιών

— 11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

78.0280

ex 0809 40 05

∆αµάσκηνα

— 11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

113 101
18 236»
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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 συνταξιοδοτικών παροχών
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.

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 παράγραφος 1,

(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 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
αποσκοπούν εξίσου να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο
ασφάλειας για τους µελλοντικούς συνταξιούχους, µέσω της
επιβολής αυστηρών προτύπων εποπτείας, και να καταστήσουν εφικτή την αποτελεσµατική διαχείριση των
συστηµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης.

(8)

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

(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 απόφασης σχετικά µε το ρόλο εκάστου των τριών
«πυλώνων» του συνταξιοδοτικού συστήµατος στα επί µέρους
κράτη µέλη. Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει
επίσης να παραµένουν πλήρως υπεύθυνα για το ρόλο και τις
λειτουργίες των διαφόρων ιδρυµάτων που προσφέρουν επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές, όπως τα ταµεία συντάξεων ολόκληρου του οικονοµικού κλάδου, τα ταµεία συντάξεων των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής.
Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί να αµφισβητήσει την εν
λόγω αρχή.

(10)

Οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τη συµµετοχή των ελεύθερων
επαγγελµατιών σε ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών διαφέρουν. Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών µπορούν να
λειτουργούν βάσει συµφωνιών µε επαγγελµατικές ενώσεις ή
οµάδες, των οποίων τα µέλη ενεργούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, ή απευθείας µε ελεύθερους επαγγελµατίες και µισθωτούς. Σε ορισµένα κράτη µέλη, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί επίσης να γίνει µέλος ιδρύµατος, εφόσον
ενεργεί ως εργοδότης ή παρέχει τις επαγγελµατικές του υπηρεσίες σε µια επιχείρηση. Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν µπορούν να ενταχθούν σε ίδρυµα
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών εάν δεν πληρούν
ορισµένες προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαλλόµενων από το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας ακόλουθα:
(1)

Μια γνήσια εσωτερική αγορά για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ουσιώδους σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Κοινότητα.

(2)

Έχουν γίνει ήδη σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση
της εσωτερικής αγοράς, γεγονός που επιτρέπει στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να ασκούν δραστηριότητες σε άλλα
κράτη µέλη και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας
στους καταναλωτές χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

(3)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Εφαρµογή του πλαισίου για
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης» εντοπίζει
σειρά µέτρων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, το δε
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβώνα
στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 ζήτησε να εφαρµοστεί αυτό
το πρόγραµµα δράσης µέχρι το 2005.

(4)

Στο πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες τονίζεται ότι η κατάρτιση οδηγίας για την εποπτεία των
ιδρυµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης συνιστά επείγουσα προτεραιότητα, δεδοµένου ότι τα ιδρύµατα αυτά
είναι µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία, αν και
έχουν να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην ολοκλήρωση,
αποτελεσµατικότητα και ρευστότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, δεν καλύπτονται από κανένα συνεκτικό κοινοτικό
νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα τους παρείχε τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως των πλεονεκτηµάτων της
εσωτερικής αγοράς.

(5)

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

(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 δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2003.

23.9.2003
(11)

(12)

(13)

(14)
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Θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας τα ιδρύµατα που διαχειρίζονται
καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν ήδη συντονισθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει πάντως να ληφθεί
υπόψη η ιδιαιτερότητα των ιδρυµάτων τα οποία διαχειρίζονται, σε ένα και το αυτό κράτος µέλος, τόσο καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης όσο και επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά
καθεστώτα.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτονται ήδη από
κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει γενικά να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
∆εδοµένου όµως ότι τα ιδρύµατα αυτά µπορούν επίσης να
παρέχουν σε ορισµένες περιπτώσεις υπηρεσίες επαγγελµατικής συνταξιοδότησης, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι
η παρούσα οδηγία δεν θα δηµιουργεί στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Τέτοιες στρεβλώσεις µπορούν να αποφευχθούν µε
την εφαρµογή των απαιτήσεων εποπτείας της παρούσας οδηγίας στις υπηρεσίες επαγγελµατικής συνταξιοδότησης που
παρέχουν οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής. Η Επιτροπή 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.
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.
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 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 ιδρύµατα που διαχειρίζονται καθεστώτα στα οποία
αθροιστικώς µετέχουν λιγότερα από 100 µέλη εν συνόλω
µπορεί να διευκολύνει την εποπτεία σε ορισµένα κράτη
µέλη, χωρίς να επηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον εν λόγω τοµέα. Αυτό, ωστόσο, δεν θα
πρέπει να θίγει το δικαίωµα των ιδρυµάτων να ορίζουν, για
τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους και τη
φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού τους, δεόντως εγκεκριµένους διαχειριστές επενδύσεων και θεµατοφύλακες εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος.

(16)

Ιδρύµατα όπως τα «Unterstützungskassen» στη Γερµανία,
τα µέλη των οποίων δεν έχουν νόµιµα δικαιώµατα σε
ορισµένο ποσό και τα συµφέροντά τους προστατεύονται από
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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.

(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 λειτουργούν και εποπτεύονται µε τρόπους που διαφέρουν
αισθητά από ένα κράτος µέλος σε άλλο. Σε ορισµένα κράτη
µέλη η εποπτεία µπορεί να αφορά όχι µόνον το ίδιο το
ίδρυµα, αλλά και τους φορείς ή τις εταιρίες που είναι εξουσιοδοτηµένες να το διαχειρίζονται. Τα κράτη µέλη θα πρέπει
να είναι σε θέση να λαµβάνουν υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα στο µέτρο που πληρούνται πραγµατικά όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να µπορούν επίσης να επιτρέπουν σε ασφαλιστικούς και άλλους χρηµατοπιστωτικούς φορείς να διαχειρίζονται ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(20)

∆εδοµένου ότι τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 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 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 ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις,
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα συνταξιοδοτικά συστήµατα που
διαχειρίζονται τα ιδρύµατα και, ει δυνατόν, τους ετήσιους
λογαριασµούς και τις ετήσιες εκθέσεις για κάθε συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι ετήσιοι λογαριασµοί και η ετήσια έκθεση
που απεικονίζουν πιστά τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού του ιδρύµατος και την χρηµατοοικονοµική του
κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό
σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται το ίδρυµα, και εγκρίνονται
δεόντως από άτοµο µε σχετική άδεια, αποτελούν ουσιώδη
πηγή πληροφόρησης για τα µέλη και τους δικαιούχους του
προγράµµατος και τις αρµόδιες αρχές. Ειδικότερα επιτρέπουν, ιδίως, στις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν την οικονοµική ευρωστία ενός ιδρύµατος και να εκτιµούν κατά πόσον
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
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(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 συµβατικούς κανόνες, τις παροχές και την πραγµατική χρηµατοδότηση των σωρευµένων συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων καθώς και την επενδυτική πολιτική και τη διαχείριση των κινδύνων και του κόστους.

(24)

Η επενδυτική πολιτική ενός ιδρύµατος συνιστά αποφασιστικό παράγοντα τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη
δυνατότητα κάλυψης των επαγγελµατικών συντάξεων. Είναι,
συνεπώς, απαραίτητο τα ιδρύµατα να καταρτίζουν και,
τουλάχιστον ανά τριετία, να αναθεωρούν τις κατευθύνσεις
τους όσον αφορά την επενδυτική πολιτική. Η επενδυτική
πολιτική πρέπει να γνωστοποιείται στις αρµόδιες αρχές και,
εφόσον το ζητήσουν, στα µέλη και τους δικαιούχους κάθε
συνταξιοδοτικού συστήµατος.

(25)

Για να εκπληρώσουν την εκ του νόµου αποστολή τους, οι
αρµόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα δικαιώµατα πληροφόρησης και εξουσίες παρέµβασης έναντι των
ιδρυµάτων και των ατόµων που ασκούν πραγµατικά τη διαχείρισή τους. Όταν το ίδρυµα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών έχει αναθέσει ορισµένες σηµαντικές δραστηριότητες σε άλλες επιχειρήσεις (outsourcing), όπως τη διαχείριση των επενδύσεων, τις τεχνολογίες των πληροφοριών ή
τη λογιστική, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα εν λόγω δικαιώµατα πληροφόρησης και οι εν λόγω εξουσίες παρέµβασης να
επεκτείνονται στις προαναφερόµενες (outsourced) δραστηριότητες, προκειµένου να ελέγχεται κατά πόσον οι τελευταίες ασκούνται σύµφωνα µε τους κανόνες εποπτείας.

(26)

(27)

(28)

Ο συνετός υπολογισµός των τεχνικών αποθεµατικών είναι
βασική προϋπόθεση για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων πληρωµής των συντάξεων. Είναι, συνεπώς,
απαραίτητο τα τεχνικά αποθεµατικά να υπολογίζονται βάσει
αναγνωρισµένων αναλογιστικών µεθόδων και να πιστοποιούνται από ειδικευµένα προς τούτο άτοµα. Τα µέγιστα
επιτόκια πρέπει να επιλέγονται µε σύνεση, σύµφωνα µε τους
σχετικούς εθνικούς κανόνες. Το ελάχιστο ποσό των τεχνικών
αποθεµατικών θα πρέπει να επαρκεί αφενός ώστε να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι οφειλόµενες προς τους δικαιούχους παροχές, και να αντικατοπτρίζει αφετέρου τις δεσµεύσεις που απορρέουν από τα σωρευµένα συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα των µελών.
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από τα ιδρύµατα διαφέρουν
αισθητά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Τα κράτη µέλη
καταγωγής θα πρέπει, κατά συνέπεια, να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν στον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών πρόσθετους και αναλυτικότερους κανόνες από
αυτούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Η κατοχή κατάλληλων και επαρκών στοιχείων ενεργητικού
για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών προστατεύει τα
συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος στην περίπτωση που η χρηµατοδοτούσα
επιχείρηση καταστεί αφερέγγυα. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας ιδιαίτερα, η αµοιβαία αναγνώριση
των αρχών εποπτείας που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη
προϋποθέτει ότι τα τεχνικά αποθεµατικά θα καλύπτονται
πλήρως ανά πάσα στιγµή.
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(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 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 αναγκαίων εισφορών. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα προσφερόµενα
προϊόντα εξοµοιούνται προς αυτά των επιχειρήσεων ασφάλειας ζωής και τα σχετικά ιδρύµατα θα πρέπει να κατέχουν
τουλάχιστον τους ίδιους συµπληρωµατικούς ιδίους πόρους
όπως οι επιχειρήσεις για τις ασφάλειες ζωής.

(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 προσφορά συνταξιοδοτικών παροχών. Εξάλλου, για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώµατα των µελών και των δικαιούχων, τα ιδρύµατα θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν
κατανοµή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη µε
τη συγκεκριµένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού. Τούτο προϋποθέτει αποτελεσµατική εποπτεία και
προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων, προκειµένου τα ιδρύµατα να διαθέτουν επαρκές περιθώριο ελιγµών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη
επενδυτική πολιτική και να υποχρεούνται να κινούνται
συνετά. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της συνετής διαχείρισης επιβάλλει µια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στη δοµή της συµµετοχής στην ασφάλιση των ασφαλισµένων του εκάστοτε ιδρύµατος επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(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 εγκατεστηµένα 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 επιχειρηµατικών κεφαλαίων εντός συνετών ορίων. Μπορούν,
επίσης, να επωφελούνται των δυνατοτήτων διαφοροποίησης
σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις σε
µετοχές, αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων και νοµίσµατα
διαφορετικά από αυτά των στοιχείων του παθητικού τους
δεν θα πρέπει να περιορίζονται, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
εποπτείας.

(1) ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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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 διατάξεις της οδηγίας. Η
Επιτροπή εξεδήλωσε την πρόθεσή της να συγκροτήσει µια
επιτροπή επιβλεπόντων προκειµένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία, συντονισµό και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
αρµοδίων εθνικών αρχών και να προωθήσει την συνεπή
εφαρµογή της οδηγίας.

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.
(40)

(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 ασφάλισης και των συνεπειών των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τα ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη µέλη. Θα πρέπει
να τους επιτρέπεται να δέχονται χρηµατοδότηση από χρηµατοδοτούσες επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη
µέλη και να διαχειρίζονται συστήµατα συνταξιοδότησης µε
µέλη σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει τα εν λόγω ιδρύµατα σε σηµαντικές
οικονοµίες κλίµακας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου στην Κοινότητα και στη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. Τούτο προϋποθέτει την
αµοιβαία αναγνώριση των εποπτικών προτύπων. Την εποπτεία για την ορθή επιβολή αυτών των εποπτικών προτύπων
θα πρέπει να αναλαµβάνει η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

(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
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
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∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η θέσπιση ενός κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου
που να καλύπτει τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από
τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων
και των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο η Κοινότητα δύναται να
λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας,
όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία µέτρα για το σκοπό
αυτό,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών. Αν, βάσει της ισχύουσας εθνικής
νοµοθεσίας, τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν
την οδηγία είτε στα ιδρύµατα αυτά είτε, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2, στους εξουσιοδοτηµένους φορείς που τα διαχειρίζονται και ενεργούν για λογαριασµό τους.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/
71 (1) και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (2)·
(1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1971, περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους
µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149 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 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 κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 410/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62
της 5.3.2002, σ. 17).
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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)·

χρεώσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω δραστηριότητες πραγµατοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χωρίς καµία δυνατότητα µεταφοράς.

γ) σε ιδρύµατα που λειτουργούν σε διανεµητική βάση·

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.

δ) σε ιδρύµατα όπου οι υπάλληλοι των χρηµατοδοτουσών επιχειρήσεων δεν έχουν εκ του νόµου δικαιώµατα στα οφέλη και όπου η
χρηµατοδοτούσα επιχείρηση µπορεί να αποδεσµεύσει σε οιαδήποτε στιγµή τα στοιχεία του ενεργητικού και να µην ανταποκριθεί κατ' ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών οφελών·
ε) στις επιχειρήσεις οι οποίες, για την καταβολή των συντάξεων
στους υπαλλήλους τους, προσφεύγουν στη σύσταση αποθεµατικών στον ισολογισµό.
Άρθρο 3
Εφαρµογή σε ιδρύµατα που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
Ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών που διαχειρίζονται επίσης συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης συνδεόµενα µε την εργασία, τα οποία θεωρούνται ως συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που εµπίπτουν στους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, διέπονται από την παρούσα
οδηγία όσον αφορά τις µη υποχρεωτικές δραστηριότητές τους στον
τοµέα της επαγγελµατικής συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή,
η διαχείριση όλων των υποχρεώσεων και των αντίστοιχων στοιχείων
του ενεργητικού θα γίνεται χωριστά και δεν θα είναι δυνατή η µεταφορά στα συστήµατα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης τα οποία θεωρούνται ως συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.
Άρθρο 4
Προαιρετική εφαρµογή σε ιδρύµατα που διέπονται από την
οδηγία 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(1) Πρώτη οδηγία 79/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973,
περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής (ΕΕ L 228 της
16.8.1973, σ. 3)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (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 διατάξεων 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 Ευρωπαϊκού 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 Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).
4
( ) Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 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 Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L
345 της 19.12.2002, σ. 1).

Το κράτος µέλος καταγωγής διασφαλίζει ότι, είτε οι αρµόδιες
αρχές, είτε οι υπεύθυνες για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αρχές που καλύπτονται από την οδηγία 2002/83/ΕΚ
εξετάζουν, στο πλαίσιο του εποπτικού τους έργου, τον αυστηρό
διαχωρισµό των δραστηριοτήτων των σχετικών µε την παροχή επαγγελµατικών συντάξεων.
Άρθρο 5
Μικρά συνταξιοδοτικά ιδρύµατα και συστήµατα εκ του νόµου
Με εξαίρεση το άρθρο 19 τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόσουν την παρούσα οδηγία, εν όλω ή εν µέρει, σε οποιοδήποτε
ίδρυµα εγκατεστηµένο στις επικράτειές τους το οποίο διαχειρίζεται
συνταξιοδοτικά συστήµατα που έχουν συνολικά λιγότερα από 100
µέλη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 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 µορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά
από οποιαδήποτε χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελµατική
ένωση, µε στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας µε βάση συµφωνία ή
σύµβαση η οποία έχει συναφθεί:
— µεµονωµένα ή συλλογικά µεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζοµένου(-ων) ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους, ή
— µε ελεύθερους επαγγελµατίες, κατά τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής
και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα
µε τον ανωτέρω στόχο·
β) «συνταξιοδοτικό σύστηµα»: η σύµβαση, η συµφωνία, το έγγραφο καταπιστεύµατος (trust deed) και οι κανόνες διά των
οποίων καθορίζεται ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους·
γ) «χρηµατοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση, ή
άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του εάν περιλαµβάνει ή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ενεργούντα υπό την ιδιότητα εργοδότη ή ελευθέρου επαγγελµατία
ή οποιουδήποτε συνδυασµού αυτών και που καταβάλλει εισφορές σε ίδρυµα για παροχή επαγγελµατικής συνταξιοδότησης·
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δ) «συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές υπό µορφήν πληρωµών
που καταβάλλοναι είτε εφ' όρου ζωής είτε για προσωρινό χρονικό διάστηµα, ή ως εφάπαξ ποσό, που καταβάλλονται µε
γνώµονα ή αναµένοντας τη συνταξιοδότηση ή, εφόσον είναι
συµπληρωµατικές των εν λόγω συνταξιοδοτικών παροχών και
παρέχονται επικουρικά, υπό µορφήν πληρωµών σε περίπτωση
θανάτου, αναπηρίας, ή παύσης της απασχόλησης, ή υπό
µορφήν καταβολής ενισχύσεων ή παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου. Προκειµένου 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 προσωρινό 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 συνταξιοδοτικού συστήµατος·
στ) «δικαιούχοι»: τα άτοµα τα οποία εισπράττουν συνταξιοδοτικές
παροχές·
ζ) «αρµόδιες αρχές»: οι εθνικές αρχές που έχουν ορισθεί να
ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·
η) «βιοµετρικοί κίνδυνοι»: οι κίνδυνοι που συνδέονται µε θάνατο,
ανικανότητα και µακροζωία·
θ) «κράτος µέλος καταγωγής»: το κράτος µέλος στο οποίο το
ίδρυµα έχει την έδρα του ή το κύριο διοικητικό του κατάστηµα
ή, εφόσον δεν έχει έδρα, το κύριο διοικητικό του κατάστηµα·
ι) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος µέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τις επαγγελµατικές
συντάξεις διέπει τις σχέσεις µεταξύ χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και µελών.

Άρθρο 7
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Προϋποθέσεις για τη λειτουργία
1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει, για κάθε ίδρυµα εγκατεστηµένο 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 κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία·
γ) εφαρµόζονται καταλλήλως θεσπισµένοι κανόνες σχετικά µε τη
λειτουργία κάθε καθεστώτος συνταξιοδότησης το οποίο διαχειρίζεται το ίδρυµα και τα µέλη έχουν επαρκώς ενηµερωθεί για
τους κανόνες αυτούς·
δ) όλα τα τεχνικά αποθεµατικά υπολογίζονται και πιστοποιούνται
από αναλογιστή ή, εάν όχι από αναλογιστή, από άλλο ειδικό
στον εν λόγω τοµέα, παραδείγµατος χάριν ελεγκτή, σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία, επί τη βάσει αναλογιστικών µεθόδων
αναγνωρισµένων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής·
ε) εάν η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση εγγυάται την πληρωµή συνταξιοδοτικών παροχών, είναι δεσµευµένη ως προς την τακτική
χρηµατοδότηση·
στ) τα µέλη είναι επαρκώς πληροφορηµένα ως προς τους όρους
του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και ιδιαίτερα όσον αφορά:

∆ραστηριότητες των ιδρυµάτων

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

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.

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

Όταν, βάσει του άρθρου 4, µια ασφαλιστική επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχετικές µε την παροχή επαγγελµατικών συνταξιοδοτήσεων
δραστηριότητές της µέσω ξεχωριστής παρουσίασης και διαχείρισης
του ενεργητικού και του παθητικού, η δραστηριότητα αυτή πρέπει
να περιορίζεται στις πράξεις τις σχετικές µε τις συνταξιοδοτικές
παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα µε αυτές.

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 εξαρτώµενα µέλη και παροχή εγγύησης για την επιστροφή
των καταβληθεισών συνεισφορών, εάν έτσι συµφωνήσουν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι ή οι αντίστοιχοι εκπρόσωποί τους.

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.

3. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να εξαρτά και από άλλους περιορισµούς τη λειτουργία ενός ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην
επικράτειά του προκειµένου να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία των συµφερόντων των µελών και των δικαιούχων.
4. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει ή να απαιτήσει από
ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην επικράτειά του να αναθέσουν τη διαχείρισή τους, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλες οντότητες ενεργούσες για
λογαριασµό τους.
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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 καταγωγής.
Άρθρο 10
Ετήσιοι λογαριασµοί και ετήσιες εκθέσεις
Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από όλα τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά του να καταρτίζουν ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό σύστηµα που διαχειρίζεται το ίδρυµα και, όπου είναι εφαρµοστέο, ετήσιους λογαριασµούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα
συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι εν λόγω λογαριασµοί και εκθέσεις
πρέπει να παρουσιάζουν πραγµατική και ακριβή εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηµατοοικονοµικής
θέσης του ιδρύµατος. Οι ετήσιοι λογαριασµοί και οι πληροφορίες
που περιέχονται στις εκθέσεις πρέπει να είναι συνεπείς, περιεκτικοί
και ακριβείς, και να εγκρίνονται δεόντως από εξουσιοδοτηµένα
άτοµα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 11
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα µέλη και τους
δικαιούχους
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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
καθίστανται ληξιπρόθεσµες άλλες παροχές, τις αναγκαίες πληροφορίες για τις οφειλόµενες παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές για
την καταβολή τους.
Άρθρο 12
∆ήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι κάθε ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην επικράτειά του καταρτίζει, και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής. Η δήλωση αναθεωρείται αµέσως µετά από οιαδήποτε σηµαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής. Τα κράτη µέλη µεριµνούν
ώστε η δήλωση να περιέχει, τουλάχιστον, θέµατα όπως οι µέθοδοι
µέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρµοζόµενες τεχνικές
διαχείρισης του κινδύνου και η στρατηγική κατανοµή των στοιχείων
του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.
Άρθρο 13
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές

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.

Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν,
για κάθε ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά του, τις αναγκαίες
εξουσίες και µέσα προκειµένου να:

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

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·

α) κατόπιν αιτήµατος, τους ετήσιους λογαριασµούς και εκθέσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 10· όταν ένα ίδρυµα είναι υπεύθυνο για περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά συστήµατα, τους
λογαριασµούς και την έκθεση για κάθε ξεχωριστό σύστηµα·
β) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε αλλαγές των κανόνων του
συνταξιοδοτικού συστήµατος εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
3.
Η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής, κατ' άρθρο 12,
κοινοποιείται στα µέλη και τους δικαιούχους 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 απασχόλησης·
γ) το φάσµα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, και το
υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όταν το µέλος επωµίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς και ενηµέρωση για τον
κίνδυνο και τις δαπάνες που συνδέονται µε τις επενδύσεις·
δ) τις λεπτοµέρειες µεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωµάτων σε
άλλο ίδρυµα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης σε περίπτωση
λήξεως της σχέσεως εργασίας.

β) εποπτεύουν τις σχέσεις µεταξύ του ιδρύµατος και άλλων επιχειρήσεων ή µεταξύ ιδρυµάτων, όταν τα ιδρύµατα εκχωρούν
αρµοδιότητες σε αυτές τις άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύµατα
(outsourcing), να επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση
του ιδρύµατος ή να έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας·
γ) λαµβάνουν τακτικά τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής, τους ετήσιους λογαριασµούς και την ετήσια έκθεση,
καθώς και όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εποπτεία. Σ' αυτά θα µπορούν να συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
i) εσωτερικές ενδιάµεσες εκθέσεις,
ii) αναλογιστικές αποτιµήσεις και λεπτοµερείς υποθέσεις εργασίας,
iii) µελέτες για τα πάγια — υποχρεώσεις,
iv) αποδείξεις για τη συνοχή των αρχών της επενδυτικής πολιτικής,
v) αποδείξεις ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν βάσει του προγράµµατος,
vi) εκθέσεις των προσώπων που είναι αρµόδια για τον έλεγχο
των ετήσιων λογαριασµών, κατ' άρθρο 10·
δ) προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του
ιδρύµατος και εφόσον είναι απαραίτητο να ελέγχουν τις εκχωρηθείσες σε τρίτους αρµοδιότητες προκειµένου να διαπιστώσουν
αν οι σχετικές εργασίες ασκούνται σύµφωνα µε τους εποπτικούς
κανόνες.
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Άρθρο 14
Εξουσίες παρέµβασης και καθήκοντα των αρµόδιων αρχών
1.
Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από κάθε ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην επικράτειά τους να έχει υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου.
2.
Οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να λαµβάνουν οποιαδήποτε µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων, ει δυνατόν, µέτρων διοικητικής
ή οικονοµικής φύσεως, τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα, είτε
έναντι οποιουδήποτε ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην επικράτειά
τους είτε κατά των προσώπων που διοικούν το ίδρυµα, προκειµένου
να αποφευχθεί ή να αρθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία επιζήµια για
τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων.
Μπορούν, επίσης, να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την ελεύθερη
διάθεση των στοιχείων ενεργητικού του ιδρύµατος, όταν ιδίως:
α) το ίδρυµα δεν έχει συστήσει επαρκή τεχνικά αποθεµατικά όσον
αφορά το σύνολο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή δεν
διαθέτει επαρκή πάγια στοιχεία για να καλύψει τα τεχνικά αποθεµατικά·
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ξιοδοτικών συστηµάτων τους, τα προσήκοντα ποσά των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τις απορρέουσες από το χαρτοφυλάκιο 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 καθεστώτων.

3. Ο υπολογισµός των εν λόγω τεχνικών αποθεµατικών πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Ωστόσο, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί
να επιτρέπει υπολογισµό ανά τριετία, εάν το ίδρυµα πιστοποιήσει
στα µέλη 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.

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 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.

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,

Οποιαδήποτε απόφαση για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων
ενός ιδρύµατος είναι δεόντως δικαιολογηµένη και κοινοποιείται στο
οικείο ίδρυµα.

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

5.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε σχέση µε κάποιο ίδρυµα κατ' εφαρµογήν των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζονται
δυνάµει της παρούσας οδηγίας, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον
των δικαστηρίων.

— 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·

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 συντα-

γ) οι βιοµετρικοί πίνακες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών βασίζονται επίσης σε συνετές
αρχές, καθόσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων αλλά και των συνταξιοδοτικών
καθεστώτων, ιδιαίτερα τις αναµενόµενες αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους·
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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 δεδοµένων, επί των οποίων βασίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας.

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.

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.

3. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα βάσει του άρθρου
20, τα τεχνικά αποθεµατικά τυγχάνουν ανά πάσα στιγµή πλήρους
χρηµατοδότησης για το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής επεµβαίνουν βάσει
του άρθρου 14. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση της
απαίτησης αυτής, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτήσει
χωριστή παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού.

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, απεικονίζουσα την εξέλιξη στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Άρθρο 17
Η Επιτροπή προτείνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποτροπή
πιθανών στρεβλώσεων που προκαλούν τα διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων και για την προστασία του συµφέροντος των δικαιούχων και
των µελών οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Άρθρο 16
Χρηµατοδότηση των τεχνικών αποθεµατικών
1.
Το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί απ' όλα τα ιδρύµατα να
έχουν ανά πάσα στιγµή περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και επαρκή
για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών που απαιτούνται για το
σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους.
2.
Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να επιτρέψει για µικρό
χρονικό διάστηµα σε κάποιο ίδρυµα να έχει περιουσιακά στοιχεία
ανεπαρκή προς κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών. Σ' αυτή την
περίπτωση, οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από το ίδρυµα να καταρτίσει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαµψης, ώστε να εξασφαλίσει εκ νέου τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Το σχέδιο
αυτό πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) το ίδρυµα καταρτίζει συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο, προκειµένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούµενο ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τα τεχνικά
του αποθεµατικά. Το σχέδιο ανακοινώνεται στα µέλη ή, εφόσον
είναι δυνατόν, στους εκπροσώπους τους και/ή υποβάλλεται προς
έγκριση στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής·
β) στην κατάρτιση του σχεδίου λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση
του συγκεκριµένου ιδρύµατος και δη η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ένα διάγραµµα των κινδύνων,
ένα σχέδιο ρευστότητας, ένα διάγραµµα της ηλικίας των µελών
που είναι δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό έναρξη
συνταξιοδοτικά καθεστώτα, καθώς και εκείνα για τα οποία το
σύστηµα χρηµατοδότησης µεταβάλλεται από µηδενικό ή µερικό
σε ολικό·
γ) εάν το συνταξιοδοτικό καθεστώς τερµατισθεί κατά το προαναφερθέν στην παρούσα παράγραφο διάστηµα, το ίδρυµα ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής. Το
ίδρυµα εισάγει µια διαδικασία µεταβίβασης των στοιχείων του
ενεργητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού σε

Ρυθµιστικά ίδια κεφάλαια
1. Το κράτος µέλος καταγωγής εξασφαλίζει ότι τα ιδρύµατα, τα
οποία στο πλαίσιο κάποιων συνταξιοδοτικών καθεστώτων αναλαµβάνουν τα ίδια, αντί της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης, την
ευθύνη για την κάλυψη βιοµετρικών κινδύνων ή εγγυώνται
ορισµένη απόδοση των επενδύσεων ή ορισµένο ύψος παροχών,
έχουν πάντοτε, πέραν των τεχνικών αποθεµατικών, συµπληρωµατικά
περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των πρόσθετων κινδύνων. Το
ύψος των συµπληρωµατικών αυτών στοιχείων είναι ανάλογο µε τον
κίνδυνο και µε το ύψος των βασικών στοιχείων του ενεργητικού
που αντιστοιχεί στο πλήρες φάσµα των συνταξιοδοτικών καθεστώτων του ιδρύµατος. Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την
κάλυψη του προβλέψιµου παθητικού, αλλά αποτελεί κεφάλαιο
ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων µεταξύ των προβλεποµένων και των πραγµατικών δαπανών και κερδών.
2. Το ελάχιστο ποσό των συµπληρωµατικών στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται βάσει των κανόνων των άρθρων 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 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·
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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 διαπραγµάτευση σε οργανωµένες χρηµατοοικονοµικές αγορές
πρέπει οπωσδήποτε να παραµένει σε συνετά επίπεδα·
δ) επένδυση σε παράγωγα µέσα είναι δυνατή όταν συµβάλλουν
στη µείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίµηση των
παραγώγων γίνεται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο τµήµα του ενεργητικού, και περιλαµβάνονται στην
αποτίµηση του ενεργητικού του ιδρύµατος. Οµοίως, το ίδρυµα
πρέπει να αποφεύγει την υπερβολική έκθεση στους κινδύνους
του ενός και µοναδικού αντισυµβαλλοµένου καθώς και άλλων
πράξεων µε αντικείµενο παράγωγα µέσα·
ε) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιηµένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από
κάποιο συγκεκριµένο επενδυτικό στοιχείο τους ή κάποιο συγκεκριµένο εκδότη ή όµιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.
Οι επενδύσεις σε στοιχεία εκδοθέντα από τον αυτό εκδότη ή
από εκδότες ανήκοντες στον ίδιο όµιλο δεν πρέπει να εκθέτουν
το ίδρυµα σε υπέρµετρη συσσώρευση κινδύνων·
στ) η επένδυση στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 5 % του συνόλου του χαρτοφυλακίου και όταν η
χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όµιλο, η επένδυση στις
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου.
Εάν το ίδρυµα χρηµατοδοτείται από περισσότερες της µιας επιχειρήσεων, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές γίνεται µε
σύνεση, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα
διαφοροποίηση.
Τα κράτη µέλη δύνανται να µην εφαρµόζουν τις απαιτήσεις των
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 ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.
3.
Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τα ιδρύµατα της επικράτειάς τους να επενδύουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων.
4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν τις επενδυτικές αποφάσεις των ιδρυµάτων της επικράτειάς
τους ή τις αποφάσεις των υπεύθυνων για τις επενδύσεις από κάποια
προηγούµενη έγκριση ή συστηµατική γνωστοποίηση.
5.
Τηρουµένων των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη
δικαιούνται, για τα ιδρύµατα της επικράτειάς τους, να θεσπίζουν
αναλυτικότερες ρυθµίσεις, όπως ποσοτικούς κανόνες, αρκεί να
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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 οργανωµένες αγορές, καθώς και να αποφασίζουν για το µερίδιο των εν λόγω αξιογράφων στο επενδυτικό
τους χαρτοφυλάκιο. Εφόσον δικαιολογείται από πλευράς
συνετής διαχείρισης, τα κράτη µέλη δύνανται εντούτοις να
επιβάλουν χαµηλότερο όριο στα ιδρύµατα που καταβάλλουν
συνταξιοδοτικές παροχές µε εγγύηση µακροπρόθεσµων επιτοκίων, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν εαυτόν ως
εγγυητή·
β) να επενδύουν µέχρι 30 % του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθεµατικά σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασµένα σε
νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εκπεφρασµένες οι υποχρεώσεις τους·
γ) να επενδύουν σε επιχειρηµατικά κεφάλαια.
6. Η παράγραφος 5 δεν αίρει το δικαίωµα των κρατών µελών να
απαιτούν την εφαρµογή στα ιδρύµατα της επικράτειάς τους αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων σε ατοµική βάση, αρκεί να δικαιολογούνται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το ίδρυµα.
7. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 20, οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους υποδοχής
δύνανται να απαιτούν την εφαρµογή των κανόνων του δευτέρου
εδαφίου έναντι του ιδρύµατος του κράτους καταγωγής. Σε τέτοια
περίπτωση, οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται µόνο στο τµήµα του
ενεργητικού του ιδρύµατος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες οι
οποίες πραγµατοποιούνται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος υποδοχής. Επιπλέον, εφαρµόζονται µόνο εφόσον οι ίδιοι ή αυστηρότεροι κανόνες εφαρµοσθούν και στα ιδρύµατα του κράτους υποδοχής.
Οι κανόνες του πρώτου εδαφίου έχουν ως εξής:
α) το ίδρυµα δεν επενδύει άνω του 30 % του εν λόγω τµήµατος
του ενεργητικού σε µετοχές, άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα
προς µετοχές και χρεόγραφα µη εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ή το ίδρυµα επενδύει τουλάχιστον
70 % του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές, άλλα
αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς µετοχές και χρεόγραφα εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά·
β) το ίδρυµα δεν επενδύει άνω του 5 % του εν λόγω τµήµατος του
ενεργητικού σε µετοχές και άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς
µετοχές, οµολογίες, χρεόγραφα και άλλα µέσα της χρηµαταγοράς και της κεφαλαιαγοράς εκδιδόµενα από την ίδια επιχείρηση και άνω του 10 % του εν λόγω τµήµατος του ενεργητικού σε µετοχές και άλλα αξιόγραφα εξοµοιούµενα προς
µετοχές, οµόλογα, χρεόγραφα και άλλα µέσα της χρηµαταγοράς
και της κεφαλαιαγοράς εκδιδόµενα από επιχειρήσεις που
ανήκουν σε έναν και µόνο όµιλο.
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γ) το ίδρυµα δεν επενδύει άνω του 30 % του εν λόγω τµήµατος
του ενεργητικού σε επενδυτικά προϊόντα εκπεφρασµένα σε νοµίσµατα διαφορετικά από αυτά των υποχρεώσεων.
Προκειµένου το κράτος µέλος καταγωγής να συµµορφωθεί µε
αυτές τις απαιτήσεις, µπορεί να απαιτήσει το διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού.
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3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά τους και προτίθενται να χρηµατοδοτηθούν από επιχείρηση εγκατεστηµένη στην επικράτεια άλλου
κράτους µέλους να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες όταν
προβαίνουν στη γνωστοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2:
α) το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη υποδοχής·
β) την επωνυµία της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης·

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 οδηγίες 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 διορισµό θεµατοφύλακα.
3.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
είναι σε θέση, σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία, να απαγορεύσει δυνάµει του άρθρου 14 την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων
του ενεργητικού που κατέχει διαχειριστής ή θεµατοφύλακας εντός
της επικράτειάς του, κατόπιν αιτήσεως του κράτους καταγωγής του
ιδρύµατος.

Άρθρο 20
∆ιασυνοριακές δραστηριότητες
1.
Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής
νοµοθεσίας σε θέµατα οργάνωσης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής συµµετοχής σε αυτά,
αλλά και των αποτελεσµάτων των συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις επιχειρήσεις της επικράτειάς τους να
χρηµατοδοτούν ιδρύµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης των
οποίων η άδεια έχει εκδοθεί σε άλλα κράτη µέλη. Επιτρέπουν επίσης
σε τέτοια ιδρύµατα των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στις επικράτειές τους να δέχονται χρηµατοδότηση από επιχειρήσεις άλλων
κρατών µελών.
2.
Ίδρυµα το οποίο επιθυµεί να δεχθεί χρηµατοδότηση από
χρηµατοδοτούσα επιχείρηση η οποία εδρεύει στην επικράτεια ενός
άλλου κράτους µέλους χρειάζεται προηγούµενη έγκριση από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 9 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.

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 ειδοποιηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και εφόσον δεν υπάρχουν
λόγοι αµφιβολίας για το αν η διοικητική ή η οικονοµική κατάσταση
του ιδρύµατος ή η φήµη και τα επαγγελµατικά προσόντα ή η πείρα
των διαχειριστών του είναι συµβατά µε τις πράξεις των οποίων προτείνεται η διενέργεια στο κράτος υποδοχής, θα πρέπει, εντός τριµήνου αφ' ότου λάβει όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 3, να
τις ανακοινώνει στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής
και να ενηµερώνει αρµοδίως το ίδρυµα.
5. Πριν το ίδρυµα αρχίσει να διαχειρίζεται συνταξιοδοτικό
καθεστώς για χρηµατοδοτούσα επιχείρηση σε άλλο κράτος µέλος,
οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, εντός δύο µηνών
από τη λήψη των πληροφοριών της παραγράφου 3, ενηµερώνουν
τις αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής, εάν ενδείκνυται, για
τις διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε
την επαγγελµατική σύνταξη, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη
διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηµατοδοτείται
από επιχείρηση στο κράτος υποδοχής και κάθε διάταξη εφαρµοστέα
σύµφωνα µε το άρθρο 18 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 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 πληροφοριών που επιβάλλουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής σε ιδρύµατα εγκατεστηµένα στο εν λόγω κράτος µέλος κατ'
άρθρο 11.
8. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής ενηµερώνουν τις
αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής για κάθε σηµαντική µεταβολή των διατάξεων της εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας του
κράτους µέλους υποδοχής σχετικά µε τα συστήµατα επαγγελµατικής σύνταξης, η οποία µπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά
του συνταξιοδοτικού συστήµατος, κατά το µέρος εκείνο που αφορά
τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήµατος που χρηµατοδοτείται από επιχείρηση στο κράτος υποδοχής και κάθε διάταξη εφαρµοστέα σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 7 και µε την παράγραφο 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 κοινωνικής νοµοθεσίας του κράτους υποδοχής σχετικά µε τις επαγγελµατικές συντάξεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, καθώς και
µε τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών της παραγράφου 7. Εφόσον κατά τον έλεγχο αυτό προκύψουν παρατυπίες, η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνει πάραυτα την αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής. Η τελευταία αυτή λαµβάνει, σε συντονισµό µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου το ίδρυµα να παύσει την παράβαση της
κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας.
10. Εάν, παρά την εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους
καταγωγής λήψη των µέτρων ή ελλείψει κατάλληλων µέτρων στο
κράτος καταγωγής, το ίδρυµα εξακολουθεί να παραβιάζει τις εφαρµοστέες διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νοµοθεσίας του
κράτους υποδοχής σχετικά µε τα καθεστώτα επαγγελµατικών συντάξεων, οι αρµόδιες αρχές του κράτους αυτού δύνανται, αφού
ενηµερώσουν τις αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής, να
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να προληφθούν ή να
κολασθούν περαιτέρω παραβάσεις και δύνανται, εάν είναι απολύτως
αναγκαίο, να απαγορεύσουν στο ίδρυµα να λειτουργεί στο κράτος
µέλος υποδοχής για λογαριασµό της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης.
Άρθρο 21
Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, δεόντως, την οµοιόµορφη
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες και εµπειρίες, µε σκοπό ιδίως την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών σ' αυτόν τον τοµέα, αλλά και στενότερη συνεργασία, προλαµβάνοντας έτσι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και δηµιουργώντας τις συνθήκες απρόσκοπτης συµµετοχής µελών διασυνοριακώς.
2.
Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
συνεργάζονται στενά προκειµένου να διευκολύνουν την εποπτεία
των πράξεων των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών.
3.
Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τις σηµαντικές
δυσκολίες που αναφύονται κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

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, 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
βασικών 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 διαχείριση 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.

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:
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Άρθρο 24
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

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

Λουξεµβούργο, 3 Ιουνίου 2003.

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.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
της 4ης Σεπτεµβρίου 2003
για τη συγκρότηση αd hoc οµάδας που θα προετοιµάσει τη σύσταση διακυβερνητικού οργανισµού στον
τοµέα της ανάπτυξης των αµυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προµηθειών και των εξοπλισµών (ad
hoc προπαρασκευαστική οµάδα)
(2003/664/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη
στις 19 και 20 Ιουνίου 2003 κάλεσε την προεδρία, σε
συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, να
αναλάβει τις εργασίες για τη σύσταση διακυβερνητικού
οργανισµού εντός της ΕΕ στον τοµέα της ανάπτυξης των
αµυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προµηθειών και
των εξοπλισµών, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες της Συνέλευσης και της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης.
Η επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας είναι υπεύθυνη, υπό
την αιγίδα του Συµβουλίου, για την πολιτική καθοδήγηση
της ανάπτυξης του στρατιωτικού δυναµικού.

(3)

Η προεδρία, προκειµένου να φέρει σε πέρας την εντολή
αυτή, έχει καταρτίσει σχέδιο των εργασιών, κατά τη διάρκεια
των οποίων θα λάβει πλήρως υπόψη της τις εργασίες της
άτυπης συµβουλευτικής οµάδας των εκπροσώπων των
υπουργών Αµύνης.

(4)

Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης αναφέρεται ότι ο οργανισµός θα τελεί υπό την
εξουσία του Συµβουλίου και ότι τα αρµόδια όργανα του
Συµβουλίου θα αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη
σύστασή του εντός του 2004.

(5)

Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιηθούν βάσει σφαιρικής
προσέγγισης που θα λαµβάνει υπόψη τις ειδικές γνώσεις σε
όλους τους τοµείς που προβλέπονται από τα συµπεράσµατα

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης σχετικά µε
τον οργανισµό και, προς το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο
να συγκροτηθεί ad hoc οµάδα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1. Με την παρούσα απόφαση συγκροτείται ad hoc οµάδα για
την προετοιµασία της σύστασης διακυβερνητικού οργανισµού στον
τοµέα της ανάπτυξης των αµυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας,
των προµηθειών και των εξοπλισµών (εφεξής αποκαλούµενη «ad
hoc προπαρασκευαστική οµάδα»), η οποία θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση, εντός του 2004, διακυβερνητικού οργανισµού στον τοµέα της ανάπτυξης των αµυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προµηθειών και των εξοπλισµών.
2. Η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα εργάζεται σε στενή
συνεργασία µε την επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας, σεβόµενη τις
αρµοδιότητες της εν λόγω επιτροπής, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου, για την πολιτική καθοδήγηση της ανάπτυξης του στρατιωτικού δυναµικού, καθώς και µε τη στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ,
µέσω της επιτροπής πολιτικής και ασφάλειας.
3. Η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα υποβάλλει έκθεση στην
επιτροπή των µονίµων αντιπροσώπων (ΕΜΑ).

Άρθρο 2
1. Η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα αποτελείται από εθνικούς αντιπροσώπους των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική συµµετοχή των Υπουργείων Αµύνης τους.
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Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της ad hoc προπαρασκευαστικής οµάδας.
Εξάλλου, η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα µπορεί να συνέρχεται σε επίπεδο εθνικών αντιπροσώπων µε ειδικές γνώσεις όσον
αφορά τους στόχους του οργανισµού όπως έχουν καθορισθεί από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, συγκεκριµένα: «ανάπτυξη των αµυντικών δυνατοτήτων στον τοµέα της διαχείρισης
κρίσεων, την προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τοµέα των εξοπλισµών, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τοµέα της άµυνας και τη
δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς στον τοµέα
του αµυντικού εξοπλισµού. Ακόµη, θα αποβλέπει στην προαγωγή,
σε σύνδεση µε τις ερευνητικές δραστηριότητες της Κοινότητας,
εφόσον χρειάζεται, της έρευνας µε στόχο την απόκτηση ηγετικού
ρόλου στον τοµέα των στρατηγικών τεχνολογιών για µελλοντικές
δυνατότητες άµυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό
το ευρωπαϊκό βιοµηχανικό δυναµικό στον τοµέα αυτό».
Η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα θα λάβει, εξάλλου, υπόψη τις
εργασίες της Συνέλευσης και της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης.
2.
Η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα θα ενισχύεται, εφόσον
είναι απαραίτητο, από αντιπροσώπους της στρατιωτικής επιτροπής
της ΕΕ και της οµάδας εργασίας Polarm, η οποία µπορεί να συνέρ-
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χεται, προκειµένου να υποστηρίζει τους στόχους του οργανισµού,
και σε επίπεδο εθνικών διευθυντών εξοπλισµού ή των εκπροσώπων
τους.
Άρθρο 3
Η ad hoc προπαρασκευαστική οµάδα θα παύσει να υφίσταται όταν
φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της όπως ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της.
∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων
Ο Πρόεδρος
U. VATTANI
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Μαΐου 2003
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση την οποία το Βέλγιο σχεδιάζει να εφαρµόσει υπέρ της Volvo Cars NV
στη Γάνδη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1485]
(Τα κείµενα στη γαλλική και την ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/665/ΕΚ)
επί του παρόντος τα µοντέλα Volvo S60 και S70. Από το
2003, η Volvo προτίθεται να παράγει στο εργοστάσιο αυτό
τα µοντέλα Volvo V40 και S40. Για την κατάρτιση του
υπάρχοντος προσωπικού και των 1 400 νεοπροσλαµβανόµενων εργαζοµένων, η Volvo προβλέπει δαπάνη 27,58 εκατοµµυρίων ευρώ για µέτρα επαγγελµατικής κατάρτισης κατά
την περίοδο 2002-2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα άρθρα (1),

(5)

Οι επιλέξιµες δαπάνες για κατάρτιση, λαµβανοµένου υπόψη
του γεγονότος ότι το κόστος προσωπικού των συµµετεχόντων στο σχέδιο κατάρτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
σύνολο των άλλων επιλέξιµων δαπανών, ανέρχεται σε
15 180 393 ευρώ. Σύµφωνα µε τις βελγικές αρχές, η επιλέξιµη επένδυση περιλαµβάνει στοιχεία ειδικής κατάρτισης
που ανέρχονται σε 4 294 532 ευρώ. Το κόστος της γενικής
κατάρτισης ανέρχεται σε 10 885 861 ευρώ.

(6)

Το Βέλγιο προτίθεται να χορηγήσει ενίσχυση για κατάρτιση
ύψους 6,51 εκατοµµυρίων ευρώ (παρούσα καθαρή αξία:
5,88 εκατοµµύρια ευρώ) επί µια τριετία, από το 2003 ως
το 2005. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να χορηγηθεί υπό
µορφή ενίσχυσης «ad hoc» εκ µέρους της φλαµανδικής κοινότητας για ειδική κατάρτιση (περίπου 1,07 εκατοµµύρια
ευρώ) και γενική κατάρτιση (περίπου 5,44 εκατοµµύρια
ευρώ).

(7)

Ενόψει της προβλεπόµενης νέας επένδυσης στο εργοστάσιο,
οι βασικές µονάδες της Volvo Cars —το εργαστήριο συγκόλλησης, το εργαστήριο βαφής, το εργαστήριο τελικής
συναρµολόγησης, το εργαστήριο υλικοτεχνικής υποστήριξης
και το µηχανολογικό εργαστήριο— κατήρτισαν σχέδιο για
τη βελτίωση των προσόντων των νεοπροσλαµβανοµένων και
των υπαρχόντων εργαζοµένων στην εταιρεία. Το πρόγραµµα
κατάρτισης υποδιαιρείται σε ένδεκα υποµονάδες: γνώσεις
µηχανών, γνώσεις για συγκεκριµένες θέσεις εργασίας ή καθήκοντα, κατάρτιση σε Η/Υ (MS Office κ.λπ.), τεχνικές γνώσεις
(ηλεκτρισµός, ηλεκτρονική, µηχανική, ροµποτική κ.λπ.),
κόστος, εργαλεία συντήρησης, εργαλεία βελτίωσης (six
sigma, TPM κ.λπ.), ασφάλεια, ατοµικές δεξιότητες, περιβάλλον.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Το σχέδιο ενίσχυσης κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µε επιστολή της 15ης Μαΐου 2002. Η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικές πληροφορίες µε επιστολές της 25ης Ιουνίου
2002 και της 20ής Αυγούστου 2002, στις οποίες το
Βέλγιο απήντησε στις 23 Ιουλίου 2002 και στις 18
Σεπτεµβρίου 2002.

(2)

Στις 27 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος
2 της συνθήκης (απόφαση κίνησης της επίσηµης διαδικασίας
εξέτασης), δεδοµένου ότι είχε ορισµένες αµφιβολίες ως προς
το συµβιβάσιµο της ενίσχυσης µε την κοινή αγορά. Το
Βέλγιο υπέβαλε τις παρατηρήσεις του σχετικά µε την κίνηση
της διαδικασίας, µε επιστολή της 28ης Ιανουαρίου 2003.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εν λόγω
ενίσχυση, αλλά δεν έλαβε παρατηρήσεις εκ µέρους τους.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(4)

∆ικαιούχος της ενίσχυσης θα είναι η Volvo Cars NV, η
οποία βρίσκεται στη Γάνδη και ανήκει στη Ford Motor
Company. Το εργοστάσιο Volvo της Γάνδης συναρµολογεί

(1) ΕΕ C 2 της 7.1.2003, σ. 2.
(2) Βλέπε την υποσηµείωση 1.
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Ο∆ΗΓΗΣΑΝ
ΣΤΗΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ

επηρεασµό των συναλλαγών πληρούται όταν η δικαιούχος
επιχείρηση ασκεί οικονοµική δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών.

ΤΗΣ

Στην απόφασή της για την κίνηση της διαδικασίας της 27ης
Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες σχετικά
µε την ερµηνεία εκ µέρους των βελγικών αρχών του ορισµού
της γενικής κατάρτισης σε σχέση µε την ειδική κατάρτιση.
∆εν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ότι στο πρόγραµµα εφαρµόσθηκε ένας υπερβολικά ευρύς ορισµός της
έννοιας «γενική κατάρτιση».
Η Επιτροπή εκτιµά ότι απλώς και µόνο η παρουσία ενός
στοιχείου γενικής κατάρτισης σε µια ενότητα δεν αποκλείει
το ενδεχόµενο η εν λόγω ενότητα να παρέχει κυρίως κατάρτιση ειδικού χαρακτήρα. Όσον αφορά ορισµένες µονάδες
κατάρτισης, η Επιτροπή δεν διέθετε αρκετές πληροφορίες
σχετικά µε το ακριβές περιεχόµενο των µαθηµάτων για να
µπορέσει να αποφανθεί εάν έχουν γενικό χαρακτήρα κατάρτισης. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των
στοιχείων ειδικής και γενικής κατάρτισης εντός των ένδεκα
µονάδων κατάρτισης. Η Επιτροπή είχε ανάγκη ακριβέστερων
πληροφοριών σχετικά µε τις µονάδες που περιλαµβάνουν
στοιχεία ειδικής και γενικής κατάρτισης. Η Επιτροπή έπρεπε
επίσης να λάβει πληροφορίες σχετικά µε το ποιες από τις
ένδεκα µονάδες ήταν αναγνωρισµένες, πιστοποιηµένες ή επικυρωµένες από τις δηµόσιες αρχές.

(13)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση για
κατάρτιση χορηγείται µε κρατικούς πόρους σε συγκεκριµένη
επιχείρηση η οποία ευνοείται εφόσον µειώνονται οι δαπάνες
στις οποίες θα είχε προβεί προκειµένου οι εργαζόµενοι σε
αυτήν να αποκτήσουν νέα προσόντα µέσω της θέσης σε
εφαρµογή του κοινοποιηθέντος προγράµµατος κατάρτισης.
Εξάλλου, η δικαιούχος της ενίσχυσης, Volvo Cars NV, είναι
µια εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί
αυτοκίνητα, πράγµα που συνιστά οικονοµική δραστηριότητα
η οποία συνεπάγεται συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών.
Η εν λόγω ενίσχυση για κατάρτιση εµπίπτει, συνεπώς, στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης.

(14)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης
Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελµατική
εκπαίδευση (1) (εφεξής «ο κανονισµός»), ο οποίος εφαρµόζεται στις ενισχύσεις για κατάρτιση σε όλους τους τοµείς,
ορίζει ότι οι ενισχύσεις που πληρούν όλους τους όρους που
προβλέπει θεωρούνται συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά και
εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, υπό την
προϋπόθεση ότι το σχετικό µέτρο περιέχει ρητή αναφορά
στον κανονισµό.

(15)

Το άρθρο 5 του κανονισµού προβλέπει ότι η υποχρέωση
κοινοποίησης εφαρµόζεται όταν το ποσό της ενίσχυσης σε
µια επιχείρηση για ένα και το αυτό σχέδιο επαγγελµατικής
εκπαίδευσης υπερβαίνει το 1 εκατοµµύριο ευρώ. Η Επιτροπή
παρατηρεί ότι το ποσό της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης στην
προκειµένη περίπτωση ανέρχεται σε 6,51 εκατοµµύρια ευρώ,
ότι πρέπει να καταβληθεί σε µία µόνο επιχείρηση και ότι το
σχέδιο επαγγελµατικής κατάρτισης είναι ένα ενιαίο σχέδιο. Η
Επιτροπή παρατηρεί, επίσης, ότι η κοινοποίηση αφορά µεµονωµένη ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται κατ' εφαρµογή
εγκεκριµένου καθεστώτος ενισχύσεων. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρµόζεται στο σχέδιο ενίσχυσης και ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 4
του κανονισµού, η κοινοποίηση πρέπει να εξετασθεί από την
Επιτροπή υπό το πρίσµα των κριτηρίων που ορίζει ο εν λόγω
κανονισµός.

(16)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού, οι µεµονωµένες ενισχύσεις συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), αν πληρούν όλους τους όρους που προβλέπονται
στον κανονισµό.

(17)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η διάκριση µεταξύ ειδικής και
γενικής κατάρτισης πραγµατοποιείται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 4 του κανονισµού. Η ειδική κατάρτιση ορίζεται στο
άρθρο 2 του κανονισµού ως η κατάρτιση που περιλαµβάνει
διδασκαλία που αφορά άµεσα και κατά κύριο λόγο την
τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση και παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι
µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τοµείς απασχόλησης είτε είναι µεταβιβάσιµα σε περιορισµένο µόνο
βαθµό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(10)

Στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν στις 28 Ιανουαρίου 2003
σε απάντηση της κίνησης της διαδικασίας, οι βελγικές αρχές
παρείχαν λεπτοµερείς πληροφορίες για καθεµία από τις
ένδεκα µονάδες του σχεδίου κατάρτισης. Οι συµπληρωµατικές αυτές πληροφορίες αφορούν, ιδίως, το περιεχόµενο, το
στόχο, τους συµµετέχοντες και τη διάρκεια των βασικών
µαθηµάτων. Οι βελγικές αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι η
κατάρτιση που προορίζεται για τους εργαζοµένους στο
εργαστήριο βαφής περιείχε στοιχεία τόσο ειδικής όσο και
γενικής κατάρτισης. Οι δαπάνες σχετικά µε την ειδική κατάρτιση στον τοµέα αυτό δεν είχαν ληφθεί υπόψη επειδή οι σχετικές πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιµες τη στιγµή της κοινοποίησης.

(11)

Εξάλλου, το Βέλγιο παρείχε έγγραφα τα οποία προέρχονταν
από διάφορους δηµόσιους οργανισµούς κατάρτισης («Katholieke Hogeschool Sint Lieven», «Hoger Technisch Instituut Sint Antonius», «Edugo Campus Glorieux»), που επιβεβαιώνουν ρητά το χαρακτήρα γενικής κατάρτισης ορισµένων µαθηµάτων, ιδίως όσον αφορά τις µονάδες κατάρτισης
«γνώσεις µηχανών» και «τεχνικές γνώσεις (ηλεκτρισµός, µηχανική, ροµποτική κ.λπ.)».

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(12)

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης,
είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που
επηρεάζουν τις µεταξύ των κρατών µελών συναλλαγές, οι
ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα
κράτη µέλη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή
απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά της ευνοϊκής
µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων
παραγωγής. Βάσει της πάγιας νοµολογίας του ∆ικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κριτήριο σχετικά µε τον
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Η γενική κατάρτιση ορίζεται στο άρθρο 2 ως η κατάρτιση
που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση
του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά του
παρέχει προσόντα τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας
σηµαντικά µε τον τρόπο αυτόν τις δυνατότητες απασχόλησής του. Έχει σχέση µε τις γενικές δραστηριότητες της
επιχείρησης και παρέχει προσόντα τα οποία µπορούν να
µεταβιβασθούν, σε µεγάλο βαθµό, σε άλλες επιχειρήσεις ή
σε άλλους τοµείς απασχόλησης. Μια κατάρτιση θεωρείται
γενική αν, για παράδειγµα, οργανώνεται από κοινού από
διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε
εργαζοµένους διαφορετικών επιχειρήσεων, ή όταν αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δηµόσιους ή άλλους
φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι
σχετικές αρµοδιότητες από το κράτος µέλος ή την Κοινότητα.
Οι επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο του σχεδίου ενίσχυσης
για κατάρτιση απαριθµούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 7
του κανονισµού. Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των
συµµετεχόντων στο σχέδιο κατάρτισης, οι βελγικές αρχές
επιβεβαίωσαν ότι ελήφθησαν υπόψη µόνον οι ώρες κατά τις
οποίες το προσωπικό συµµετέχει πραγµατικά στα µαθήµατα
κατάρτισης. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο στ) του κανονισµού, ελήφθη υπόψη µόνον το κόστος
προσωπικού, µέχρι του ποσού των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε). Βάσει των
πληροφοριών που παρείχαν οι βελγικές αρχές, η Επιτροπή
σηµειώνει ότι το συνολικό επιλέξιµο κόστος του προγράµµατος κατάρτισης ανέρχεται σε 15,18 εκατοµµύρια ευρώ.
∆υνάµει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, οι ενισχύσεις
για κατάρτιση συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά όταν η
έντασή τους δεν υπερβαίνει τις επιλέξιµες δαπάνες που
ορίζονται στην παρούσα διάταξη. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, η µέγιστη ένταση των ενισχύσεων που είναι αποδεκτή
για το υπό εξέταση σχέδιο, το οποίο εφαρµόζεται από µια
µεγάλη επιχείρηση, είναι 25 % για την ειδική κατάρτιση και
50 % για τη γενική κατάρτιση.
Στην απόφασή της για την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες σχετικά µε την ερµηνεία εκ
µέρους των βελγικών αρχών του ορισµού της γενικής κατάρτισης σε σχέση µε την ειδική κατάρτιση. ∆εν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ότι στο πρόγραµµα εφαρµόσθηκε
ένας υπερβολικά ευρύς ορισµός της έννοιας «γενική κατάρτιση» δεδοµένου ότι η Επιτροπή δεν διέθετε αρκετές πληροφορίες σχετικά µε το ακριβές περιεχόµενο των µαθηµάτων
για να µπορέσει να αποφανθεί εάν έχουν γενικό χαρακτήρα
κατάρτισης. Η Επιτροπή έπρεπε επίσης να λάβει πληροφορίες
σχετικά µε το ποιες από τις ένδεκα µονάδες ήταν αναγνωρισµένες, πιστοποιηµένες ή επικυρωµένες από τις δηµόσιες
αρχές.
Στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν στις 28 Ιανουαρίου 2003
σε απάντηση της κίνησης της διαδικασίας, οι βελγικές αρχές
παρείχαν λεπτοµερείς πληροφορίες για καθεµία από τις
ένδεκα µονάδες του σχεδίου κατάρτισης. Οι συµπληρωµατικές αυτές πληροφορίες αφορούν, ιδίως, το περιεχόµενο, το
στόχο, τους συµµετέχοντες και τη διάρκεια των βασικών
µαθηµάτων. Οι βελγικές αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι η
κατάρτιση που προορίζεται για τους εργαζοµένους στο
εργαστήριο βαφής περιείχε στοιχεία τόσο ειδικής όσο και
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γενικής κατάρτισης. Οι δαπάνες σχετικά µε την ειδική κατάρτιση στον τοµέα αυτό δεν είχαν ληφθεί υπόψη επειδή οι σχετικές πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιµες τη στιγµή της κοινοποίησης.
(23)

Τα συµπληρωµατικά έγγραφα που διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή της επέτρεψαν να διαπιστώσει το χαρακτήρα γενικής
κατάρτισης των µαθηµάτων που περιλαµβάνουν στοιχεία
τόσο γενικής όσο και ειδικής κατάρτισης. Ο αριθµός των
ωρών κατάρτισης που καταλογίζονται στη γενική κατάρτιση
ανέρχεται σε 455 756 (71,71 % του συνόλου), ενώ οι ώρες
που αφιερώνονται στην ειδική κατάρτιση είναι 179 762
(28,29 % του συνόλου). Τα µαθήµατα δεν αφορούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική
θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά
του παρέχουν προσόντα τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε
άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας σηµαντικά µε τον τρόπο αυτόν τις δυνατότητες
απασχόλησής του.

(24)

Εξάλλου, το Βέλγιο παρείχε έγγραφα τα οποία προέρχονταν
από διάφορους δηµόσιους οργανισµούς κατάρτισης («Katholieke Hogeschool Sint Lieven», «Hoger Technisch Instituut Sint Antonius», «Edugo Campus Glorieux»), που επιβεβαιώνουν ρητά το χαρακτήρα γενικής κατάρτισης ορισµένων µαθηµάτων, ιδίως όσον αφορά τις µονάδες κατάρτισης
«γνώσεις µηχανών» και «τεχνικές γνώσεις (ηλεκτρισµός, µηχανική, ροµποτική κ.λπ.)».

(25)

Βάσει των εγγράφων που διαβίβασαν οι βελγικές αρχές, η
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το κόστος της
γενικής κατάρτισης ανέρχεται σε 10 885 861 ευρώ, ενώ
αυτό της ειδικής κατάρτισης σε 4 294 532 ευρώ. Τα εφαρµοζόµενα επίπεδα έντασης των ενισχύσεων είναι, αντίστοιχα,
25 % των επιλέξιµων δαπανών για την ειδική κατάρτιση και
50 % των επιλέξιµων δαπανών για τη γενική κατάρτιση.

(26)

Οι αποδεκτές ενισχύσεις ανέρχονται, αντίστοιχα, σε
1 073 633 ευρώ για την ειδική κατάρτιση (25 % των επιλέξιµων δαπανών) και σε 5 442 930 ευρώ για τη γενική
κατάρτιση (50 % των επιλέξιµων δαπανών). Η αποδεκτή για
το σχέδιο ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε 6 516 563 ευρώ
και θα καταβληθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις ίσης αξίας κατά
τη διάρκεια της περιόδου 2003-2005.

(27)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού, οι απαλλασσόµενες βάσει του κανονισµού ενισχύσεις
δεν σωρεύονται µε άλλες κρατικές ενισχύσεις ή µε άλλη κοινοτική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε το ίδιο επιλέξιµο
κόστος, εφόσον η σώρευση έχει ως αποτέλεσµα ένταση ενίσχυσης η οποία υπερβαίνει αυτήν που προβλέπεται στον εν
λόγω κανονισµό.

(28)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που
παρείχαν οι βελγικές αρχές, η Volvo Cars Γάνδης υπέβαλε
αίτηση ενίσχυσης συνολικού ύψους 321 775 ευρώ για
µέτρα κατάρτισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου (στόχος 3 προτεραιότητα 4). Εξάλλου, αγοράσθηκαν 200 επιταγές κατάρτισης («opleidingscheques») συνολικής αξίας 6 000 ευρώ από το Υπουργείο της Φλαµανδικής
Κοινότητας σε συνολική τιµή 3 000 ευρώ. Το Βέλγιο διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι δεν θα γινόταν, σε καµία από τις
δύο περιπτώσεις, σώρευση των ενισχύσεων που αφορούσαν
το ίδιο επιλέξιµο κόστος, η οποία θα οδηγούσε σε ένταση
ενίσχυσης ανώτερη από την προβλεπόµενη στον κανονισµό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(29)

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ενίσχυση κατάρτισης ονοµαστικής αξίας 6 516 563 ευρώ, καταβλητέα
σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2005, είναι συµβιβάσιµη µε την
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η κρατική ενίσχυση στην κατάρτιση, ονοµαστικής αξίας 6 516 563 ευρώ και καταβλητέα σε τρεις ισόποσες
ετήσιες δόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2005, την οποία το Βέλγιο προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή
υπέρ της Volvo Cars NV, είναι συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 της συνθήκης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου.
Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2003/666/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2001/357/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της
Λιβερίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 7 Μαΐου 2001 το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση
2001/357/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της
Λιβερίας (1) κατ' εφαρµογή της απόφασης 1343 (2001) του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για τον καθορισµό µέτρων κατά της Λιβερίας, η οποία είχε εγκριθεί στις
7 Μαρτίου 2001 από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών [εφεξής αναφερόµενη ως «UNSCR 1343
(2001)»].

(2)

Το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών ενέκρινε την
1η Αυγούστου 2003 την απόφαση του Συµβούλιου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 1497 (2003) που εγκρίνει την
εγκατάσταση πολυεθνικής δύναµης στη Λιβερία για τη
στήριξη της εφαρµογής της συµφωνίας κατάπαυσης του
πυρός στη Λιβερία, η οποία είχε υπογραφεί στην Άκκρα στις
17 Ιουνίου 2003, και η οποία απόφαση θεσπίζει εξαίρεση
από την ισχύουσα απαγόρευση του εµπορίου όπλων κατά
της Λιβερίας προς στήριξη αυτής της πολυεθνικής δύναµης.

(3)

Η κοινή θέση 2001/357/ΚΕΠΠΑ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(4)

Απαιτείται δράση της Κοινότητας για την υλοποίηση ορισµένων µέτρων,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της κοινής θέσης 2001/357/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

υπηκόους των κρατών µελών ή από τα εδάφη των κρατών
µελών, ή µε χρήση σκαφών ή αεροσκαφών υπό τη σηµαία τους
υπό τους όρους που καθορίζει η απόφαση UNSCR 1343
(2001) και ανεξαρτήτως του εάν τα προαναφερόµενα υλικά
προέρχονται ή όχι από τα εδάφη τους.
2.
Απαγορεύεται η παροχή στη Λιβερία τεχνικής εκπαίδευσης ή βοήθειας σχετικά µε την παροχή, κατασκευή,
συντήρηση ή χρήση των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από υπηκόους των κρατών µελών ή από τα εδάφη
των κρατών µελών.
3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται:

α) ως προς τις προµήθειες µη φονικού στρατιωτικού εξοπλισµού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή
προστατευτική χρήση, καθώς και ως προς τη συναφή τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνεται εκ των προτέρων από την επιτροπή που συγκροτείται βάσει της παραγράφου 14 του UNSCR 1343 (2001). Επίσης, δεν εφαρµόζονται ως προς τις προστατευτικές στολές, συµπεριλαµβανοµένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών
κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Λιβερία από το προσωπικό των Ηνωµένων Εθνών, αντιπροσώπους των µέσων
ενηµέρωσης και µέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και του σχετικού προσωπικού αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση,
ούτε
β) ως προς τις προµήθειες πολεµικού εξοπλισµού και συναφούς υλικού καθώς και ως προς την παροχή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για τη
στήριξη της πολυεθνικής δυνάµεως στη Λιβερία και για να
χρησιµοποιηθούν από αυτήν, η οποία έχει εγκατασταθεί για
τη στήριξη της εφαρµογής της συµφωνίας της Λιβερίας για
την κατάπαυση του πυρός, η οποία υπεγράφη στις 17 Ιουνίου 2003 στην Άκκρα.».

«Άρθρο 1
1.
Απαγορεύεται η προµήθεια ή πώληση πολεµικού εξοπλισµού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένων
των όπλων και πυροµαχικών, των στρατιωτικών οχηµάτων και
του σχετικού εξοπλισµού, του παραστρατιωτικού εξοπλισµού,
καθώς και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, στη Λιβερία, από
(1) ΕΕ L 126 της 8.5.2001, σ. 1· κοινή θέση, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κοινή θέση 2003/365/ΚΕΠΠΑ (ΕΕL 124 της 20.5.2003,
σ. 49).

Άρθρο 2
Η παρούσα κοινή θέση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της υιοθέτησής
της.
Εφαρµόζεται από την 1η Αυγούστου 2003.
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Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. BUTTIGLIONE

