
I 

(Νομοθετικές πράξεις) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 2013/58/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 11ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II) όσον αφορά την ημερομηνία 
μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την ημερομηνία εφαρμογής της, καθώς και την ημερομηνία 

κατάργησης ορισμένων οδηγιών (Φερεγγυότητα I) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 1 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 2 ) προβλέπει ένα σύγχρονο σύστημα με 

βάση τους κινδύνους για τη ρύθμιση και την εποπτεία των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ένω 
σης. Το εν λόγω σύστημα έχει ουσιώδη σημασία για την 
εξασφάλιση ενός ασφαλούς και στέρεου ασφαλιστικού 
τομέα που να μπορεί να παρέχει βιώσιμα ασφαλιστικά προϊ 
όντα και να στηρίζει την πραγματική οικονομία μέσω της 
ενθάρρυνσης μακροπρόθεσμων επενδύσεων και πρόσθετης 
σταθερότητας. 

(2) Η οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 3 ) εισάγει ορισμένες τροποποιήσεις στα 
άρθρα 212 έως 262 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, που θα 
πρέπει να ισχύσουν από τις 10 Ιουνίου 2013. 

(3) Η οδηγία 2012/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 4 ) τροποποιεί την οδηγία 2009/138/ΕΚ 
μεταθέτοντας την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό 
δίκαιο από τις 31 Οκτωβρίου 2012 στις 30 Ιουνίου 
2013, την ημερομηνία εφαρμογής από την 1η Νοεμβρίου 
2012 στην 1η Ιανουαρίου 2014 και την ημερομηνία
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( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013 (δεν 
έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013. 

( 2 ) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1). 

( 3 ) Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί 
ου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 
98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων 
(ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 113). 

( 4 ) Οδηγία 2012/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί 
ου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό 
δίκαιο, την ημερομηνία εφαρμογής της και την ημερομηνία κατάργησης 
ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 249 της 14.9.2012, σ. 1).



κατάργησης των υφιστάμενων ασφαλιστικών και αντασφαλι 
στικών οδηγιών ( 1 ) (συλλογικά αναφερόμενες ως «Φερεγγυό 
τητα I») από την 1η Νοεμβρίου 2012 έως την 1η Ιανουα 
ρίου 2014. 

(4) Στις 19 Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση 
(«πρόταση Omnibus II») για την τροποποίηση, μεταξύ 
άλλων, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η νέα εποπτική δομή για τις ασφαλίσεις, ιδίως η 
σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής [Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)]. 
Η πρόταση Omnibus II περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για 
τη χρονική μετάθεση της ημερομηνίας μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο και της ημερομηνίας εφαρμογής της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ, καθώς και της ημερομηνίας κατάργησης 
της Φερεγγυότητας I, και χρησιμεύει ως μέσο προσαρμογής 
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ στην έναρξη ισχύος της Συνθή 
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μετα 
τροπή των διατάξεων που εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να 
θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σε διατάξεις που εξουσιοδοτούν 
την Επιτροπή να θεσπίζει εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδό 
τηση πράξεις. 

(5) Δεδομένης της πολυπλοκότητας της πρότασης Omnibus II, 
υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει τεθεί σε ισχύ πριν από την 

ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και την ημερομη 
νία εφαρμογής της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. Αν παραμείνουν 
αμετάβλητες οι λόγω ημερομηνίες, η οδηγία 2009/138/ΕΚ 
θα έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή πριν από την έναρξη ισχύος 
των μεταβατικών κανόνων και των σχετικών προσαρμογών, 
περιλαμβανομένων και περαιτέρω διευκρινίσεων όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων, που προβλέπονται στην πρόταση 
Omnibus II. 

(6) Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικά επαχθών 
νομοθετικών υποχρεώσεων στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ και αργότερα στο πλαίσιο της νέας 
εποπτικής δομής που προβλέπεται από την πρόταση Omni
bus II, είναι επομένως σκόπιμη η χρονική μετάθεση της 
ημερομηνίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της ημερομη 
νίας εφαρμογής της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, προκειμένου να 
δοθεί στις εποπτικές αρχές και τις ασφαλιστικές και αντα 
σφαλιστικές επιχειρήσεις επαρκής χρόνος ώστε να προετοι 
μαστούν για την εισαγωγή της νέας αυτής δομής. 

(7) Είναι προφανές από τη χρονολογική σειρά των γεγονότων 
ότι οι μετατιθέμενες ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας 2009/138/ΕΚ θα πρέπει 
να ισχύουν επίσης και για τις τροποποιήσεις της εν λόγω 
οδηγίας που επήλθαν με την οδηγία 2011/89/ΕΚ. 

(8) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να μετατεθεί χρο 
νικά η ημερομηνία κατάργησης της Φερεγγυότητας I αναλό 
γως. 

(9) Δεδομένου του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος που 
απομένει πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που καθορίζο 
νται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ, η παρούσα οδηγία θα πρέ 
πει να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση. 

(10) Κατά συνέπεια, είναι αιτιολογημένη η εφαρμογή, στην 
παρούσα περίπτωση, της εξαίρεσης για κατεπείγουσες περι 
πτώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τη διαβίβαση της πρό 
τασης για την παρούσα οδηγία στα εθνικά κοινοβούλια, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) Το άρθρο 309 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «30 Ιουνίου 2013» αντι 
καθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαρτίου 2015»·
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( 1 ) Οδηγία 64/225/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, 
περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως και 
στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αντασφαλίσεως και 
της αντεκχωρήσεως (ΕΕ 56 της 4.4.1964, σ. 878/64)· πρώτη οδηγία 
73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονι 
σμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της 
ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (ΕΕ L 228 της 16.8.1973, 
σ. 3)· οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, 
περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον 
τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L 228 
της 16.8.1973, σ. 20)· οδηγία 76/580/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 1976, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ (ΕΕ L 189 
της 13.7.1976, σ. 13)· οδηγία 78/473/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής 
Μαΐου 1978, περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοι 
κητικών διατάξεων στον τομέα της κοινοτικής συνασφαλίσεως (ΕΕ L 151 
της 7.6.1978, σ. 25)· οδηγία 84/641/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 
Δεκεμβρίου 1984, για την τροποποίηση, όσον αφορά ιδίως την τουρι 
στική βοήθεια, της πρώτης οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) (ΕΕ L 339 της 
27.12.1984, σ. 21)· οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουνίου 1987, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας (ΕΕ 
L 185 της 4.7.1987, σ. 77)· δεύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ του Συμ 
βουλίου, της 22ας Ιουνίου 1988, για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, 
εκτός της ασφάλειας ζωής, και για τη θέσπιση των διατάξεων που σκοπό 
έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών (ΕΕ L 172 της 4.7.1988, σ. 1)· οδηγία 92/49/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισμό των νομοθε 
τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτα 
σφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση 
εκτός της ασφάλειας ζωής) (ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1)· οδηγία 
98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία ασφα 
λιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου (ΕΕ L 330 
της 5.12.1998, σ. 1)· οδηγία 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εξυγίανση 
και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 110 της 
20.4.2001, σ. 28)· οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφά 
λιση ζωής (ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1)· οδηγία 2005/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 
2005, σχετικά με τις αντασφαλίσεις (ΕΕ L 323 της 9.12.2005, σ. 1).



β) στο δεύτερο εδάφιο, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» 
αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2016». 

2) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 310, η ημερομηνία «1η 
Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η 
Ιανουαρίου 2016». 

3) Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 311, η ημερομηνία «1η 
Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η 
Ιανουαρίου 2016». 

Άρθρο 2 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

V. LEŠKEVIčIUS
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