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GROUPE CONSULTATIFIN, VALVOJIEN JA EU:N
KOMISSION TAPAAMINEN BRYSSELISSÄ 3-4.4.2000
23/4/2000 15:16

Groupe Consultatif, EU-maiden vakuutus- ja eläkevalvojat sekä EU:n komission rahoitus-
ja vakuutusasioista vastaavan pääosaston (entinen DG XV, nykyinen sisämarkkinat-
pääosasto) edustajat ovat jo pitkään järjestäneet vuosittain yhteisen konferenssin, jossa
keskustellaan ajankohtaisista asioista. Tämän vuoden tapaaminen järjestettiin Brysselissä 3-
4.4.2000. Kokouksessa esitetyt alustukset ovat luettavissa aktuaariyhdistyksen kotisivujen
jäsenpalveluissa vastaavalla tavalla kuin jäsenluettelon lukeminen.
Maanantaina 3.4 käsiteltiin eläkeasioita. Aiheina olivat komission luonnos
lisäeläkerahastojen valvontadirektiivistä ja aktuaarin rooli edunsaajien etujen suojaamisessa.
Ensimmäisestä aiheesta alustivat Michael Thom komissiosta, Paul Thornton (Groupe, UK)
ja Anne Maher Irlannin eläkevalvonnasta. Lisäeläkedirektiivi on EU:n puitteissa melkoinen
edistysaskel, vaikka sen suorat vaikutukset Suomessa ovatkin vähäisiä. Direktiiviä on
tarkoitus soveltaa eräisiin EU-asetuksen 1408/71 ulkopuolisiin rahastoiviin eläkelaitoksiin.
Suomessa soveltamispiiriin tulisivat vapaaehtoista työeläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt ja -
kassat. Niille avautuisi mahdollisuus rajat ylittävään toimintaan. Lisäksi Suomessa
joudutaan ratkaisemaan, miten direktiiviä sovelletaan sekä vapaaehtoista että lakisääteistä
eläketurvaa harjoittaviin laitoksiin. Alun perin komission tarkoitus oli antaa direktiiviehdotus
tämän vuoden puolivälissä, mutta aikataulusta ollaan jäljessä muutama kuukausi.

Aktuaarin roolista eläkejärjestelmien edunsaajien etujen valvojana alustivat Tom Doeviken
Norjan rahoitusvalvonnasta, Horst Zimmermann (Groupe, Saksa) ja Konrad Nicklewicz
(Groupe, Sveitsi). Alustukset käsittelivät lähinnä ko. maiden vapaaehtoisia tai pakollisia
työeläkkeitä ja aktuaarin roolia niissä lain mukaan ja myös käytännössä.

Lisätietoja: Hillevi Mannonen

Tiistain 4.4 aiheena oli IASC:n vakuutustuotteiden laskentaprojekti. Projektin julkaisema ns.
Basic Issues raporttihan on parhaillaan 31.5.2000 päättyvällä lausuntokierroksella.
Alustuksen pitäjille oli etukäteen jaettu puolustajien ja vastustajien roolit, joissa he eivät
kuitenkaan täysin pitäytyneet. Alustajina olivat Harry Horsmeier (Groupe, Hollanti),
Florence Lustman Ranskan vakuutusvalvonnasta, Claude Methot (AXA, Ranska), Ulf
Linder komissiosta, Peter Kuys (ING, Hollanti) ja Chris Daykin (Government Actuary, UK).
Melko laajasti katsottiin, että projekti "etenee kuin säiliölaiva" ja että varojen ja velkojen
fair value arvostuksen ottamista standardin keskeiseksi elementiksi voidaan pitää jo lähes
varmana. Tämän katsottiin edellyttävän EU:n solvenssimääräysten olennaista kehittämistä.
Useissa puheenvuoroissa viitattiin myös ongelmiin, joita syntyy, jos tulosta mitataan
pelkästään fair value-pohjaisten varojen ja velkojen muutoksina. Tuloksessa pitäisi
tarkemmin eritellä realisoituneet ja realisoitumattomat erät eli varsinaisen toiminnan tulos ja
markkinamuutoksista aiheutuneet varallisuuserien arvojen muutokset.

Lisätietoja: Jukka Rantala
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