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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Δεκεμβρίου 1986

για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
(86/63 5/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοι
χείο ζ),
την πρόταση της Επιτροπής 0),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι η οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου
1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)
της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών
ορισμένων μορφών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 84/569/EOK (5), δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά,
μέχρις ότου επέλθει μεταγενέστερος συντονισμός, στις τρά
πεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ονομαζό
μενα κατωτέρω πιστωτικά ιδρύματα" ότι, με δεδομένη την
κεφαλαιώδη σημασία των επιχειρήσεων αυτών στην Κοινό
τητα, επιβάλλεται ο συντονισμός αυτός πλέον μετά την
έναρξη της οδηγίας*
ότι η οδηγία 83/349/EOK του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)
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της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (6),
προβλέπει εξαιρέσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες
ισχύουν μόνο μέχρι τη λήξη των προθεσμιών που προβλέ
πονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας" ότι από τα
παραπάνω προκύπτει ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για τα πιστωτικά

ιδρύματα όσον αφορά τους ενοποιημένους λογαριασμούς"
ότι ο επείγων χαρακτήρας του συντονισμού αυτού εγκειται
επίσης στο γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πιστωτι
κών ιδρυμάτων ασκεί τις δραστηριότητές του πέρα από τα
εθνικά σύνορα" ότι οι βελτιωμένες δυνατότητες συγκρίσεως
των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών των
ιδρυμάτων αυτών έχουν βασική σημασία για τους πιστωτές,
τους οφειλέτες και τους εταίρους, καθώς και για το κοινό εν
γένει"

ότι, σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της Κοινότητας, οι
νομικές μορφές των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έν
νοια της οδηγίας 77/780/EOK του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού
ιδρύματος (7), τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους στον
τομέα της πίστης είναι πολλαπλές" ότι φαίνεται επομένως
εύλογο να μην περιορισθεί ο συντονισμός στις νομικές
μορφές που προβλέπονται από την οδηγία 78/66Q/EOK,
αλλά να υιοθετηθεί, αντίθετα , ένα πεδίο εφαρμογής που να
εκτείνεται σε όλες τις εταιρίες όπως ορίζονται στο άρθρο 58
δεύτερο εδάφιο της συνθήκης*

ότι, ωστόσο, όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να
περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
σ' εκείνα που έχουν μία από τις νομικές μορφές που προ
βλέπει η οδηγία 78/660/EOK" ότι όσα πιστωτικά ιδρύματα

(6) ΕΕ αριθ . L 193 της 18 . 7 . 1983 , σ . 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 322 της 17 . 12. 1977 , σ . 30.
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δεν διέπονται από την οδηγία αυτή πρέπει να εμπίπτουν

αυτόματα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας"
ότι ένας σύνδεσμος με το συντονισμό σε θέματα πιστωτι
κών ιδρυμάτων επιβάλλεται επίσης από το γεγονός ότι
ορισμένοι από τους κανόνες περί ετήσιων και ενοποιημένων
λογαριασμών θα έχουν επιπτώσεις σε άλλους τομείς τους
οποίους αφορά ο συντονισμός αυτός, όπως οι όροι χορηγή
σεως άδειας λειτουργίας ή οι δείκτες που θεσπίζονται για
σκοπούς εποπτείας*

ότι αν φάνηκε ενδεδειγμένο, ενόψει των ιδιορρυθμιών των
πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδοθεί χορηστή οδηγία για τους
ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των
ιδρυμάτων αυτών, αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι η νέα
ρύθμιση διαχωρίζεται από εκείνη των οδηγιών 78/660/EOK
και 83/349/EOK" ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν θα ήταν
πράγματι ούτε χρήσιμος ούτε συμβιβάσιμος με τις θεμελιώ
δεις αρχές του συντονισμού του δικαίου των εταιρειών,
δεδομένου ότι, εξαιτίας της σημαντικής θέσεως που κατέ
χουν στην κοινοτική οικονομία , τα πιστωτικά ιδρύματα δεν
μπορούν να παραμείνουν εκτός μιας ρυθμίσεως που έχει
επινοηθεί για το σύνολο των επιχειρήσεων" ότι αυτός είναι
επομένως ο λόγος για τον οποίο μόνον οι κλαδικές
ιδιορρυθμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν ληφθεί υπό
ψη, υπό την έννοια ότι η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει
μόνον τις παρεκκλίσεις από τις οδηγίες 78/660/EOK και
83 /349/EOK"

ότι η διάρθρωση και το περιεχόμενο των ισολογισμών των
πιστωτικών ιδρυμάτων διαφέρουν ανάλογα με τα κράτη
μέλη" ότι η παρούσα οδηγία πρέπει κατά συνέπεια να
προβλέψει την ίδια δομή και ίδια ονοματολογία στην ίδια
ορολογία για τους λογαριασμούς όλων των πιστωτικών
ιδρυμάτων της Κοινότητας, με την επιφύλαξη των εξαιρέ
σεων που επιβάλλονται λόγω της νομικής μορφής του
ιδρύματος ή της ιδιαίτερης φύσεως των δραστηριοτήτων
του*

ότι η δυνατότητα συγκρίσεως των ετήσιων και των ενοποιη
μένων λογαριασμών απαιτεί να ρυθμιστούν ορισμένα καίρια

ζητήματα αναφερόμενα στην εγγραφή διαφόρων πράξεων
στον ισολογισμό, ή στα παραρτήματα του"

ότι, για να εξασφαλισθεί καλύτερη δυνατότητα συγκρίσεως,
πρέπει επιπλέον να καθορισθεί με ακρίβεια το περιεχόμενο
των διαφόρων λογαριασμών του ισολογισμού και των
παραρτημάτων του"
ότι το ίδιο ισχύει για τη δομή και την οριοθέτηση των
λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσεως"

ότι, επιπλέον, η δυνατότητα συγκρίσεως των αριθμών που
αναγράφονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρή
σεως εξαρτάται ουσιωδώς από την αξία που αποδίδεται στα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που εγγράφονται στον
ισολογισμό"

ότι, ενόψει των εγγενών κινδύνων των τραπεζικών εργασιών
και της ανάγκης προστασίας της εμπιστοσύνης, πρέπει να
προβλεφθεί στο παθητικό η δυνατότητα δημιουργίας ενός
λογαριασμού ονομαζόμενου «Κεφάλαια για γενικούς τρα
πεζικούς κινδύνους»* ότι, για τους ίδιους λόγους, φάνηκε
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επίσης σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να δώσουν
στα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι νεωτέρου συντονισμού, ένα
περιθώριο εκτιμήσεως, ιδίως όσον αφορά την αποτίμηση
των πιστώσεων και ορισμένων μεταβιβάσιμων τίτλων" ότι
είναι πάντως σημαντικό, στην τελευταία αυτή περίπτωση ,
να επιτρέψουν τα κράτη μέλη στα ιδρύματα αυτά να
δημιουργήσουν το λογαριασμό «Κεφάλαια για γενικούς τρα
πεζικούς κινδύνους»* ότι ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθούν
τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στα πιστωτικά ιδρύματα να
προβούν σε ορισμένους συμψηφισμούς στα αποτελέσματα
χρήσεως"

ότι πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στο
παράρτημα , λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των πι
στωτικών ιδρυμάτων*

ότι στην προσπάθεια να τεθεί σε ίση μοίρα ένας όσο το
δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων,
όπως ήταν η περίπτωση στην οδηγία 77/780/EOK, οι ελα
φρύνσεις που προβλέπονται στην οδηγία 78/660/EGK δεν
προβλέφθηκαν υπέρ των μικρομεσαίων πιστωτικών ιδρυμά
των" ότι, ωστόσο, εάν αποδειχθεί αναγκαίο από την εμπει
ρία , τέτοιες ελαφρύνσεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν σε
έναν μεταγενέστερο συντονισμό" ότι, για τους ίδιους λό
γους, η δυνατότητα που προβλέπεται για τα κράτη μέλη
στην οδηγία 83/349/EOK να απαλάσσουν από την υποχρέω
ση ενοποίησης τις μητρικές επιχειρήσεις που αποτελούν
τμήμα συνόλων επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ενοποίηση
και δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια μεγέθους δεν έχει ληφθεί
υπόψη για τα πιστωτικά ιδρύματα"
ότι για την εφαρμογή διατάξεων για τους ενοποιημένους
λογαριασμούς στα πιστωτικά ιδρύματα επιβάλλονται
κάποιες προσαρμογές ορισμένων κανόνων που εφαρμόζο
νται στο σύνολο των εταιρειών που ασκούν βιομηχανική ή
εμπορική δραστηριότητα* ότι έχουν προβλεφθεί για τους
μεικτούς ομίλους ρητοί κανόνες και ότι η απαλλαγή από
την ενοποίηση μπορεί να εξαρτηθεί από πρόσθετους
όρους*

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των τραπεζικών
δικτύων που επεκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα και
τη σταθερή τους ανάπτυξη , έχει σημασία οι ετήσιοι καθώς
και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί ενός πιστωτικού ιδρύμα
τος που έχει την έδρα του σε ένα κράτος μέλος να δημο
σιεύονται σε όλα τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστη
μένο*

ότι η εξέταση των προβλημάτων που τίθενται στους τομείς
που πραγματεύεται η παρούσα οδηγία, ιδίως σε ό,τι αφορά
την εφαρμογή της, απαιτεί τη συνεργασία των εκπροσώπων
των κρατών μελών και των εκπροσώπων της Επιτροπής
στα πλαίσια επιτροπής συνεργασίας" ότι, για να αποφευχθεί
ο πολλαπλασιασμός τέτοιων επιτροπών, είναι επιθυμητό η

συνεργασία αυτή να πραγματοποιείται στα πλαίσια της
επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 52 της οδηγίας
78/660/EOK" ότι, πάντως, όταν πρόκειται να εξετάζονται
τα προβλήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα απαιτείται η
κατάλληλη σύνθεση της επιτροπής αυτής*
ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας του θέματος απαιτεί να
δοθεί μια μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως προθεσμία στα
πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, για την εφαρμογή των διατάξεών της*
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ότι χρειάζεται να προβλεφθεί η αναθεώρηση ορισμένων
διατάξεων της παρούσας οδηγίας μέσα σε προθεσμία πέντε
ετών, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας και ειδικότερα των
στόχων μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και εναρμόνισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρθρο 1

1 . Τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 , 3 , 4 και 5 ,
τα άρθρα 6, 7 , 13 και 14, το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4,
τα άρθρα 16 έως 21 , 29 έως 35 , 37 έως 41 , το άρθρο 42
πρώτη φράση , το άρθρο 45 παράγραφος 1 , τα άρθρα 46, 48 ,
49 και 50, το άρθρο 51 παράγραφος 1 και τα άρθρα 54, 56
έως 59 και 61 της οδηγίας 78/660/EOK ισχύουν για τα
ιδρύματα που αναφέρει το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά .

2. Όταν οι οδηγίες 78/660/EOK και 83/349/EOK παρα
πέμπουν στα άρθρα 9 και 10 (ισολογισμός) ή 23 έως 26
(αποτελέσματα χρήσεως) της οδηγίας 78/660/EOK, θεωρεί
ται ότι οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα άρθρα 4
(ισολογισμός) ή 27 και 28 (αποτελέσματα χρήσεως) της
παρούσας οδηγίας.
3 . Οι παραπομπές των οδηγιών 78/660/EOK και 873/349/
ΕΟΚ στα άρθρα 31 έως 42 της οδηγίας 78/660/EQK θεωρεί
ται ότι γίνονται στα εν λόγω άρθρα, λαμβάνοντας υπόψη τα
άρθρα 35 έως 39 της παρούσας οδηγίας.
4. Όταν οι διατάξεις της οδηγίας 78/660/EOK που αναφέ
ρονται στο παρόν άρθρο αφορούν λογαριασμούς του ισολο
γισμού, το αντίστοιχο των οποίων δεν προβλέπεται στην
παρούσα οδηγία, οι διατάξεις αυτές πρέπει να θεωρείται ότι
αναφέρονται στους λογαριασμούς εκείνους του άρθρου 4
της παρούσας οδηγίας στους οποίους περιέχονται τα αντί
στοιχα περιουσιακά στοιχεία .
Άρθρο 2

1 . Τα μέτρα συντονισμού που θεσπίζει η παρούσα οδηγία
αφορούν τα :

α) πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 1
πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/780/EOK, που είναι
εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερο εδάφιο

Αριθ . L 372/3

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν την παρού
σα οδηγία:

α) στα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 της οδηγίας 77/780/EOK"

β) στα πιστωτικά ιδρύματα ενός κράτους μέλους τα οποία,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παράγρα
φος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 77/780/EOK, υπάγονται
σε κάποιο κεντρικό οργανισμό στο αυτό κράτος μέλος.
Στην περίπτωση αυτή , και με την επιφύλαξη της εφαρ
μογής της παρούσας οδηγίας σε αυτόν τον κεντρικό
οργανισμό, το σύνολο του κεντρικού οργανισμού και
των υπαγόμενων σε αυτόν ιδρυμάτων πρέπει να εμφανί
ζεται σε ενοποιημένους λογαριασμούς που θα συνο
δεύονται από έκθεση δραστηριοτήτων. Οι λογαριασμοί
αυτοί θα καταρτίζονται, θα ελέγχονται και θα δημο
σιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδη
γίας"
γ) στα εξής πιστωτικά ιδρύματα :
— στην Ελλάδα : στην ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα
Επενδύσεων και Βιομηχανικής Ανάπτυξης) και στην
Τράπεζα Επενδύσεων,
— στην Ιρλανδία : στις «Iη(ΐUSίπ&1 &ικ! ΡΓονΐάεπΙ
SΟCΙCίΐCS»,

— στο Ηνωμένο Βασίλειο : στις «Fπ6η(11γ SοαεΙΐβS» και
στις «ΙηάιΐSΐιϊ &Ι απά ΡΓονΐάεηΙ SοCΪCΐΐβS».

4. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 2 παρά
γραφος 3 της οδηγίας 78/660/EOK, τα κράτη μέλη μπο
ρούν, μέχρι νεώτερο συντονισμό :
α) για τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 παράγραφος 1
στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας που δεν έχουν τη
νομική μορφή μιας από τις εταιρείες που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/EOK, να
θεσπίσουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο λόγω της νομι
κής μορφής του πιστωτικού ιδρύματος"
β) για τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα, να θεσπίσουν
εξαιρέσεις από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
εφόσον αυτό απαιτείται λόγω της ιδιαίτερης φύσης της
δραστηριότητας του .
Οι εξαιρέσεις αυτές μπορούν να αφορούν τη μορφή , την
ονοματολογία, την ορολογία και το περιεχόμενο των λογα
ριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρή
σεως, χωρίς όμως να συνεπάγονται την παροχή , από τους
οργανισμούς αυτούς, λιγότερων πληροφοριών στους ετή
σιους λογαριασμούς τους σε σύγκριση με τα λοιπά ιδρύμα
τα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία .

της συνθήκης"

β) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν μία από τις
νομικές μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 της οδηγίας 78/660/EQK και τα οποία , βάσει της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, δεν υπάγονται στην
οδηγία αυτή .

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ο όρος «πιστωτικό
ίδρυμα» καλύπτει και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
εκτός αν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετική ερμη
νεία .

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω
πιστωτικά ιδρύματα, ενδεχομένως κατά κατηγορία, εντός
προθεσμίας 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του
άρθρου 47 παράγραφος 2. Ενημερώνουν την Επιτροπή για
τις εξαιρέσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου αυτού.

Αυτό το καθεστώς εξαιρέσεων θα επανεξετασθεί το αργό
τερο 10 χρόνια μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδη
γίας. Η Επιτροπή θα υποβάλει ενδεχομένως τις κατάλ
ληλες προτάσεις. Εξάλλου, το αργότερί) 5 έτη μετά την
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κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, θα υποβάλει και σχετι
κή προσωρινή έκθεση .
ΤΜΗΜΑ 2

7.

31 . 12. 86

Συμμετοχες :

εμφανίζονται ξεχωριστά:
οι συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα (εκτός αν η
εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζο
νται στο παράρτημα).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Άρθρο 3

Η συγχώνευση των λογαριασμών κατά τους όρους του
άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή β) της οδηγίας
78/660/EOK είναι δυνατή για τα πιστωτικά ιδρύματα μόνον
όσον αφορά τις υποδιαιρέσεις των λογαριασμών του ισολο
γισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, οι οποίες είναι
αριθμημένες με μικρά γράμματα, επιτρέπεται δε μόνο στα
πλαίσια ρυθμίσεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη προς το
σκοπό αυτό .

ΤΜΗΜΑ 3

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4

Για την κατάρτιση του ισολογισμού τα κράτη μέλη προβλέ
πουν τον εξής τύπο :
Ενεργητικό

1 . Ταμείο, διαθέσιμο σε κεντρικές τράπεζες και σε γρα
φεία ταχυδρομικών επιταγών.
2. Κρατικά αξιόγραφα και άλλα αξιόγραφα που γίνονται
δεκτά από την κεντρική τράπεζα για επανάχρηματο
δότηση :
α) κρατικά αξιόγραφα και εξομοιούμενες αξίες'
β) αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική
τράπεζα για επαναχρηματοδότηση (εκτός αν η
εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση των εν
λόγω αξιογράφων στους λογαριασμούς 3 και 4 του
ενεργητικού).
3 . Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων:
α) όψεως "

β) άλλες απαιτήσεις.

8 . Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις :
εμφανίζονται ξεχωριστά :

τα μερίδια σε πιστωτικά ιδρύματα (εκτός αν η εθνική
νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζονται στο
παράρτημα).

9. Άυλα πάγια στοιχεία αναφερόμενα στο άρθρο 9 της
οδηγίας 78/660/E()K, υπό στοιχεία Β και Γ I :
εμφανίζονται ξεχωριστά :

— τα έξοδα ίδρυσης, όπως ορίζεται από την εθνική
νομοθεσία και εφόσον η νομοθεσία αυτή επιτρέπει
την εμφάνισή τους στο ενεργητικό (εκτός αν η
εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο
παράρτημα),

— η φήμη και πελατεία, εφόσον αποκτήθηκαν εξ
επαχθούς αιτίας (εκτός αν η εθνική νομοθεσία
προβλέπει την εμφάνισή τους στο παράρτημα).
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία αναφερόμενα στο άρθρο 9
της οδηγίας 78/660/EOK υπό στοιχείο Γ II :
εμφανίζονται ξεχωριστά :
τα γήπεδα και κτίρια που χρησιμοποιούνται από το
πιστωτικό ίδρυμα για τις δράστη ριότητές του (εκτός
αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους
στο παράρτημα).
11 . Καλυφθέν και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο :
εμφανίζονται ξεχωριστά :

το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (εκτός αν η εθνική νομοθε
σία προβλέπει την εμφάνιση του ληξιπρόθεσμου κεφα
λαίου στο παθητικό . Στην περίπτωση αυτή το μη
καταβεβλημένο τμήμα του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου
πρέπει να αναγράφεται στο λογαριασμό 14 του ενεργη
τικού).

12. Ίδιες μετοχές ή ίδια μερίδια (με ένδειξη της ονομαστι
κής τους αξίας ή , αν δεν υπάρχει, της λογιστικής τους
αξίας, εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφά
νισή τους στον ισολογισμό).

4. Απαιτήσεις κατά πελατών.

13 . Άλλα στοιχεία του ενεργητικού .

5 . Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως:

14. Κεφάλαιο καλυφθέν, ληξιπρόθεσμο αλλά μη καταβε
βλημένο (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την
εμφάνιση του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου στο λογαρια

α) του δημοσίου"
β) άλλων εκδοτών,

σμό 11 του ενεργητικού).

στα οποία :

15 . Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα μη εισπραχθέντα.

συγκαταλέγονται και οι ίδιες ομολογίες (εκτός αν η
εθνική νομοθεσία προβλέπει την αφαίρεσή τους από το

16. Ζημίες χρήσεως (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέ
πει την εμφάνισή τους στο λογαριασμό 14 του παθητι

παθητικό).

6 . Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως.

κού).
Σύνολο ενεργητικού .
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Παθητικό

1 . Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα :
α) όψεως"

Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού

1 . Ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού :

— οι τίτλοι αποδοχής και υποχρεώσεις από οπισθογρά
φηση ,

β) προθεσμίας ή με προειδοποίηση .
2 . Υποχρεώσεις προς πελάτες:
α) Καταθέσεις:

εμφανίζονται ξεχωριστά :
οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ή με προειδο
ποίηση εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει τη
διάκριση αυτή (εκτός εάν η εθνική νομοθεσία
προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζονται στο παράρ
τημα)"
β) άλλες υποχρεώσεις:
βα) όψεως*

ββ) προθεσμίας ή με προειδοποίηση .
3 . Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί

— οι εγγυήσεις και στοιχεία του ενεργητικού που έχουν
δοθεί ως εγγύηση .
2. Υποχρεώσεις:

— οι υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσω
ρινής εκχώρησης.

Άρθρο 5

Πρέπει να αναφέρονται χωριστά ως υποδιαιρέσεις των
οικείων λογαριασμών:

— οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είτε υπάρ
χει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι οποίες
υπάγονται στους λογαριασμούς 2 έως 5 του ενεργητι
κού ,

τίτλοι:

α) ομολογίες"
β) λοιπά .
4. Λοιπά στοιχεία του παθητικού.

5 . Προεισπραχθέντα έσοδα και έξοδα οφειλόμενα .

6 . Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη :
α) προβλέψεις για συντάξεις και παρόμοιες υποχρεώ
σεις"

β) προβλέψεις για φόρους"
γ) άλλες προβλέψεις .

— οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τις
οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμό συμμετοχής, είτε
υπάρχει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι
οποίες υπάγονται στους λογαριασμούς 2 έως 5 του
ενεργητικού,

— οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είτε
υπάρχει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι
οποίες υπάγονται στους λογαριασμούς 1 , 2, 3 και 8 του
παθητικού,

— οι υποχρεώσεις έναντι επιχειρήσεων με τις οποίες το
πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμό συμμετοχής, είτε υπάρχει
γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι οποίες υπά
γονται στους λογαριασμούς 1 , 2, 3 και 8 του παθητι
κού .

7 . Κέρδη χρήσεως (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέ
πει την εμφάνισή τους στο λογαριασμό 14 του παθητι
κού).

8 . Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία του παθητικού.

9. Καλυφθέν κεφάλαιο (εκτός αν η εθνική νομοθεσία
προβλέπει την εμφάνιση του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου
στο λογαριασμό αυτό . Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
αναγράφονται χωριστά το ποσό του καλυφθέντος
κεφαλαίου και το ποσό του καταβεβλημένου κεφα
λαίου).

10. Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο .

Άρθρο 6

1 . Οι μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις του ενεργητικού
αναγράφονται χωριστά σαν υποδιαιρέσεις των λογαρια
σμών του σχήματος και των υποδιαιρέσεων που δημιουρ
γούνται δυνάμει του άρθρου 5 .
2. Θεωρούνται ως μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις τα
στοιχεία του ενεργητικού τα οποία , ανεξάρτητα από το αν
υπάρχει γι' αυτά παραστατικός τίτλος ή όχι, απορρέουν
από δικαιώματα που, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευ
σης, μπορούν να ασκηθούν μόνο μετά την ικανοποίηση των
άλλων πιστωτών .

11 . Αποθεματικά .

12 . Αποθεματικό αναπροσαρμογής.
13 . Αποτελέσματα εκ μεταφοράς.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να εμφανίζονται στο
παράρτημα οι ενδείξεις που περιέχονται στα άρθρα 5 και 6,
καταχωρούμενες κατά το δέον στους οικείους λογαρια

14. Αποτελέσματα της χρήσεως (εκτός αν η εθνική νομο
θεσία προβλέπει την εμφάνιση του στοιχείου αυτού στο
λογαριασμό 16 του ενεργητικού ή στο λογαριασμό 7
του παθητικού).

σμούς .

Σύνολο παθητικού

ίδρυμα έχει δεσμεύσει για εγγύηση ίδιων υποχρεώσεων ή

Άρθρο 8
1 . Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία το πιστωτικό
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σμούς του ισολογισμού .

ανήκουν, όπως αξιόγραφα, απαιτήσεις ή κινητές αξίες, με
πρόβλεψη επανεκχώρησης των εν λόγω στοιχείων του ενερ
γητικού στον εκχωρούντα σε συμφωνημένη τιμή .

2. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί υπέρ του
πιστωτικού ιδρύματος ή του έχουν δοθεί σαν εγγύηση δεν
πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό του, εκτός αν
πρόκειται για χρήματα κατατεθειμένα σ' αυτό το ίδιο πι

2. Εάν ο εκδοχέας αναλαμβάνει την ευθύνη να επανεκχω
ρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού σε ορισμένη ημερομηνία
ή σε ημερομηνία που θα ορίσει ο εκχωρών, τότε πρόκειται
για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει σύμβασης πώλη
σης με σύμφωνο εξωνήσεως.

υποχρεώσεων τρίτων ή έχει δώσει ως εγγύηση σε τρίτους θα
εξακολουθούν να εμφανίζονται στους οικείους λογαρια

στωτικό ίδρυμα .

Άρθρο 9

1 . Σε περίπτωση χορήγησης δανείου από όμιλο πιστωτι
κών ιδρυμάτων, καθένα από τα ιδρύματα αυτά υποχρεούται
να εμφανίζει στον ισολογισμό του μόνο το ποσό της συνει
σφοράς του στο συνολικό ποσό της χρηματοδότησης.
2. Σε περίπτωση δανειοδότησης από όμιλο αναφερόμενο
στην παράγραφο 1 , αν το ποσό της συμμετοχής για το
οποίο εγγυάται ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι ανώτερο από το
ποσό κατά το οποίο συμμετέσχε στη χρηματοδότηση , το
ίδρυμα αυτό υποχρεούται να εμφανίζει το τυχόν συμπληρω
ματικό ποσό για το οποίο έχει εγγυηθεί εκτός ισολογισμού
(λογαριασμός 1 δεύτερη περίπτωση) ως ενδεχόμενη υποχρέ
ωση .

3 . Εάν, αντίθετα , ο εκδοχέας έχει μόνο δικαίωμα να επα
νεκχωρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού στην τιμή εκχώρη

σης ή σε άλλη τιμή που συμφωνείται εκ των προτέρων και
σε ημερομηνία που έχει ήδη ορισθεί η θα καθορισθεί αργότε
ρα, πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει
οριστικής σύμβασης πώλησης με σύμφωνο εξωνήσεως.
4. Στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης
που προβλέπει η παράγραφος 2, τα εκχωρούμενα στοιχεία
του ενεργητικού συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογι
σμό του εκχωρούντος. Το τίμημα της εκχώρησης που
εισπράττει ο εκχωρών εμφανίζεται σαν υποχρέωση προς
τον εκδοχέα . Εξάλλου , η αξία των εκχωρουμένων στοιχεί
ων του ενεργητικού εμφανίζεται στο παράρτημα των λογα
ριασμών του εκχωρούντος . Ο εκδοχέας δεν έχει δικαίωμα
να εμφανίσει στον ισολογισμό του τα αποκτηθέντα στοιχεία
του ενεργητικού . Το τίμημα της εκχώρησης που καταβάλει
ο εκδοχέας εμφανίζεται ως απαίτηση κατά του εκχω
ρούντος .

Άρθρο 10

1 . Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα διαχειρίζε
ται επ' ονόματι του, αλλά για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να
εμφανίζονται στον ισολογισμό εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα
είναι δικαιούχος των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού .
Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του
είδους αυτού εμφανίζεται χωριστά ή στο παράρτημα, κατα
νεμημένο στους διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού ή
του παθητικού. Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να επιτρέ
πουν την εμφάνιση των κεφαλαίων αυτών εκτός ισολογι
σμού, με την προϋπόθεση ότι ισχύει ειδικό καθεστώς που
επιτρέπει να εξαιρούνται τα κεφάλαια αυτά από την πτω
χευτική περιουσία σε περίπτωση πτώχευσης του πιστωτικού
ιδρύματος ή ανάλογης διαδικασίας.
2. Δεν πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό τα στοι
χεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν επ' ονόματι και για
λογαριασμό τρίτου .

5 . Αντίθεντα , στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής
εκχώρησης που προβλέπει η παράγραφος 3 , ο εκχωρών δεν
έχει πλέον δικαίωμα να εμφανίσει στον ισολογισμό του τα
εκχωρούμενα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εμφανίζο
νται στο ενεργητικό του εκδοχέα . Ο εκχωρών εμφανίζει
εκτός ισολογισμού στο λογαριασμό 2 ένα ποσό ίσο με το
τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την . περίπτωση εξωνή
σεως .

6. Οι πράξεις συναλλάγματος υπό προθεσμία , οι χρημα
τιστηριακές πράξεις υπό προθεσμία , οι πράξεις έκδοσης
τίτλων με τις οποίες ο εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση
να εξαγοράσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών πριν από

τη λήξη τους, καθώς και άλλες ανάλογες πράξεις, δεν
αποτελούν πράξεις προσωρινής εκχώρησης κατά την
έννοια του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ 4

Άρθρο 11

Θεωρούνται πληρωτέα εν όψει μόνο τα ποσά που μπορούν
να αναληφθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή για τα
οποία έχει συμφωνηθεί προθεσμία προειδοποίησης διάρ
κειας 24 ωρών ή μιας εργάσιμης ημέρας.

Άρθρο 12

1 . Με τον όρο «πράξεις προσωρινής εκχώρησης» νοούνται
οι πράξεις με τις οποίες ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ένας
πελάτης (ο εκχωρών) εκχωρεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή
πελάτη (τον εκδοχέα) στοιχεία του ενεργητικού που του

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13

Ενεργητικό: λογαριασμός 1 — Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρι
κές τράπεζες και γραφεία ταχυδρομικών επιταγών
1 . Το ταμείο περιλαμβάνει τα νομίσματα που κυκλοφο
ρούν νόμιμα , συμπεριλαμβανομένων των ξένων χαρτονο
μισμάτων και κερμάτων.
2. Στο λογαριασμό αυτό επιτρέπεται να εμφανίζονται μόνο
τα διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα και το γραφείο
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ταχυδρομικών επιταγών της η των χωρων οπου το πιστωτι
κό ίδρυμα είναι εγκατεστημένο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να
είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα . Οι υπόλοιπες απαιτήσεις
έναντι των ιδρυμάτων αυτών πρέπει να εμφανίζονται ως
απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων (λογαριασμός 3
του ενεργητικού) ή απαιτήσεις κατά πελατών (λογαριασμός
4 του ενεργητικού).
Άρθρο 14

Ενεργητικό: λογαριασμός 2 — Κρατικά αξιόγραφα και άλλα
αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα για
επαναχρηματοδότηση
1 . Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει στο σημείο α), ως
κρατικά αξιόγραφα και εξομοιούμενες αξίες, τα άτοκα και
έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλους παρόμοιους
πιστωτικούς τίτλους δημοσίων οργανισμών εφόσον γίνονται
δεκτοί για επαναχρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα
της ή των χωρών όπου ο πιστωτικός οργανισμός είναι
εγκατεστημένος. Οι πιστωτικοί τίτλοι δημοσίων οργανι
σμών οι οποίοι δεν πληρούν τον προαναφερόμενο όρο
εγγράφονται στην υποδιαίρεση α) του λογαριασμού 5 του
ενεργητικού.

2. Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει στο σημείο β), ως
αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα
για επαναχρηματοδότηση , όλα τα αξιόγραφα χαρτοφυλα
κίου που έχουν αγοραστεί από πιστωτικά ιδρύματα ή πελά
τες, εφόσον τα αξιόγραφα αυτά , σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία , γίνονται δεκτά για επαναχρηματοδότηση από
την κεντρική τράπεζα της ή των χωρών όπου είναι εγκατε
στημένο το πιστωτικό ίδρυμα .

Άρθρο 16

Ενεργητικό: Λογαριασμός 4 — Απαιτήσεις κατά πελατών
Με τον όρο « απαιτήσεις κατά πελατών» νοούνται όλα τα
στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις
κατά εγχωρίων ή ξένων πελατών εκτός από τα πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκε
κριμένη περίπτωση .
Από τον ορισμό αυτό αποκλείονται μόνον οι απαιτήσεις για
τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος
τίτλος και οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στο λογαρια
σμό 5 του ενεργητικού .

Άρθρο 17

Ενεργητικό: λογαριασμός 5 —Ομολογίες και άλλοι τίτλοι
σταθερής αποδόσεως
1 . Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τις ομολογίες και
άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως που είναι μεταβιβάσι
μοι και έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα, άλλες
επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς. Οι ομολογίες και
άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως που έχουν εκδοθεί από
δημόσιους οργανισμούς θα εγγράφονται στο λογαριασμό
αυτό μόνον όταν δεν υπάγονται στο λογαριασμό 2 του
ενεργητικού .
2. Εξομοιώνονται με ομολογίες και άλλους τίτλους σταθε
ρής αποδόσεως οι αξίες με επιτόκιο μεταβαλλόμενο σύμφω
να με ορισμένη παράμετρο, π . χ . το επιτόκιο της διατραπεζι
κής αγοράς ή της ευρωαγοράς .

Άρθρο 15

Ενεργητικό: λογαριασμός 3 — Απαιτήσεις κατά πιστωτικών
ιδρυμάτων
1 . Ως « απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων», νοούνται
όλες οι απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες που έχει το
πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καταρτίζει τους ετήσιους λογα
ριασμούς, κατά εθνικών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμά
των, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη
περίπτωση .

Από τον πιο πάνω ορισμό , εξαιρούνται μόνον οι απαιτήσεις
που συνίστανται σε ομολογίες ή οποιονδήποτε άλλο τίτλο
που πρέπει υποχρεωτικά να εμφανισθεί στο λογαριασμό 5
του ενεργητικού .
2 . Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «πιστωτικά
ιδρύματα» νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνο
νται στον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο
3 παράγραφος 7 της οδηγίας 77/78()/EOK, καθώς και οι
κεντρικές τράπεζες και εθνικοί ή διεθνείς επίσημοι οργανι
σμοί τραπεζικού χαρακτήρα καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτι
κή ή δημόσια επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Κοινότητα
η οποία εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας
77/78()/EOK .

Οι απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν
τις παραπάνω προϋποθέσεις θα αναγράφονται στο λογα
ριασμό 4 του ενεργητικού.

3 . Στην υποδιαίρεση β) του λογαριασμού 5 επιτρέπεται να
καταχωρούνται μόνον οι ίδιες ομολογίες που έχουν εξαγο
ραστεί και είναι μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 18

Παθητικό: λογαριασμός 1 — Υποχρεώσεις προς πιστωτικά
ιδρύματα
1 . Ως «υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται
όλες οι υποχρεώσεις που συνάπτονται, μέσω τραπεζικών
εργασιών, από το πιστωτικό ίδρυμα που καταρτίζει τους
ετήσιους λογαριασμούς, έναντι εθνικών ή αλλοδαπών
πιστωτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από την ονομασία
τους στη συγκεκριμένη περίπτωση .

Από τον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται μόνον οι υποχρεώ
σεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε
άλλος τίτλος που πρέπει υποχρεωτικά να εμφανισθεί στο
λογαριασμό 3 του παθητικού.
2. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου ως «πιστωτικά
ιδρύματα» νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνο
νται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 7 της οδηγίας 77/780/EOK, καθώς και οι
κεντρικές τράπεζες και οι επίσημοι εθνικοί ή διεθνείς οργα
νισμοί τραπεζικού χαρακτήρα , καθώς και οποιαδήποτε
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ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση μη εγκατεστημενη στην

Κοινότητα, η οποία εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 1 της

με τη νομική μορφή του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, πρεπει
να θεωρούνται , ως μερίδια για τα οποία έχει αναληφθεί
υποχρέωση πληρωμής από εταίρους ή άλλα πρόσωπα που
συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ιδρύματος σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία .

οδηγίας 77/780/EOK.

Άρθρο 19

Παθητικό: λογαριασμός 2 — Υποχρεώσεις προς πελάτες
1 . Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι οφειλές προς
πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια
του άρθρου 18 , ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη
συγκεκριμένη περίπτωση .
Από τον ορισμό αυτό αποκλείονται μόνον οι υποχρεώσεις
για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε
άλλος τίτλος που πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στο
λογαριασμό 3 του παθητικού .
2 . Με τον όρο « καταθέσεις» νοούνται αποκλειστικά όσα
κεφάλαια πληρούν τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθε
σία προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως καταθέσεις.
3 . Τα αποταμιευτικά ομόλογα καταχωρούνται στην αντί
στοιχη υποδιαίρεση του λογαριασμού αυτού μόνον αν δεν
υπάρχουν γι' αυτά μεταβιβάσιμοι παραστατικοί τίτλοι.

Άρθρο 23

Παθητικό: λογαριασμός 11 — Αποθεματικά
Στο λογαριασμό αυτό υπάγονται όλοι οι τύποι αποθεματι
κών που προβλέπονται στο λογαριασμό Α IV του παθητικού
βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 78/660/EOK, όπως ορίζο
νται στην οδηγία αυτή . Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
αναγνωρίζουν και άλλους τύπους αποθεματικών που κρί
νονται απαραίτητοι για . όσα πιστωτικά ιδρύματα έχουν
συσταθεί υπό νομική μορφή μη προβλεπόμενη από την
οδηγία 78/660/EOK.
Τα αποθεματικά του πρώτου εδαφίου καταχωρούνται
χωριστά σαν υποδιαιρέσεις του λογαριασμού 11 του παθητι
κού, στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός
από το αποθεματικό αναπροσαρμογής που καταχωρείται
στο λογαριασμό 12.

Άρθρο 24
Άρθρο 20

Παθητικό: λογαριασμός 3 — Υποχρεώσεις για τις οποίες
υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι
1 . Στο λογαριασμό αυτό υπάγονται τόσο οι ομολογίες όσο
και οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μεταβιβάσι
μος παραστατικός τίτλος, όπως οι βεβαιώσεις κατάθεσης
και οι ταμιακές αποδείξεις, καθώς και οι τίτλοι ιδίας
αποδοχής και τα κυκλοφορούντα γραμμάτια .
2. Με τον όρο «τίτλοι ιδίας αποδοχής» νοούνται αποκλει
στικά οι τίτλοι τους οποίους εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα
για την αναχρηματοδότησή του και στους οποίους φέρεται
ως πρωτοφειλέτης («πληρωτής»).

Άρθρο 21

Παθητικό: λογαριασμός 8 — Μειωμένης εξασφαλίσεως στοι
χεία του παθητικού
Όταν έχει ορισθεί με σύμβαση ότι τα δικαιώματα που
απορρέουν από υποχρεώσεις για τις οποίες είτε υπάρχει είτε
όχι παραστατικός τίτλος, μπορούν, σε περίπτωση εκκαθά
ρισης ή πτώχευσης, να ασκηθούν μόνον αφού ικανοποιη
θούν οι υπόλοιποι πιστωτές, οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να
εμφανίζονται στο λογαριασμό 8 του παθητικού .

Άρθρο 22

Παθητικό: λογαριασμός 9 — Καλυφθέν κεφάλαιο
Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζονται, ανεξάρτητα από την
εκάστοτε ονομασία τους, όλα τα ποσά τα οποία , ανάλογα

Εκτός ισολογισμού: λογαριασμός 1 — Ενδεχόμενα στοιχεία
του παθητικού
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη με την
οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα εγγυάται για τις υποχρεώσεις
τρίτου.
Στο παράρτημα πρέπει να αναφέρεται η φύση και το ύψος
του κάθε κινδύνου δημιουργίας υποχρέωσης εφόσον είναι
σημαντική σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος.
Οι υποχρεώσεις από οπισθογράφηση αναπροεξοφλη μένων
αξιογράφων θα συμπεριλαμβάνονται στη θέση αυτή μόνον
εφόσον η εθνική νομοθεσία δεν ορίζει διαφορετικά . Το αυτό
ισχύει και για τους τίτλους αποδοχής, εκτός από τους
τίτλους ιδίας αποδοχής .
Οι εγγυήσεις και τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν
δοθεί ως εγγύηση περιλαμβάνουν όλες τις εγγυήσεις και όλα
τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί σαν εγγύηση
για λογαριασμό τρίτων, όπως ανέκκλητες εγγυήσεις και
ανέκκλητες πιστωτικές εντολές.
Άρθρο 25

Εκτός ισολογισμού: λογαριασμός 2 — Υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κάθε ανέκκλητη ανά
ληψη υποχρέωσης που θα μπορούσε να εκθέσει τον οργα
νισμό σε πιστωτικούς κινδύνους.
Στο παράρτημα του ισολογισμού αναφέρονται η φύση και
το ύψος κάθε τύπου υποχρέωσης εφόσον αυτή είναι σημα
ντική σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα του πιστω
τικού ιδρύματος.
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Οι υποχρέωσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής
εκχώρησης περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβά
νει το πιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια πράξεων προσωρινής
εκχώρησης (βάσει σύμβασης πώλησης με δικαίωμα εξωνή
σεως) κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 3 .

ΤΜΗΜΑ 5

1 1 . Διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

12. Έσοδα από διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων από
προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
13 . Διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν χαρα
κτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμμε
τοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Άρθρο 26

Τα κράτη μέλη προβλέπουν για την εμφάνιση των αποτε
λεσμάτων χρήσεως έναν από τους δύο τύπους ή και τους
δύο τύπους, που περιέχονται στα άρθρα 27 και 28 . Εάν
κράτος μέλος προβλέψει και τους δύο τύπους μπορεί να
αφήσει στις επιχειρήσεις τη σχετική επιλογή .

14. Έσοδα από διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που
έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοι
χείων συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επι
χειρήσεις .

15 . Φόροι επί του αποτελέσματος που προκύπτει από
συνήθεις δραστηριότητες.

16. Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστηριό
τητες, μετά την αφαίρεση των φόρων.
Άρθρο 27

Κάθετη εμφάνιση

1 . Τόκοι και εξομοιούμενα «σόδα :
ειδικότερα :

17 .

Έκτακτα έσοδα .

18 . Έκτακτα έξοδα .
19. Έκτακτα αποτελέσματα .

από τίτλους σταθερής αποδόσεως.

20. Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων.
2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα .
3 . Έσοδα από τίτλους:

α) έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους
μεταβλητής αποδόσεως"

21 . Έκτακτα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των
φόρων.
22. Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους παραπά
νω λογαριασμούς .

β) έσοδα από συμμετοχές"
γ) έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

23 . Αποτελέσματα χρήσεως.

4. Έσοδα προμηθειών.

Άρθρο 28

5 . Έξοδα προμηθειών.

Οριζόντια εμφάνιση

6. Αποτέλεσμα που προκύπτει από χρηματοδοτικές πρά
ξεις .

Α. Έξοδα

7 . Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.

1 . Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα .
2. Καταβληθείσες προμήθειες .

3 . Ζημία από χρηματοδοτικές πράξεις.
8 . Γενικά έξοδα διοικήσεως:

α) δαπάνες προσωπικού ,
ειδικότερα :
— μισθοί και ημερομίσθια,
— επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως με χωριστή
μνεία εκείνων που καλύπτουν τις συντάξεις"

β) άλλα έξοδα διοικήσεως.

4. Γενικά έξοδα διοικήσεως :
α) δαπάνες προσωπικού,

εμφανίζονται ξεχωριστά :
— μισθοί και ημερομίσθια ,
— επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως, με χω
ριστή μνεία εκείνων που αφορούν τις συντά
ξεις"

β) άλλά έξοδα διοικήσεως.
9. Διορθώσεις της αξίας των στοιχείων των λογαριασμών
9 και 10 του ενεργητικού .
10. Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως.

5 . Διορθώσεις αξίας των στοιχείων των θέσεων 9 και
10 του ενεργητικού.

6. Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως.

Αριθ . L 372/ 10
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7 . Διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων
για ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

8 . Διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, που έχουν
χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων,
συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχει
ρήσεις.

Άρθρο 29

Άρθρο 27 λογαριασμοί 1 και 2 (κάθετη εμφάνιση)
και

9. Φόροι επί του αποτελέσματος που προκύπτει από
συνήθεις δραστηριότητες.

άρθρο 28 λογαριασμοί Α 1 και Β 1 (οριζόντια εμφάνιση)

11 . Έκτακτες επιβαρύνσεις.

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα. Τόκοι και εξομοιούμενα
έξοδα
Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα
που απορρέουν από την τραπεζική δραστηριότητα , όπως:

12. Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων.

1 . Όλα τα έσοδα που προέρχονται από στοιχεία εγγεγραμ
μένα στους λογαριασμούς 1 έως 5 του ενεργητικού του

10. Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστη
ριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων.

13 . Έκτακτο αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των
φόρων.

14. Άλλοι φόροι που δεν αναγράφονται στους προη
γούμενους λογαριασμούς.
1 5 . Κέρδος της χρήσεως.

Β . Έσοδα

1 . Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα :

εμφανίζονται ξεχωριστά :
τα προερχόμενα από τίτλους σταθερής αποδόσε
ως .

2. Έσοδα από τίτλους:

ισολογισμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο
υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης τα έσοδα που
προκύπτουν όταγ υπαχθούν κλιμακωτά στο οικονομικό
αποτέλεσμα τα ωφελήματα που απορρέουν από την
κτήση στοιχείων του ενεργητικού με καταβολή ποσού
κατώτερη από το πληρωτέο κατά τη λήξη , καθώς και
από τη συνομολόγηση υποχρεώσεων για ποσό ανώτερο
του πληρωτέου κατά τη λήξη .
2. Όλα τα έξοδα που αφορούν τους λογαριασμούς 1 , 2, 3
και 8 του παθητικού, όποια και αν είναι η μορφή με την
οποία υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης τα έξοδα
που αντιστοιχούν στην κλιμακωτή απόσβεση των
ποσών που προκύπτουν από την κτήση στοιχείων του
ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του πληρωτέου κατά τη
λήξη , καθώς και από τη σύναψη υποχρεώσεων με τίμη
μα κατώτερο του πληρωτέου κατα τη λήξη .
3 . Τα έσοδα και τα έξοδα που απορρέουν από καλυπτόμε

νες προθεσμιακές πράξεις με αντικείμενο συνάλλαγμα
τα οποία υπολογίζονται κλιμακωτά επί της πραγματι
κής διάρκειας της πράξης και έχουν χαρακτήρα

α) έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους
μεταβλητής αποδόσεως"

τόκου .

β) έσοδα από συμμετοχές"

γ) έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρή
σεις .

4. Οι προμήθειες που έχουν χαρακτήρα τόκου και που
υπολογίζονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια ή το ποσό
της απαιτήσεως ή της υποχρεώσεως.

3 . Προμήθειες.
Άρθρο 30

4. Κέρδη από χρηματοδοτικές πράξεις.
Άρθρο 27 λογαριασμός 3 (κάθετη εμφάνιση)

5 . Έσοδα από διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων και
προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
6. Έσοδα από διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών
που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών
στοιχείων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμέ
νες επιχειρήσεις.

7 . Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.

8 . Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστη
ριότητες, μετά από την αφαίρεση των φόρων.
9.

και

άρθρο 28 λογαριασμός Β 2 (οριζόνια εμφάνιση)

Έσοδα από μετοχές, από μερίδια και άλλους τίτλους μετα
βλητής αποδόσεως" έσοδα από συμμετοχές" έσοδα από μερί
δια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα και
άλλα έσοδα από τίτλους μεταβλητής αποδόσεως και
συμμετοχές, από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις . Τα
έσοδα από μερίδια εταιρειών επενδύσεων αναγράφονται
επίσης στη θέση αυτή .

Έκτακτα έσοδα .

Άρθρο 31

10. Έκτακτο αποτέλεσμα μετά από την αφαίρεση των
φόρων.

Άρθρο 27 λογαριασμοί 4 και 5 (κάθετη εμφάνιση)

11 . Ζημία χρήσεως.

άρθρο 28 λογαρισμοί Α 2 και Β 3 (ορίζονται εμφάνιση)

και
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Έσοδα από προμήθειες και έξοδα πρμηθειων
Ως έσοδα από προμήθειες ή έξοδα προμηθειών νοούνται
—με την επιφύλαξη του άρθρου 29— τα έσοδα με τα οποία
αμείβονται υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους ή τα
έξοδα που προκύπτουν από την προσφυγή σε υπηρεσίες
τρίτων, ιδίως:
— οι προμήθειες για παροχή εγγυήσεων διαχείρισης δα
νείων για λογαριασμό άλλων δανειστών καθώς και για
συναλλαγές επί τίτλων για λογαριασμό τρίτων,
— οι προμήθειες για διακανονισμό εμπορικών πράξεων
και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις ή έσοδα , τα έξοδα
τηρήσεως λογαριασμού, τα δικαιώματα φυλάξεως και
διαχειρίσεως των τίτλων,
— οι προμήθειες για συνάλλαγμα, για αγορά και πώληση
νομισμάτων και πολύτιμων μετάλλων για λογαριασμό
τρίτων,
— οι προμήθειες που εισπράττονται λόγω μεσιτείας σε
πιστωτικές εργασίες, συμβάσεις αποταμιεύσεως ή
ασφαλίσεως.

Αρθρο 32

Άρθρο 27 λογαριασμός 6 (κάθετη εμφάνιση)
και

άρθρο 28 και λογαριασμός Α 3 ή λογαριασμός Β 4 (οριζό
ντια εμφάνιση)

Αποτελέσματα από χρηματοδοτικές πράξεις

Αριθ . L 372/ 11

Διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων και προβλεψεων για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις
και

Έσοδα από διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων και
προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις

1 . Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν, αφενός, τα έξοδα
για διορθώσεις αξίας που γίνονται σε απαιτήσεις που ανα
γράφονται στους λογαριασμούς 3 και 4 του ενεργητικού και
τις προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγρά
φονται στους λογαριασμούς 1 και 2 εκτός ισολογισμού και,
αφετέρου, τα έσοδα που προέρχονται από την είσπραξη
απαιτήσεων που έχουν αποσβεσθεί και τα έσοδα από διορ
θώσεις αξιών και προβλέψεων που έγιναν προηγουμένως.
2 . Στα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση της διακριτι
κής ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 37 , ο λογαρια
σμός αυτός περιλαμβάνει επίσης το καθαρό υπόλοιπο κερ
δών/ζημιών των πράξεων επί τίτλων που υπάγονται στους
λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού και δεν έχουν χαρα
κτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 και τα οποία
δεν περιέχονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τις
διορθώσεις αξίας και τα έσοδα από διορθώσεις αξίας των
τίτλων αυτών, αφού ληφθεί υπόψη , εφόσον έχει εφαρμοσθεί
το άρθρο 36 παράγραφος 2, η διαφορά που προκύπτει λόγω
της εφαρμογής αυτού του άρθρου. Η ονομασία του λογα
ριασμού αυτού τροποποιείται αντιστοίχως.
3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να γίνονται
συμψηφισμοί μεταξύ των εξόδων και των εσόδων που
υπάγονται στους λογαριασμούς αυτούς, ώστε να εμφανίζο
νται μόνο τα υπόλοιπα (έσοδα ή έξοδα).

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει:
1 . Το καθαρό κέρδος ή ζημία από τις αγοραπωλησίες
τίτλων που δεν θεωρούνται πάγια χρηματοπιστωτικά
στοιχεία καθώς και διά διορθώσεις αξίας αυτών των
τίτλων και τα έσοδα που προέρχονται από τις διορθώ
σεις αυτές, αφού ληφθεί υπόψη , εφόσον έχει εφαρμοσθεί
το άρθρο 36 παράγραφος 2, η διαφορά που προκύπτει
λόγω της εφαρμογής αυτού του άρθρου" πάντως, στα
κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διακριτικής ευχέ
ρειας που προβλέπεται στο άρθρο 37 , τα στοιχεία αυτά
περιλαμβάνονται μονον εφόσον αναφέρονται σε τίτλους
που περιέχονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο.

4. Οι διορθώσεις της αξίας τω απαιτήσεων κατά πιστωτι
κών ιδρυμάτων, κατά της πελατείας, κατά των επιχειρή
σεων με τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμούς
συμμετοχής και κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων πρέπει
να αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα όταν η διάκρι
ση αυτή είναι αρκετά σημαντική . Η εφαρμογή του κανόνα
αυτού δεν είναι υποχρεωτική εάν το κράτος μέλος επιτρέπει
το συμψηφισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3 .

2. Το καθαρό υπόλοιπο κερδών/ζημιών από τις δραστη
ριότητες στον τομέα του συναλλάγματος, με την
επιφύλαξη του άρθρου 29 σημείο 3 .

Άρθρο 27 λογαριασμοί 13 και 14 (κάθετη εμφάνιση)

3 . Τα καθαρά υπόλοιπα κερδών/ζημιών από τις άλλες
αγοραπωλήσιες χρηματοδοτικών μέσων, μεταξύ των
οποίων και τα πολύτιμα μέταλλα .

Αρθρο 34

και

άρθρο 28 λογαριασμοί Α 8 και Β 5 (οριζόντια εμφάνιση)

Διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν χαρακτήρα
πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων συμμετοχών και μερι
δίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Αρθρο 33
και

Άρθρο 27 λογαριασμοί 11 και 12 (κάθετη εμφάνιση)
και

άρθρο 30 λογαριασμοί Α 7 και Β 5 (οριζόντια εμφάνιση)

Έσοδα από διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν
χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμμετο
χών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
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Αριθ . L 372/ 12

1 . Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν, αφενός, τα έξοδα
από διορθώσεις αξίας που γίνονται σε στοιχεία που αναγρά
φονται στους λογαριασμούς 5 έως 8 του ενεργητικού και,
αφετέρου, τα έσοδα που προέρχονται από διορθώσεις αξιών
που έγιναν προηγουμένως, στο μέτρο που τα εν λόγω έσοδα
και έξοδα αφορούν κινητές αξίες που έχουν χαρακτήρα
πάγιων χρηματοποιστωτικών στοιχείων, όπως αυτά ορίζο
νται στο άρθρο 35 παράγραφος 2, συμμετοχές και μερίδια

γ) Όταν η τιμή κτήσεως αυτών των τίτλων είναι κατώ

τερη από την τιμή εξόφλησης, τα κράτη μέλη δικαι
ούνται να επιτρέπουν ή να επιτάσσουν την καταχώ
ρηση της διαφοράς στα αποτελέσματα χρήσεως,
κλιμακωτά κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου που
εναπομένει ως τη λήξη . Η διαφορά πρέπει να αναφέ
ρεται χωριστά στον ισολογισμό ή στο παράρτημα .

σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Άρθρο 36

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να γίνονται
συμψηφισμοί" μεταξύ των εξόδων και των εσόδων που
υπάγονται στους λογαριασμούς αυτούς ώστε να εμφανίζο
νται μόνο τα υπόλοιπα (έσοδα ή έξοδα).

3 . Οι διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, συμμετοχών
και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις πρέπει να ανα
γράφονται αναλυτικά στο παράρτημα όταν είναι σημαντι

κές. Η εφαρμογή του κανόνα αυτού δεν είναι υποχρεωτική
αν το κράτος μέλος επιτρέπει τους συμψηφισμούς σύμφωνα
με την παράγραφο 2 .

1 . Όταν οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν έχουν το χαρα

κτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων καταχωρού
νται στον ισολογισμό στην τιμή κτήσεως, τα πιστωτικά

ιδρύματα αναγράφουν στο παράρτημα τη διαφορά μεταξύ
της τιμής αυτής και της ανώτερης αγοραίας τιμής τους
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.
2. Πάντως, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιτρέπουν ή να
ορίζουν την καταχώρηση των κινητών αυτών αξιών στον
ισολογισμό , στην ανώτερη αγοραία τιμή κατά την ημερο

μηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η διαφορά μεταξύ
τιμής κτήσεως και της ανώτερης αγοραίας τιμής αναγράφε
ται στο παράρτημα .

ΤΜΗΜΑ 7

Άρθρο 37

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΉΜΗΣΕΩΣ

1 . Το άρθρο 39 της οδηγίας 78/660/EOK εφαρμόζεται για
την αποτίμηση των απαιτήσεων, των ομολογιών, των μετο
χών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης που δεν
αποτελούν πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία και βρίσκο
νται στην κατοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Άρθρο 35

1 . Οι λογαριασμοί 9 και 10 του ενεργητικού πρέπει να
αποτιμώνται πάντοτε ως πάγια στοιχεία. Τα άλλα στοιχεία
που αναγράφονται στον ισολογισμό πρέπει να αποτιμώνται
ως πάγια στοιχεία όταν πρόκειται να χρησιμεύσουν κατά
διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

2. Με την έκφραση «πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία»
που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του τμήματος 7 της οδη
γίας 78/660/EOK, νοούνται, στην περίπτωση των πιστωτι
κών οργανισμών οι συμμετοχές και τα μερίδια σε συνδεδε
μένες επιχειρήσεις και οι τίτλοι που προορίζονται να χρησι
μεύσουν κατά διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα της επιχει
ρήσεως.

3 . α) Οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως
που έχουν το χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτι

κών στοιχείων αναγράφονται στον ισολογισμό με
την τιμή κτήσεως. Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν
να επιτρέπουν ή να ορίζουν την αναγραφή αυτών
των τίτλων στον ισολογισμό στην τιμή της εξόφλη
σης .

β) Όταν η τιμή κτήσεως αυτών των τίτλων υπερβαίνει
την τιμή εξόφλησης, η διαφορά πρέπει να καταχω
ρηθεί στα αποτελέσματα χρήσεως. Πάντως, τα κρά
τη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν το
ποσό της διαφοράς να αποσβέννυται κλιμακωτά, το
αργότερο κατά τη στιγμή της εξόφλησης αυτών των
τίτλων. Το ποσό της διαφοράς πρέπει να αναφέρεται
χωριστά στον ισολογισμό ή στο παράρτημα .

2. Ωστόσο , και μέχρι νεωτέρου συντονισμού, τα κράτη
μέλη μπορούν να επιτρέπουν:

α) να αναγράφονται με τιμή κατώτερη από εκείνη που
προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 39 παράγρα
φος 1 της οδηγίας 78/660/EOK οι απαιτήσεις κατά
πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών (λογαριασμοί 3 και
4 του ενεργητικού) καθώς και οι ομολογίες, οι μετοχές
και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως που υπάγονται
στους λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού, που δεν
αποτελούν πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 και δεν
περιλαμβάνονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, όταν
λόγοι συνέσεως το επιβάλλουν, ενόψει των ιδιαίτερων
κινδύνων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές εργασίες. Η
διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το 4 % του συνολικού ποσού των απαιτή
σεων που αναφέρονται πιο πάνω μετά από εφαρμογή
του εν λόγω άρθρου 39"

β) να διατηρείται η αποτίμηση βάσει της κατώτερης τιμής,
που λαμβάνεται με την εφαρμογή του στοιχείου α) μέχρι
τη στιγμή που το πιστωτικό ίδρυμα αποφασίζει να
προβεί σε αναπροσαρμογές"

γ) να μην εφαρμόζονται το άρθρο 36 παράγραφος 1 της
παρούσας οδηγίας και το άρθρο 40 παράγραφος 2 της
οδηγίας 78/660/EOK, όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει
την εφαρμογή της δυνατότητας του στοιχείου α).
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Αρθρο 38

1 . Μέχρι νεωτέρου συντονισμού, τα κράτη μέλη που έκα
ναν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 37 ,
οφείλουν να επιτρέπουν, και τα κράτη που δεν έκαναν
χρήση της δυνατότητας αυτής, δικαιούνται να επιτρέπουν
τη δημιουργία, στο παθητικό του ισολογισμού, ενός λογα
ριασμού 6 Α, καλούμενου «Κεφάλαια για γενικούς τραπεζι
κούς κινδύνους». Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα
ποσά που το πιστωτικό ίδρυμα αποφασίζει να διαθέσει για
την κάλυψη τέτοιων κινδύνων, όταν λόγοι συνέσεως το
επιβάλλουν, λόγω των ιδιαιτέρων κινδύνων που είναι εγγε
νείς στις τραπεζικές εργασίες.
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προβλέψουν ότι οι εκ μετατροπής διαφορές καταλογίζονται
εν όλω ή εν μέρει απευθείας στα αποθεματικά. Οι θετικές
και αρνητικές εκ μετατροπής διαφορές που καταλογίζονται
στα αποθεματικά εμφανίζονται χωριστά στον ισολογισμό ή
στο παράρτημα .

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ή να επιτρέπουν οι
διαφορές εκ μετατροπής που προκύπτουν κατά την ενο
ποίηση των λογαριασμών από την εκ νέου μετατροπή των
ιδίων κεφαλαίων που υφίστανται κατά την έναρξη της
λογιστικής περιόδου σε μια συνδεδεμένη επιχείρηση ή του
μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων που υφίστανται κατά την

έναρξη της λογιστικής περιόδου σε μια επιχείρηση στην

2. Το υπόλοιπο των ποσών για τις αυξήσεις και τις μειώ
σεις των «Κεφαλαίων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους»
πρέπει να εμφανίζεται ξεχωριστά στα αποτελέσματα χρή

οποία υπάρχει μερίδιο συμμετοχής, να εμφανίζονται πλή
ρως ή εν μέρει στα ενοποιημένα αποθεματικά, όπως και οι
διαφορές εκ μετατροπής που προκύπτουν από τη μετατρο
πή οποιωνδήποτε πράξεων που έγιναν για την κάλυψη των

σεως .

ίδιων αυτών κεφαλαίων.
Άρθρο 39

1 . Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που

είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στην τιμή
τοις μετρητοίς της ημέρας κλεισίματος του .ισολογισμού .
Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν ή να επιτρέ

7 . Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ή να επιτρέπουν τα
έσοδα και τα έξοδα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και
των συμμετοχών να μετατρέπονται βάσει της μέσης τιμής
που ίσχυε κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.

πουν τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτήρα
πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και τα ενσώ
ματα και άυλα στοιχεία που δεν καλύπτονται, ειδικώς ή μη

ΤΜΗΜΑ 8

ειδικώς, στην αγορά τοις μετρητοίς ή στην προθεσμιακή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

αγορά, να μετατρέπονται βάσει της τιμής που ίσχυε κατά
την ημέρα απόκτησής τους.
Αρθρο 40

2. Οι εκκρεμούσες πράξεις σε ξένα νομίσματα προθεσμια
κές ή τοις μετρητοίς, μετατρέπονται στην τιμή τοις μετρη
τοίς της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού .
Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν ότι οι

προθεσμιακές πράξεις θα μετατρέπονται στην προθεσμιακή
τιμή της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού.
3 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 σημείο 3 , οι διαφορές
μεταξύ αφενός, της λογιστικής αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού , του παθητικού και των προθεσμιακών πρά
ξεων και, αφετέρου, των ποσών που προκύπτουν από τη
μετατροπή των νομισμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2, εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα κράτη
μέλη μπορούν, ωστόσο , να απαιτούν ή να επιτρέπουν οι
διαφορές εκ μετατροπής του προκύπτουν σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 να εμφανίζονται πλήρως ή εν μέρει
στα μη διανεμόμενα αποθεματικά, στις περιπτώσεις που οι
διαφορές αυτές προκύπτουν, αφενός, από στοιχεία του
ενεργητικού του έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτι
κών στοιχείων και από ενσώματα και ασώματα στοιχεία,
και, αφετέρου, από πράξεις που έγιναν προς κάλυψη των
στοιχείων αυτών .

4. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να προβλέψουν ότι οι θετι
κές εκ μετατροπής διαφορές που προκύπτουν από προθε

σμιακές πράξεις ή από στοιχεία του ενεργητικού ή του
παθητικού, που δεν καλύπτονται, ειδικώς ή μη ειδικώς, από
άλλες προθεσμιακές πράξεις, ούτε από στοιχεία του ενεργη
τικού ή του παθητικού, δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα
χρήσεως.

5 . Όταν χρησιμοποιείται μία των μεθόδων του άρθρου 59
της οδηγίας 78/660/EOK, τα κράτη μέλη δικαιούνται να

1 . Το άρθρο 43 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/EOK,
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 37 της παρούσας
οδηγίας και των ακόλουθων διατάξεων.

2. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα
με το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 5 της οδηγίας 78/
660/EOK, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό 8 του παθητικού
(μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού):
α) όσον αφορά κάθε δάνειο που υπερβαίνει το 10 % του
συνολικού ποσού των στοιχείων μειωμένης εξασφάλι
σης του παθητικού :

ί) το ύψος του δανείου, το νόμισμα στο οποίο εκφράζε
ται, το επιτόκιο και η ημερομηνία εξόφλησης, με τη

διευκρίνιση εάν πρόκειται για δάνειο αόριστης
διάρκειας,

π ) εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες
απαιτείται πρόωρη αποπληρωμή , και

ίπ) τους όρους που προσδίδουν το χαρακτήρα μειωμέ
νης εξασφάλισης στα εν λόγω στοιχεία, την ύπαρξη
οποιωνδήποτε διατάξεων για τη μετατροπή τους σε
κεφάλαιο ή κάποιο άλλο στοιχείο του παθητικού
καθώς και το περΐ£χόμενο των διατάξεων αυτών"

β) για τα λοιπά δάνεια, αναφέρονται γενικά οι κανόνες που
τα διέπουν .

3 . α) Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται από το

άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 6 της οδηγίας 78/
660/EOK, τα πιστωτικά ιδρύματα μνημονεύουν στο
παράρτημα , χωριστά για καθέναν από τους λογα
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δ) Τέλος, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν πληροφο
ρίες για τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί
ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρί

ριασμούς 3 β) και 4 του ενεργητικού και 1 β), 2 α),
2 β), ββ) και 3 β) του παθητικού, το ύψος των εν
λόγω απαιτήσεων και χρεών κατανεμομένων ανάλο

των (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υπο
χρεώσεων), κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανές, για
κάθε λογαριασμό του παθητικού ή για κάθε λογα
ριασμό εκτός ισολογισμού, το συνολικό ποσό των
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύ

γα με την εναπομένουσα διάρκειά τους, ως εξής:
— μέχρι τρεις μήνες,

— περισσότερο από τρεις μήνες έως ένα έτος,
— περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη,

ηση .

— περισσότερο από πέντε έτη .

Για το λογαριασμό 4 του ενεργητικού πρέπει να
αναφέρεται εξάλλου το ποσό των πιστώσεων αόρι
στης διάρκειας.

Στην περίπτωση απαιτήσεων ή χρεών που εξοφλού
νται σταδιακά , ως εναπομένουσα διάρκεια νοείται
το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κλεισίμα
τος του ισολογισμού έως την ημερομηνία λήξεως
της προθεσμίας για την πληρωμή της κάθε δό
σεως .

Εντούτοις, μέχρι τη λήξη μιας προθεσμίας πέντε
ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
47 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επι
τρέπουν ή να επιβάλλουν την αναγραφή των στοι
χείων του ενεργητικού ή παθητικού που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο, βάσει της αρχικής συμβατικής
διάρκειας ή της αρχικής διάρκειας της προθεσμίας
προειδοποιήσεως. Επομένως, για τα δάνεια που δεν
έχουν ενσωματωθεί σε παραστατικό τίτλο, στην
περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αναλάβει
κάποιο τρέχον δάνειο απαιτούν να το ταξινομήσει
βάσει της εναπομένουσας διάρκειας κατά την ημέρα
που έγινε η ανάληψη . Για την εφαρμογή του παρό
ντος εδαφίου νοείται ως συμβατική διάρκεια ενός
δανείου η χρονική περίοδος από την ημερομηνία της
πρώτης χρησιμοποιήσεως των κεφαλαίων έως την
ημερομηνία της εξοφλήσεως. Ως διάρκεια της προ
θεσμίας προειδοποιήσεως νοείται η χρονική περίο
δος από την ημερομηνία που δόθηκε η προειδοποίη
ση έως την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να
πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη εξόφληση . Στην
περίπτωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
που εξοφλούνται σταδιακά , ως συμβατική διάρκεια
νοείται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία
κατά την οποία γεννάται η απαίτηση ή η υποχρέωση
έως την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την
καταβολή της τελευταίας δόσεως. Τα πιστωτικά
ιδρύματα δηλώνουν επίσης για τους λογαριασμούς
του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν σημείο
το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθη
τικού τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά τη

διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιμο του
ισολογισμού.

β) Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν για το λογαρια
σμό 5 του ενεργητικού (ομολογίες και άλλοι τίτλοι

4. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία υποχρεούνται να

εμφανίζουν στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1
σημείο 7 της οδηγίας 78/660/EOK δεν είναι υποχρεωμένα
να τις επαναλάβουν στο παράρτημα .

5 . Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρ
θρου 43 παράγραφος 1 σημείο 8 της οδηγίας 78/660/EOK,
τα πιστωτικά ιδρύματα εμφανίζουν, στο παράρτημα , την
αναλογία των εσόδων που συνδέονται με τους λογαρια
σμούς 1 , 3 , 4, 6 και 7 του άρθρου 27 ή με τους λογαριασμούς

Β 1 , Β 2, Β 3 , Β 4 και Β 7 του άρθρου 28 ανά γεωγραφική
αγορά , εφόσον, από την άποψη της οργάνωσης του πιστω
τικού ιδρύματος, οι αγορές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους
σημαντικά . Το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) της
οδηγίας 78/660/EOK εφαρμόζεται.
6. Η παραπομπή στο άρθρο 23 λογαριασμός 6 που γίνεται
στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 9 της οδηγίας 78/
660/EQK πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο άρθρο 27
λογαριασμός 8 ή στο άρθρο 28 λογαριασμός Α 4 της
παρούσας οδηγίας.

7 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 43 παράγραφος 1
σημείο 13 της οδηγίας 78/660/EOK, τα πιστωτικά ιδρύματα
υποχρεούνται να αναγράφουν μόνο τα ποσά των προκατα

βολών και των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη των
οργάνων τους που ασκούν διοίκηση , διεύθυνση ή εποπτεία,
καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογα
ριασμό των προσώπων αυτών ως εγγυήσεις πάσης φύσεως.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά συγκε
ντρωτικό τρόπο για κάθε κατηγορία .

Άρθρο 41

1 . Οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά το άρθρο 15
παράγραφος 3 της οδηγίας 78/660/EOK, πρέπει να παρέ
χονται για τα στοιχεία του ενεργητικού που θεωρούνται
πάγια βάσει του άρθρου 35 της παρούσας οδηγίας. Εντού
τοις, η υποχρέωση της χωριστής αναγραφής των διορθώ
σεων αξιών δεν ισχύει όταν ένα κράτος μέλος έχει επιτρέψει
να γίνεται συμψηφισμός των διορθώσεων αξιών δυνάμει του
άρθρου 34 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Στην
περίπτωση αυτή , οι διορθώσεις αξιών μπορούν να συνενω

σταθερής αποδόσεως) και το λογαριασμό 3 α) του
παθητικού (χρεώγραφα και ομολογίες σε κυκλοφο
ρία), το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του
παθητικού τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα
κατά τη διάρκεια του έτους που αρχίζει από το

θούν με άλλους λογαριασμούς.

κλείσιμο του ισολογισμού.

α)

γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι
ενδείξεις που αναφέρονται στα στοχεία α) και β) θα
πρέπει να αναγράφονται στον ισολογισμό .

2 . Τα κράτη μέλη ζητούν από τα πιστωτικά ιδρύματα να
παρέχουν επιπλέον τις ακόλουθες ενδείξεις στο παράρτη
μα :

την ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων που αναγρά
φονται στους λογαριασμούς 5 έως 8 του ενεργητικού,
ανάλογα με το αν είναι ή όχι εισηγμένες στο χρηματι
στήριο*

β)

γ)
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την ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων που αναγρα
φονται στους λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού,
ανάλογα με το αν θεωρούνται η όχι πάγια χρηματοπι
στωτικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 35 , καθώς επί
σης και το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διά
κριση μεταξύ των δύο κατηγοριών κινητών αξιών'
το ύψος των εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ιεα
Sΐη§), κατανεμημένο μεταξύ των σχετικών λογαρια

2. Εφόσον ένα κράτος μέλος δεν έκανε χρήση του άρθρου
5 της οδηγίας 83/349/EOK, η παράγραφος 1 του παρόντος
άρθρου ισχύει και για τις μητρικές επιχειρήσεις που μοναδι
κό σκοπό έχουν τη συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις,
καθώς και τη διαχείριση και αξιοποίηση των συμμετοχών
αυτών όταν οι θυγατρικές επιχειρήσεις είναι αποκλειστικώς
ή κυρίως πιστωτικά ιδρύματα .

σμών του ισολογισμού*

δ)

ε)

την ανάλυση των λογαριασμών 13 του ενεργητικού και
4 του παθητικού καθώς και των λογαριασμών 10 και 18
(κάθετη εμφάνιση) ή Α 6 και Α 1 1 (οριζόντια εμφάνιση)
και των λογαριασμών 7 και 17 (κάθετη εμφάνιση) ή Β 7
και Β 9 (οριζόντια εμφάνιση) των αποτελεσμάτων
χρήσεως στα κύρια στοιχεία τους, αν αυτά έχουν
σημασία για την αξιολόγηση των ετήσιων λογαρια
σμών. Πρέπει επιπλέον να δίδονται εξηγήσεις για το
ύψος τους και για τη φύση τους*
τα έξοδα που καταβάλλονται για τα μειωμένης εξα
σφάλισης στοιχεία του παθητικού από το πιστωτικό

Άρθρο 43

1 . Η οδηγία 83/349/EOK εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
του άρθρου 1 αης παρούσας οδηγίας και της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου .
2 . α)

δεν εφαρμόζονται.

β)

ίδρυμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως"

η)

επιχείρησης,

το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και
το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και
το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα . Αφού μετατραπούν στο
νόμισμα της χώρας στην οποία καταρτίζονται οι ετή
σιοι λογαριασμοί"

κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών που
εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς κατά την ημέρα
κλεισίματος του ισολογισμού, ειδικότερα με την ένδει
ξη , για κάθε τύπο πράξης, εάν πρόκειται για εργασίες
των οποίων σημαντικό μέρος έχει δεσμευθεί για την
κάλυψη των συνεπειών της διακύμανσης των επιτο
κίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών
αγοράς, και εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων
σημαντικό μέρος αφορά εμπορικές πράξεις . Σε αυτούς
τους τύπους πράξεων συμπεριλαμβάνονται όλες οι
εργασίες των οποίων τα απορρέοντα έσοδα η έξοδα
εμπίπτουν στο άρθρο 27 λογαριασμός 6, στο άρθρο 28
λογαριασμοί Α 3 ή Β 4 ή στο άρθρο 29 σημείο 3 , π . χ .
ξένο συνάλλαγμα , πολύτιμα μέταλλα , μεταβιβάσιμοι
τίτλοι, πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία

— η μητρική επιχείρηση είναι πιστωτικό ίδρυμα
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1
στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας.

γ)

— το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών,
αντικαθίστανται από τις πληροφορίες σχετικά με
τα συνολικά αποτελέσματα των λογαριασμών 1 , 3 ,
4, 6 και 7 που αναφέρονται στο άρθρο 27 ή των
λογαριασμών Β 1 , Β 2, Β 3 , Β 4 και Β 7 που
αναφέρονται στο άρθρο 28 της παρούσας οδη
γίας.

δ)

Στην περίπτωση που , λόγω εφαρμογής του άρθρου
13 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 83 /
349/EOK, μια θυγατρική επιχείρηση η οποία είναι
πιστωτικό ίδρυμα δεν εμφανίζεται στους ενοποιη
μένους λογαριασμούς αλλά οι μετοχές της είναι
προσωρινώς δεσμευμένες λόγω παροχής χρηματι
κής ενίσχυσης προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης
ή της διάσωσης της θυγατρικής αυτής επιχείρησης,
οι ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης αυτής
επισυνάπτονται στους ενοποιημένους λογαρια
σμούς και στο παράρτημα του ισολογισμού παρέ
χονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση
και τους όρους της χρηματικής αυτής ενίσχυσης.

ε)

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν το
άρθρο 12 της οδηγίας 83/349/EOK στην περίπτωση
δύο ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων τα
οποία δεν συνδέονται κατά τον τρόπο που περιγρά
φεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 ή 2 της ιδίας
οδηγίας, αλλά των οποίων η διαχείριση γίνεται
επί ενοποιημένης βάσεως που απορρέει εξ άλλης

ΤΜΗΜΑ 9

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

1 . Τα πιστωτικά ιδρύματα καταρτίζουν ενοποιημένους
λογαριασμούς και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης σύμφω
να με την οδηγία 83/349/EOK, εκτός αν ορίζεται άλλως στο
παρόν τμήμα .

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 2 δύο πρώτες περιπτώσεις της οδη
γίας 83/349/EOK σχετικά με:
— την αξία των πάγιων στοιχείων,

ενεργητικού .

Άρθρο 42

Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν την εφαρμο
γή του άρθρου 7 της οδηγίας 83/349/EOK από τους
εξής συμπληρωματικούς όρους:
— η μητρική επιχείρηση έχει δηλώσει ότι εγγυάται
για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η απαλλασ
σόμενη επιχείρηση " η δήλωση αυτή δημοσιεύε
ται στους λογαριασμούς της απαλλασσόμενης

στ) το γεγονός ότι το ίδρυμα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες
διαχείρισης και εκπροσώπησης, εφόσον οι δραστηριό
τητες αυτές κατέχουν σημαντική έκταση σε σχέση με
το σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύματος"
ζ)

Τα άρθρα 4, 6, 15 και 40 της οδηγίας 83/349/EOK

αιτίας εκτός από την ύπαρξη σύμβασης ή διατάξε
ων στο εταιρικό καταστατικό .

στ) Το άρθρο 14 της οδηγίας 83/349/EOK, με εξαίρεση
την παράγραφο 2, εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
της ακόλουθης διάταξης:
Όταν η μητρική επιχείρηση αποτελεί πιστωτικό
ίδρυμα και μια ή περισσότερες θυγατρικές επιχει
ρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση δεν έχουν αυτό
το καθεστώς, οι εν λόγω θυγατρικές επιχειρήσεις
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση εφόσον η
δραστηριότητά τους αποτελεί άμεση προέκταση
της τραπεζικής δραστηριότητας ή αφορά δευτε
ρεύουσες υπηρεσίες της, όπως π . χ. leasing , facto
ring, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείριση
υπηρεσιών πληροφορικής ή άλλη παρόμοια δρα
στηριότητα .

ζ)

Για τη διάρθρωση των ενοποιημένων λογαρια
σμών:

— τα άρθρα 3 , 5 έως 26 και 29 έως 34 της
παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται,
— η παραπομπή στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της
οδηγίας 78/660/EOK που γίνεται στο άρθρο 17
της οδηγίας 83/349/EOK εφαρμόζεται για τα
στοιχεία του ενεργητικού που θεωρούνται πάγια
δυνάμει του άρθρου 35 της παρούσας οδηγίας.

η)
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Ως προς το περιεχόμενο του παραρτήματος των
ενοποιημένων λογαριασμών, το άρθρο 34 της οδη
γίας 83/349/EOK εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 της παρού
σας οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στους νομότυπα
εγκεκριμένους ενοποιημένους λογαριασμούς στην ενοποιη
μένη έκθεση διαχείρισης και στην έκθεση που καταρτίζει ο
υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασμών.

3 . Όταν ωστόσο το πιστωτικό ίδρυμα που έχει καταρτίσει
τους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς δεν έχει μία
από τις εταιρικές μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/EOK και δεν υπέχει
κατά την εθνική νομοθεσία υποχρέωση δημοσίευσης των

εγγράφων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
αντίστοιχη με την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 3
της οδηγίας 68/ 15 1 /EOK, το πιστωτικό αυτό ίδρυμα οφείλει
τουλάχιστον να θέτει αυτά τα έγγραφα στη διάθεση του
κοινού στην έδρα του. Αντίγραφο των εγγράφων αυτών
χορηγείται με απλή αίτηση . Το αντίτιμο για το αντίγραφο
δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό κόστος του.
4. Οι ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των πιστωτι
κών ιδρυμάτων πρέπει να δημοσιεύονται σε κάθε κράτος
μέλος όπου τα ιδρύματα αυτά έχουν υποκαταστήματα υπό
την έννοια του άρθρου 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας
77/780/EOK. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει
τη δημοσίευση αυτών των εγγράφων στην επίσημη γλώσσα
του .

5 . Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις για
τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημοσιότητας που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο .

ΤΜΗΜΑ 11

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 45
ΤΜΗΜΑ 10
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 44

1 . Οι νομοτύπως εγκεκριμένοι ετήσιοι λογαριασμοί των
πιστωτικών ιδρυμάτων, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η
έκθεση που καταρτίζει ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των
λογαριασμών δημοσιεύονται κατά τα προβλεπόμενα από
την εθνική νομοθεσία , σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας
68/ 15 1 /EOK 0 ).

Εντούτοις, η εθνική νομοθεσία μπορεί να επιτρέψει τη μη
δημοσίευση της έκθεσης διαχείρισης . Στην περίπτωση αυτή ,
η έκθεση τίθεται στη διάθεση του κοινού στην έδρα της
εταιρείας ή , ελλείψει έδρας, στον κύριο τόπο εργασιών της
στο εν λόγω κράτος μέλος. Αντίγραφο ή απόσπασμα της
έκθεσης αυτής χορηγείται με απλή αίτηση . Το αντίτιμο για

Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν το άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο β) iii) της οδηγίας 84/253/EOK 0 )
στα δημόσια ταμιευτήρια , εφόσον ο νόμιμος έλεγχος των
εγγράφων των ιδρυμάτων αυτών, τα οποία αναφέρει το
άρθρο 1 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, διενεργείται
αποκλειστικά και μόνο από ελεγκτική αρχή υπάρχουσα για
τα ταμιευτήρια κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας, και ο υπεύθυνος της οποίας πληροί τουλάχιστον
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 9 της
οδηγίας 84/253 /EOK .

ΤΜΗΜΑ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

κόστος του.

Η επιτροπή συνεργασίας που συνεστήθη από το άρθρο 52
της οδηγίας 78/660/EOK υπό κατάλληλη σύνθεση , έχει
επίσης ως αποστολή :

0 ) ΕΕ αριθ . L 65 της 14. 3 . 1968 , σ . 8 .

Π ) ΕΕ αριθ. L 126 της 12. 5 . 1984, σ . 20.

το αντίγραφο^/ αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό
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α) να διευκολυνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 169 και
170 της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας, με τακτική συνεννόηση γύρω από τα
συγκεκριμένα προβλήματα της εφαρμογής της,

β) να συμβουλεύει, εάν είναι αναγκαίο, την Επιτροπή για
τις προσθήκες ή τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν
στην παρούσα οδηγία .
Άρθρο 47

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι

τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Πληροφορούν σχετικά αμέσως την
Επιτροπή .

2. Κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι οι διατάξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για πρώτη
φορά μόνο στους ετήσιους και ενοποιημένους λογαρια
σμούς του οικονομικού έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
1993 ή κατά τη διάρκεια του έτους 1993 .

Αριθ . L 372/ 17
Άρθρο 48

Πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 47 παράγραφος 2, το Συμβούλιο , ύστερα από πρότα
ση της Επιτροπής, θα εξετάσει και, αν χρειαστεί, θα αναθε
ωρήσει οποιοδήποτε από τα άρθρα της παρούσας οδηγίας
που προβλέπουν διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών,
καθώς και το άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα άρθρα 27 , 28
και 41 , με γνώμονα την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί
κατά την εφαρμογή της οδηγίας και λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη την επιδίωξη μεγαλύτερης διαφάνειας και εναρμόνι
σης των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία .

Άρθρο 49

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 1986.
Για το Συμβούλιο

3 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμε
να των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπί
ζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία .

O Πρόεδρος
N. LΑWSΟΝ

Αριθ. L 372/ 18
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 1986

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της
συμφωνίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των
ακτών της Ισημερινής Γουινέας, που υπογράφηκε στο Μαλαμπό στις 15 Ιουνίου 1984, για την περίοδο
που αρχίζει στις 27 Ιουνίου 1986
(86/636/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογα
λίας, και ιδίως το άρθρο 155 παράγραφος 2 στοιχείο β) και
το άρθρο 167 παράγραφος 3 ,

τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής
Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Ισημερινής Γουινέας 0 ), που υπογράφηκε στο Μαλαμπό

εγκριθεί το συντομότερο δυνατό η εν λόγω συμφωνία" ότι,
για το λόγο αυτό, τα δύο μέρη μονογράφησαν συμφωνία υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών που προβλέπει την προσωρι

νή εφαρμογή της μονογραφηθείσας συμφωνίας από την
επομένη της λήξης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας της Ισημερινής Γουινέας, που εγκρίθηκε στις
28 Ιουνίου 1984" ότι πρέπει να συναφθεί η συμφωνία υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών με την επιφύλαξη οριστικής
απόφασης δυνάμει του άρθρου 43 της συνθήκης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

στις 15 Ιουνίου 1984,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Ισημερινής Γουινέας
διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 της
συμφωνίας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών
της Ισημερινής Γουινέας, για να καθορίσουν τις τροποποιή
σεις ή τις συμπληρώσεις που πρέπει να γίνουν στη συμφω
νία στο τέλος της πρώτης τριετούς περιόδου εφαρμογής
της*

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή
εφαρμογή της συμφωνίας για την τροποποίηση της συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας
σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ισημερι
νής Γουινέας, που υπογράφηκε στο Μαλαμπό στις 15 Ιου
νίου 1984, για την περίοδο που αρχίζει στις 27 Ιουνίου
1986 .

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση .

ότι, μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, μονο
γραφήθηκε, στις 25 Ιουνίου 1986, συμφωνία για την τροπο

Άρθρο 2

ποίηση της συμφωνίας"

ότι με αυτή τη συμφωνία οι αλιείς της διευρυμένης Κοινότη
τας διατηρούν τις δυνατότητες τους αλιείας στα ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Δημοκρα
τίας της Ισημερινής Γουινέας*

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 στοιχείο β)
της πράξης προσχώρησης, το Συμβούλιο καθορίζει τις
κατάλληλες λεπτομέρειες προκειμένου να ληφθεί υπόψη το
σύνολο ή μέρος των συμφερόντων των Καναρίων Νήσων με
την ευκαιρία των αποφάσεων που εκδίδει, κατά περίπτωση ,
εν όψει ιδίως, της σύναψης συμφωνιών αλιείας με τρίτες
χώρες" ότι θα πρέπει, στη συγκεκριμένη περίπτωση , να

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των Κανα
ρίων Νήσων, η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 1
καθώς και, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή
της, οι διατάξεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής σχετικά
με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων
εφαρμόζονται και στα σκάφη υπό ισπανική σημαία τα
οποία είναι εγγεγραμμένα κατά μόνιμο τρόπο στα μητρώα
των αρμοδίων τοπικών αρχών (γ68ΪSIγοS de base) στις Κανα
ρίους Νήσους, υπό τους όρους που καθορίζονται στη
σημείωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
570/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 1986 για τον

καθοριστούν οι εν λόγω λεπτομέρειες*

ορισμό της έννοιας « καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

ότι, για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστη
ριοτήτων των σκαφών της Κοινότητας, είναι απαραίτητο να

Νήσων (2).

(') ΕΕ αριθ . L 188 της 16 . 7 . 1984 , σ . 1 .

κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας, της Θέουτα και Μελίλια και των Καναρίων

(2) ΕΕ αριθ . L 56 της 1 . 3 . 1986, σ . 1 .
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Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογρά
ψουν τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών δεσμεύοντας την Κοινότητα .

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 1986.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
K. CLARKE
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για την
τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Ισημερινής Γουινέας, που υπογράφηκε στο Μαλαμπό στις 15 Ιουνίου 1984, για την περίοδο που
αρχίζει στις 27 Ιουνίου 1986

Α. Επιστολή της κυβέρνησης της Ισημερινής Γουινέας
Κύριε Πρόεδρε,

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας, που μονογραφήθηκε στις 25 Ιουνίου 1986, για την
τροποποίηση της συμφωνίας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ισημερινής
Γουινέας, που υπογράφηκε στο Μαλαμπό στις 15 Ιουνίου 1984, έχω την τιμή να σας πληροφορήσω
ότι η κυβέρνηση της Ισημερινής Γουινέας είναι έτοιμη να προβεί στην προσωρινή εφαρμογή αυτής
της συμφωνίας από τις 27 Ιουνίου 1986, αναμένοντας την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 2
της εν λόγω συμφωνίας, εφόσον η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είναι διατεθειμένη να πράξει
το ίδιο .

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή , η πρώτη δόση που ισοδυναμεί με το 40 % της χρηματικής
αντιστάθμισης που καθορίζεται στη συμφωνία πρέπει να καταβληθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου
1986 .

Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας όσον αφορά αυτή την προσωρινή εφαρμογή .
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου .
Για την κυβέρνηση
της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας

Β . Επιστολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
Κύριε Πρόεδρε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας η οποία έχει ως εξής:
«Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας, που μονογραφήθηκε στις 25 Ιουνίου
1986, για την τροποποίηση της συμφωνίας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Ισημερινής Γουινέας, που υπογράφηκε στο Μαλαμπό στις 15 Ιουνίου 1984, έχω την τιμή να σας
πληροφορήσω ότι η κυβέρνηση της Ισημερινής Γουινέας είναι έτοιμη να προβεί στην προσωρινή
εφαρμογή αυτής της συμφωνίας από τις 27 Ιουνίου 1986, αναμένοντας την έναρξη ισχύος της
σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω συμφωνίας, εφόσον η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
είναι διατεθειμένη να πράξει το ίδιο.

Εξυποκούεται ότι, στην περίπτωση αυτή , η πρώτη δόση που ισοδυναμεί με το σε 40 % της
χρηματικής αντιστάθμισης που καθορίζεται στη συμφωνία πρέπει να καταβληθεί πριν από τις
31 Δεκεμβρίου 1986.

Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας όσον αφορά αυτή την προσωρινή εφαρμογή .»

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σχετικά
με αυτή την προσωρινή εφαρμογή .

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου .
Εξ ονόματος
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας, σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών
της Ισημερινής Γουινέας, η οποία υπογράφηκε στο Μαλαμπό στις 15 Ιουνίου 1984

Αρθρο 1

Το παράρτημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 και το πρωτόκολλο που αναφέρεται στο άρθρο 6 της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας
της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ισημερινής Γουινέας,
που υπογράφηκε στις 15 Ιουνίου 1984, αντικαθίσταται από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 2

Η παρούσα συμφωνία, συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική ,
ελληνική , ισπανική , ιταλική , ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά" αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της.
Εφαρμόζεται από τις 27 Ιουνίου 1986 μέχρι τις 26 Ιουνίου 1989.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ
ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Διατυπώσεις που εφαρμόζονται στην αίτηση και την έκδοση των αδειών
Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αιτήσεις και την έκδοση των αδειών που επιτρέπουν στα σκάφη , τα
οποία φέρουν σημαία ενός των κρατών μελών της Κοινότητας, να αλιεύουν στη ζώνη αλιείας της Ισημερινής
Γουινέας είναι οι ακόλουθες :

Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας υποβάλλουν , μέσω των αρχών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των στην Ισημερινή Γουινέα , στο Υπουργείο Υδάτων , Δασών και Αναδάσωσης της Δημοκρατίας της
Ισημερινής Γουινέας, μια αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να αλιεύσει δυνάμει της συμφωνίας,
τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της αδείας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα έντυπα που παρέχουν για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες αρχές της
Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας, των οποίων υπόδειγμα επισυνάπτεται.
Κάθε αίτηση αδείας συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής για τη διάρκεια ισχύος της στο λογαριασμό που
αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου . Οι άδειες , αφού υπογραφούν , χορηγούνται από τις αρχές της
Ισημερινής Γουινέας στους εφοπλιστές ή τους αντιπροσώπους τους . Η άδεια πρέπει να φυλάσσεται συνεχώς
επί του σκάφους .
1 . Διατάξεις που ισχύουν για τις μηχανότρατες

α) Οι άδειες για τις μηχανότρατες εκδίδονται για περιόδους ενός έτους , έξι μηνών ή τριών μηνών .
Μπορούν να ανανεωθούν.
β) Τα τέλη για τις ετήσιες άδειες καθορίζονται ως εξής :
— 55 ΕCU ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (κοχ) ετησίως για τα ιχθυαλιευτικά ,

— 75 ΕCU ανά κοχ ετησίως για τα αλιευτικά γαρίδας .
Τα τέλη για τις άδειες μικρότερης περιόδου ισχύος καθορίζονται prorata temporis .
2 . Διατάξεις που ισχύουν για τα τονοαλιευτικά

α) Τα τέλη καθορίζονται σε 20 ΕCU ανά τόνο ψαριών που αλιεύθηκαν στην αλιευτική ζώνη της
Ισημερινής Γουινέας .
β) Οι άδειες για τα θυνναλιευτικά εκδίδονται αφού καταβληθεί στο Υπουργείο Υδάτων, Δασών και
Αναδάσωσης κατ ' αποκοπή ποσό 1 000 ΕCU ανά θυνναλιευτικό (με γρι-γρι) ετησίως και 200 ΕCU ανά
τονοαλιευτικό (με καλάμια) ετησίως, που ισοδυναμεί με τα τέλη για :
— 50 τόνους τόνου που αλιεύονται ανά θυνναλιευτικό (με γρι-γρι) ετησίως,
— 10 τόνους τόνου που αλιεύονται ανά θυνναλιευτικό (με καλάμια) ετησίως .

Μια προσωρινή κατάσταση των τελών που οφείλονται για την αλιευτική περίοδο , συντάσσεται από την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, βάσει των δηλώσεων των
αλιευμάτων κάθε εφοπλιστή οι οποίες ανακοινώνονται ταυτόχρονα στις αρχές της Ισημερινής Γουινέας και
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής . Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται από κάθε εφοπλιστή στο
Υπουργείο Υδάτων, Δασών και Αναδάσωσης , το αργότερο στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους , σύμφωνα με
τη διαδικασία πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου .

Η οριστική κατάσταση των οφειλόμενων τελών συντάσσεται από την Επιτροπή , λαμβάνοντας υπόψη την
εξακρίβωση του όγκου των αλιευμάτων που πραγματοποιείται από ειδικευμένο επιστημονικό οργανισμό στην
περιοχή . Η οριστική αυτή κατάσταση ανακοινώνεται στις αρχές της Ισημερινής Γουινέας και κοινοποιείται
στους εφοπλιστές, στους οποίους δίνεται προθεσμία τριάντα ημερών για να εκπληρώσουν τις χρηματικές
τους υποχρεώσεις.

Ωστόσο, αν στην κατάσταση εμφαίνεται ποσό κατώτερο από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται
ανωτέρω, το υπόλοιπο δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή .
Β . Δήλωση των αλιευμάτων

1 . Τα σκάφη τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα της Ισημερινής Γουινέας , στα πλαίσια της
συμφωνίας, υποχρεούνται να ανακοινώνουν τα αλιεύματα στο Υπουργείο Υδάτων, Δασών και Αναδάσωσης,
στέλνοντας αντίγραφο στις αρχές της Επιτροπής στην Ισημερινή Γουινέα , με τον ακόλουθο τρόπο :
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— οι μηχανότρατες και τα θυνναλιευτικά (με καλάμια) δηλώνουν τα αλιεύματά τους βάσει του συνημμένου
υποδείγματος. Οι δηλώσεις αυτές είναι μηνιαίες και πρέπει να γνωστοποιούνται τουλάχιστον μια φορά
ανά τρίμηνο,

— τα θυνναλιευτικά (με γρι-γρι) ανακοινώνουν στο ραδιοφωνικό σταθμό του Annobon (κωδικός: 3 ^A-24) το
αποτέλεσμα κάθε αλίευσης με τράτα .

2. Κάθε σκάφος της Κοινότητας που αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Ισημερινής Γουινέας επιτρέπει και
διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου της Iσημερινής
Γουινέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση και τον έλεγχο. Η παραμονή του υπαλλήλου αυτού επί
του σκάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο που είναι αναγκαίος για την εξακρίβωση των αλιευμάτων με
δειγματοληψία καθώς και για κάθε άλλη επιθεώρηση σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες.
3 . Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων αυτών, η κυβέρνηση της Ισημερινής Γουινέας διατηρεί το
δικαίωμα αναστολής της αδείας του σχετικού σκάφους έως ότου τηρηθούν οι διατυπώσεις.
Γ . Εκφόρτωση των αλιευμάτων

Οι μηχανότρατες οι οποίες επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη της Ισημερινής Γουινέας συμβάλλουν στον
εφοδιασμό σε ψάρια του τοπικού πληθυσμού, εκφορτώνοντας:
— τα ιχθυαλιευτικά :

6 000 χιλιόγραμμα ψαριών ανά σκάφος ετησίως,
— τα αλιευτικά γαρίδας :

4 000 χιλιόγραμμα ψαριών ανά σκάφος ετησίως,

στην τιμή που καθορίζει το Υπουργείο Υδάτων, Δασών και Αναδάσωσης σε συμφωνία με τον εφοπλιστή ,
βάσει των τιμών της τοπικής αγοράς και σε συνεργασία με τις αρχές της Επιτροπής στην Ισημερινή
Γουινέα .

Σε περίπτωση ανανέωσης της αδείας, το τέλος μπορεί να μειωθεί ανάλογα, μέχρι της αξίας των ψαριών που
έχουν εκφορτωθεί.

Οι εκφορτώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μεμονωμένα ή συλλογικά , στο λιμάνι της Ισημερινής
Γουινέας που εξυπηρετεί περισσότερο τους αλιείς.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης συνεπάγεται επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων από τις αρχές
της Ισημερινής Γουινέας :

— πρόστιμο 1 000 ΕCU ανά μη εκφορτωθέντα τόνο και

— αφαίρεση και μη ανανέωση της αδείας του σχετικού σκάφους ή άλλου σκάφους του ίδιου εφοπλιστή .
Δ . Ναυτολόγηση

1 . Οι εφοπλιστές μηχανοτρατών στις οποίες χορηγούνται οι άδειες αλιείας που προβλέπονται στη συμφωνία
συμβάλλουν στην πρακτική επαγγελματική κατάρτιση των υπηκόων της Ισημερινής Γουινέας, κάτω από τις
ακόλουθες συνθήκες και μέσα στα εξής όρια :

— ένας ναύτης-αλιέας για τις μηχανότρατες χωρητικότητας κατώτερης από ή ίσης με 300 κοχ,
— δύο ναύτες-αλιείς για τις μηχανότρατες χωρητικότητας ανώτερης των 300 κοχ.

2. Ο μισθός των ναυτών-αλιέων καθορίζεται Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εφοπλιστών και των αρχών της
Ισημερινής Γουινέας και επιβαρύνει τους εφοπλιστές. Σε περίπτωση που η Ισημερινή Γουινέα δεν έχει να
προτείνει υποψηφίους, οι υποχρεώσεις αυτές αντικαθίστανται από κατ' αποκοπή ποσό ίσο με το 30 % των
μισθών των εν λόγω ναυτών.

Τό ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ναυτών-αλιέων της Ισημερινής Γουινέας και καταβάλ
λεται στο λογαριασμό που υποδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές της.
Ε . Αλιευτικές ζώνες

Οι μηχανότρατες με ψυκτικά μηχανήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου, έχουν την άδεια
να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα που βρίσκονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων.
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Παράρτημα I του νόμου περί αλιείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

(Νόμος περί αλιείας , άρθρο 42)

1 . Όνομα και αριθμός νηολόγησης του σκάφους:
2. Ιθαγένεια :
3 . Τύπος του σκάφους:
(δηλαδή : φρέσκο ψάρι, τόνος, κλπ .)

4 . Όνομα του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη του σκάφους :
5 . Άδεια αλιείας εκδοθείσα από :

.

......

Διάρκεια ισχύος: ...
6 . Τύπος αλιείας:

7 . Ημερομηνία εξόδου από το λιμένα :
Ημερομηνία εισόδου στο λιμένα :

8 . Αποτέλεσμα κάθε αλίευσης με τράτα :

Ημερομηνία

Ζώνη αλιείας

Αλιευθέντα είδη

Τόνοι

Λιμένας εκφόρτωσης

Ο υπογράφων
, πλοίαρχος ή κυβερνήτης του ανωτέρω σκάφους ή ο αντιπρόσωπος του,
δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή" τούτο επικυρώνεται από τον παρατηρητή της κυβέρνησης .

Επικυρώνεται από τον
Παρατηρητή της κυβέρνησης

Ο πλοίαρχος
ή ο κυβερνήτης
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

1 . Διάρκεια ισχύος: από

μέχρι

2 . Όνομα του σκάφους :
3.

Όνομα του εφοπλιστή :

4. Λιμένας και αριθμός νηολόγησης :
5 . Τύπος αλιείας :

-

6 . Επιτρεπόμενο μέγεθος ματιών:
7 . Μήκος του σκάφους:
8.

Πλάτος :

9 . Ολική χωρητικότητα :

10. Χωρητικότητα των αμπαριών :
11 . Δύναμη κινητήρα :
12. Είδος κατασκευής :

13 . Σύνηθες δυναμικό του πληρώματος του σκάφους:
14 . Ραδιοηλεκτρικός εξοπλισμός :
15 .

Όνομα του πλοιάρχου :

Οΐ ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται με την πλήρη ευθύνη του εφοπλιστή η του αντιπροσώπου του.

Ημερομηνία της αίτησης:
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

που καθορίζει τα δικαιώματα αλιείας και τη χρηματική αντιστάθμιση για την περίοδο από τις
27 Ιουνίου 1986 έως τις 26 Ιουνίου 1989
Άρθρο 1

Άρθρο 5

Από τις 27 Ιουνίου 1986 και για περίοδο τριών ετών, οι
άδειες αλιείας που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 2 της
συμφωνίας, καθορίζονται ως εξής :

Η Κοινότητα θα συμμετάσχει εξάλλου, κατά τη διάρκεια
της συμφωνίας, στη χρηματοδότηση ενός επιστημονικού η
τεχνικού προγράμματος της Γουινέας, σκοπό του οποίου
είναι η βελτίωση των αλιευτικών γνώσεων για την απο
κλειστική οικονομική ζώνη της Ισημερινής Γουινέας η
χρηματοδότηση αυτή ανέρχεται σε ποσό ύψους
200 000 ΕCU . Αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στην
εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη βελτίωση των γνώσεων
όσον αφορά τις γαρίδες σαν αλιευτικό πόρο.

1 . Μηχανότρατες με ψυκτικά μηχανήματα : 9 000 κοχ
κατά μέσο όρο ετησίως,
2 . Θυνναλιευτικά (με γρι-γρι) με ψυκτικά μηχανήματα :
48 σκάφη ,
3 . Θυνναλιευτικά (με καλάμια): 11 σκάφη ,
Άρθρο 2

Η χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 6 της
συμφωνίας καθορίζεται, για την περίοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 1 , σε 5 115 000 ΕCU που καταβάλλονται ως
εξής : 40 % πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1986 και το υπόλοιπο σε
δύο ίσες ετήσιες δόσεις, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου
1988 και στις 31 Ιανουαρίου 1989.

Το ποσό αυτό θα τεθεί στη διάθεση της κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας και θα καταβληθεί
στο λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 3 . Το ήμισυ
αυτού του ποσού θα καταβληθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου
1986 και το υπόλοιπο ανάλογα με την εξέλιξη της μελέ
της .

Οι αρμόδιες αρχές της Ισημερινής Γουινέας θα διαβιβάσουν
στις υπηρεσίες της Επιτροπής συνοπτική έκθεση σχετικά με
τη χρησιμοποίηση του ποσού αυτού .

Άρθρο 3

Η διάθεση της αντιστάθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 2
εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας.
Τα ποσά της αντιστάθμισης καταβάλλονται στο λογαρια
σμό αριθ . 4280 του Δημοσίου Ταμείου της Ισημερινής
Γουινέας, ο οποίος έχει ανοιχθεί στη «Banque des États
d'Afrique Centrale» στο Μαλαμπό . Κάθε ενδεχόμενη μετα
βολή ανακοινώνεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων .

Άρθρο 6
Η Κοινότητα θα διευκολύνει την είσοδο των υπηκόων της
Ισημερινής Γουινέας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρα
τών μελών της και για το σκοπό αυτό θα θέσει στη διάθεσή
τους, κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο
άρθρο 1 , 10 υποτροφίες σπουδών και κατάρτισης μέγιστης
διάρκειας τεσσάρων ετών σε κλάδους σχετικούς με την
αλιεία . Ποσό που αντιστοιχεί σε μία από τις εν λόγω
υποτροφίες θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων συμμε
τοχής σε διεθνή συνέδρια στον τομέα της αλιείας.

Άρθρο 4

Τα δικαιώματα αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 1
σημείο 1 μπορούν να αυξηθούν, μετά από αίτηση της
Κοινότητας, ανά διαδοχικά μερίδια των 1 000 κόρων ολικής
χωρητικότητας κατά μέσο όρο ετησίως. Στην περίπτωση
αυτή , η χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπεται στο
άρθρο 2 αυξάνεται αναλόγως prorata temporis .

Αρθρο 7

Η μη πραγματοποίηση εκ μέρους της Κοινότητας - των
καταβολών που προβλέπονται από το παρόν πρωτόκολλο
συνεπάγεται την αναστολή της συμφωνίας αλιείας.

Αριθ . L 372/27
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 1986

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της
συμφωνίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Γουινέας, που υπογράφηκε στο Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983, για την περίοδο που αρχίζει στις
8 Αυγούστου 1986
(86/637/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογα
λίας, και ιδίως το άρθρο 155 παράγραφος 2 στοιχείο β) και
το άρθρο 167 παράγραφος 3 ,

τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής
Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα
ανοικτά των ακτών της Γουινέας 0), που υπογράφηκε στο
Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983 και παρατάθηκε με την
απόφαση 86/95/EOK (2), για περίοδο έξι μηνών από τις
8 Φεβρουαρίου 1986,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Γουινέας διεξήγαγαν
διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο
της συμφωνίας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των
ακτών της Γουινέας, για να καθοριστούν οι τροποποιήσεις ή
οι συμπληρώσεις που πρέπει να γίνουν στην εν λόγω συμφω

ότι, για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστη
ριοτήτων των σκαφών της Κοινότητας, είναι απαραίτητο να
εγκριθεί το συντομότερο δυνατό η εν λόγω συμφωνία" ότι,
για το λόγο αυτό, τα δύο μέρη μονογράφησαν συμφωνία υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών που προβλέπει την προσωρι
νή εφαρμογή της μονογραφηθείσας συμφωνίας από την
επομένη της λήξης της ενδιάμεσης ρύθμισης που καθορίζε
ται με τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, η
οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 86/95/EOK" ότι θα πρέπει
να συναφθεί η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών,
με την επιφύλαξη οριστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου
43 της συνθήκης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή
εφαρμογή της συμφωνίας για την τροποποίηση της συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με
την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, που
υπογράφηκε στο Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983 , για την
περίοδο που αρχίζει στις 8 Αυγούστου 1986.

νία στο τέλος της πρώτης τριετούς περιόδου εφαρμογής της
συμφωνίας"

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση .

ότι, μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων αυτών, στις
12 Ιουλίου 1986, μονογραφήθηκε συμφωνία για την τροπο
ποίηση της συμφωνίας αλιείας"

Άρθρο 2

ότι, με αυτή τη συμφωνία , οι αλιείς της διευρυμένης Κοινό
τητας διατηρούν και επεκτείνουν τις δυνατότητές τους να
αλιεύουν στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη
δικαιοδοσία της Δημοκρατίας της Γουινέας"

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2 στοιχείο β)
της πράξης προσχώρησης, το Συμβούλιο καθορίζει τις
κατάλληλες λεπτομέρειες προκειμένου να ληφθεί υπόψη το
σύνολο ή μέρος των συμφερόντων των Καναρίων Νήσων με
την ευκαιρία των αποφάσεων που εκδίδει, κατά περίπτωση ,
ενόψει ιδίως της σύναψης συμφωνιών αλιείας με τρίτες

χώρες* ότι θα πρέπει, στη συγκεκριμένη περίπτωση , να
καθοριστούν οι εν λόγω λεπτομέρειες"

(') ΕΕ αριθ . L 111 της 27 . 4. 1983 , σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 80 της 25 . 3 . 1986, σ . 52.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των Κανα
ρίων Νήσων, η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 1
καθώς και, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή
της, οι διατάξεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής σχετικά
με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων
εφαρμόζονται και στα σκάφη υπό ισπανική σημαία τα
οποία είναι εγγεγραμμένα κατά μόνιμο τρόπο στα μητρώα
των αρμοδίων τοπικών αρχών (γC§ΪSIγοS άε β&SC) στις Κανα
ρίους Νήσους, υπό τους όρους που καθορίζονται στη σημεί
ωση 6 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
570/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 1986 για τον
ορισμό της έννοιας « καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας
κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας, της Θέουτα και Μελίλια και των Καναρίων
Νήσων (3).

ί3) ΕΕ αριθ . L 56 της 1 . 3 . 1986, σ . 1 .

Αριθ . L 372/28
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Άρθρο 3

O πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογρά
ψουν τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών δεσμεύοντας την Κοινότητα.
Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 1986.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
K. CLARKE
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Αριθ . L 372/29

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για την
τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβερνήσης
της Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, που
υπογράφηκε στο Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983, για την περίοδο που αρχίζει στις & Αυγούστου
1986

Α. Επιστολή της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας
Κύριε Πρόεδρε,

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Γουινέας, που μονογραφήθηκε στις 12 Ιουλίου 1986, σχετικά με την
τροποποίηση της συμφωνίας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, που υπογράφηκε
στο Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983 , έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι η κυβέρνηση της
Δημοκρατίας της Γουινέας, αναμένοντας την έναρξη ισχύος αυτής της συμφωνίας σύμφωνα με το
άρθρο 2 αυτής, είναι έτοιμη να προβεί στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας από τις
8 Αυγούστου 1986, εφόσον η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είναι διατεθειμένη να πράξει το
ίδιο .

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή , η πρώτη δόση που ισοδυναμεί με το 1 /3 της χρηματικής
αντιστάθμισης που καθορίζεται στη συμφωνία πρέπει να καταβληθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου
1986 .

Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας Όσον αφορά αυτή την προσωρινή εφαρμογή .

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου .
Για την κυβέρνηση
της Δημοκρατίας της Γουινέας

Β . Επιστολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινοτητας
Κύριε Πρόεδρε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη σημερινής επιστολής σας η οποία έχει ως εξής:
«Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας τςη Γουινέας, που μονογραφήθηκε στις 12 Ιουλίου 1986, σχετικά
με την τροποποίηση της συμφωνίας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, που
υπογράφηκε στο Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983 , έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι η
κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας, αναμένοντας την έναρξη ισχύος αυτής της συμφω
νίας σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, είναι έτοιμη να προβεί στην προσωρινή εφαρμογή της
συμφωνίας από 8 Αυγούστου 1986, εφόσον η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είναι διατεθει
μένη να πράξει το ίδιο .

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή , η πρώτη δόση που ισοδυναμεί με το 1 /3 της
χρηματικής αντιστάθμισης που καθορίζεται στη συμφωνία πρέπει να καταβληθεί πριν από τις
31 Δεκεμβρίου 1986 .

Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας όσον αφορά αυτή την προσωρινή εφαρμογή .»

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σχετικά
με αυτή την προσωρινή εφαρμογή .

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου .
Εξ ονόματος
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ . L 372/30

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας
για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά
των ακτών της Γουινέας, που υπογράφηκε στο Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983
Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής
Δημοκρατίας της Γουινέας όσον αφορά την αλιεία στα
ανοικτά των ακτών της Γουινέας, που υπογράφηκε στο

Κόνακρυ στις 7 Φεβρουαρίου 1983 , τροποποιείται ως εξής:
1 . Στον τίτλο και το κείμενο της συμφωνίας, ο όρος
«Λαϊκή Επαναστατική Δημοκρατία της Γουινέας» αντι
καθίσταται από τον όρο « Δημοκρατία της Γουινέας».

2 . (Τροποποίηση που δεν αφορά το ελληνικό κείμενο .)
3 . Το άρθρο 8 τρίτο εδάφιο της συμφωνίας αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :

4. Το κείμενο του παραρτήματος I , που αναφέρεται στα
άρθρα 2 και 5 της συμφωνίας, και τα συνημμένα κείμε
να, αντικαθίστανται από το κείμενο που περιλαμβάνε
ται στο παράρτημα .

5 . Το κείμενο του πρωτοκόλλου, που αναφέρεται στο άρ
θρο 8 της συμφωνίας, αντικαθίσταται από το κείμενο
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα .
Άρθρο 2

1 . Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα,
στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ισπα
νική , ιταλική , ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα και όλα
τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά" αρχίζει να . ισχύει την

«Η χρηματική αντιστάθμιση χρησιμοποιείται μόνο για
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και υπηρεσιών σχε

ημέρα της υπογραφής της.

τικών με την αλιεία .»

2 . Εφαρμόζεται από τις 8 Αυγούστου 1986.
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Αριθ. L 372/31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥTIΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α.

Διατυπώσεις που εφαρμόζονται στις αιτήσεις και την έκδοση των αδειών

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αιτήσεις και την έκδοση των αδειών που επιτρέπουν στα σκάφη της
Κοινότητας να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας, είναι οι ακόλουθες:
Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας υποβάλλουν, μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στη Γουινέα, στο
υφυπουργείο αλιείας της Δημοκρατίας της Γουινέας, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να αλιεύσει
δυνάμει της συμφωνίας, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της
αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα έντυπα που παρέχονται για το σκοπό αυτό από την κυβέρνηση της
Δημοκρατίας της Γουινέας , των οποίων υπόδειγμα επισυνάπτεται.

Κάθε αίτηση για άδεια συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής για την περίοδο ισχύος της .
Η άδεια πρέπει να φυλάσσεται συνεχώς επί του σκάφους .

I. ' Διατάξεις που ισχύουν για τις μηχανότρατες

ι

1 . Πριν να λάβει την άδεια του, κάθε σκάφος πρέπει να παρουσιάζεται στο λιμένα του Κόνακρυ
προκειμένου να υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα ρύθμιση . Σε
περίπτωση ανανέωσης της αδείας κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα σκάφη
απαλλάσσονται από την επιθεώρηση .

2. Κάθε σκάφος πρέπει να εκπροσωπείται από έναν ναυτικό πράκτορα αναγνωρισμένο απο το
υφυπουργείο αλιείας .

3 . Τα τέλη για τις ετήσιες άδειες ανέρχονται σε :

— 110 ΕCU ανά κοχ ετησίως για τα ιχθυαλιευτικά ή 250 ΐC§/κοχ/έτος ψαριών που παραδίδονται σε
λιμάνι της Γουινέας ,

— 130 ΕCU ανά κοχ ετησίως για τα σκάφη που αλιεύουν κεφαλόποδα ,
— 133 ΕCU ανά κοχ ετησίως για τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες και για τα μεικτά αλιεύματα που
υπερβαίνουν το 30 % γαρίδων κατά βάρος.
Αυτά τα τέλη καταβάλλονται στο νόμισμα που υποδεικνύουν οι αρχές της Γουινέας au prorata της
διάρκειας ισχύος της αδείας.

Το τέλος που επιλέγεται υποδεικνύεται από τον εφοπλιστή κατά την υποβολή της αίτησης αδείας .
Η παράδοση των προϊόντων της αλιείας πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καθορίζεται
κατά την έκδοση της αδείας τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, εφόσον οι αρχές της Γουινέας έχουν
ενημερωθεί τουλάχιστον πριν από πέντε ημέρες .

II . Διατάζεις που ισχύουν για τα θυνναλιευτικά και τα αλιευτικά με παραγάδι

1 . Τα τέλη καθορίζονται σε 20 ΕCU ανά τόνο ψαριών που αλιεύτηκαν στην αλιευτική ζώνη της
Γουινέας .

2. Οι άδειες για τα θυνναλιευτικά και τα αλιευτικά με παραγάδι εκδίδονται αφού καταβληθεί στο
υφυπουργείο αλιείας κατ' αποκοπή ποσό 1 000 ΕCU ανά θυνναλιευτικό (με γρι-γρι) ετησίως και 200 ΕCU
ανά θυνναλιευτικό (με καλάμια) ετησίως και 200 ΕCU ανά αλιευτικό με παραγάδι ετησίως, που
ισοδυναμεί με τα τέλη για :
— 50 τόνους τόνου που αλιεύονται ετησίως από θυνναλιευτικό (με γρι-γρι),

— 10 τόνους τόνου που αλιεύονται ετησίως από θυνναλιευτικό (με καλάμια),
— 10 τόνους ξιφία που αλιεύονται ετησίως από αλιευτικά με παραγάδι.

Αριθ. L 372/32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Μια προσωρινή κατάσταση των τελών που οφείλονται για την αλιευτική περίοδο συντάσσεται απο την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, βάσει των δηλώσεων των
αλιευμάτων κάθε εφοπλιστή οι οποίες ανακοινώνονται ταυτόχρονα στις αρχές της Γουινέας και στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται από τους εφοπλιστές στο
υφυπουργείο αλιείας το αργότερο στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
Η οριστική κατάσταση των οφειλόμενων τελών συντάσσεται από την Επιτροπή , λαμβάνοντας υπόψη
την εξακρίβωση του όγκου των αλιευμάτων που πραγματοποιείται από ειδικευμένο επιστημονικό
οργανισμό στην περιοχή . Η οριστική αυτή κατάσταση ανακοινώνεται στις αρχές της Γουινέας και
κοινοποιείται στους εφοπλιστές, στους οποίους δίνεται προθεσμία τριάντα ημερών για να εκπληρώσουν
τις χρηματικές τους υποχρεώσεις.

Ωστόσο, αν στην κατάσταση εμφαίνεται ποσό κατώτερο από το ποσό της προκαταβολής που
αναφέρεται ανωτέρω, το υπόλοιπο δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή .

Β.

Δήλωση των αλιευμάτων

Όλα τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας στα πλαίσια της συμφωνίας,
υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο υφυπουργείο αλιείας, μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο
Κόνακρυ, δήλωση των αλιευμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της
συμφωνίας.

Οι εν λόγω δηλώσεις των αλιευμάτων είναι μηνιαίες και πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον μία φορά
κάθε τρίμηνο .

Γ.

Ναυτολόγηση

Οι εφοπλιστές στους οποίους χορηγούνται άδειες αλιείας, οι οποίες π'ροβλέπονται στη συμφωνία, συμβάλ
λουν στην πρακτική επαγγελματική κατάρτιση των υπηκόων της Γουινέας, υπό τους ακόλουθους όρους και
περιορισμούς :

1 . Κάθε εφοπλιστής μηχανότρατας αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί:

— δύο ναύτες-αλιείς , εκ των οποίων ο ένας είναι παρατηρητής, για κάθε σκάφος χωρητικότητας
κατώτερης από ή ίσης με 300 κοχ και για κάθε σκάφος που αλιεύει κεφαλόποδα,
— έναν ορισμένο αριθμό ναυτών-αλιέων (μεταξύ των οποίων έναν παρατηρητή) που ισοδυναμεί με 25 %
του αριθμού των ναυτών-αλιέων που έχουν ναυτολογηθεί για τα σκάφη άνω των 300 κοχ .
2. Για το στόλο των θυνναλιευτικών (με γρι-γρι), ναυτολογούνται έξι ναύτες-αλιείς από τη Γουινέα σε
μόνιμη βάση .

Για το στόλο των θυνναλιευτικών (με καλάμια), ναυτολογούνται οκτώ ναύτες-αλιείς από τη Γουινέα
κατά τη διάρκεια της θυνναλιευτικής περιόδου στα ύδατα της Γουινέας , εντός ανωτάτου ορίου ενός
ναύτη-αλιέα ανά σκάφος .

Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να αντικατασταθούν από ετήσιο κατ ' αποκοπή ποσό το οποίο ισοδυνα
μεί με τους μισθούς των εν λόγω ναυτών" το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των
ναυτών-αλιέων της Γουινέας.

3 . Οι μισθοί, οι οποίοι καταβάλλονται σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα που ισχύει στη Γουινέα καθώς
και οι άλλες αμοιβές των ναυτών, επιβαρύνουν τον εφοπλιστή .

Δ.

Αλιευτικές ζώνες

Οι αλιευτικές ζώνες στις οποίες μπορούν να αλιεύουν σκάφη της Κοινότητας συνίστανται στο σύνολο των
υδάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Γουινέας και βρίσκονται πέρα από :
1 . 3 ναυτικά μίλια για τα αλιευτικά γαρίδας που δεν υπερβαίνουν τους 135 κοχ .
2. 6 ναυτικά μίλια για τα αλιευτικά γαρίδας μεταξύ 135 έως 300 κοχ.

3 . 6 ναυτικά μίλια για τα σκάφη που αλιεύουν κεφαλόποδα κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ισχύοντος
πρωτοκόλλου .

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση των σκαφών που αλιεύουν
κεφαλόποδα , μπορούν να καθοριστούν από τη μεικτή επιτροπή .
4. 12 ναυτικά μίλια για τα αλιευτικά γαρίδας άνω των 300 κοχ .
5.

15 ναυτικά μίλια για τα ιχθυαλιευτικά (μηχανότρατες).
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Ε.

Αριθ . L 37^/33

Επιτρεπόμενο μέγεθος ματιών

1 . Το μέγεθος των ματιών που επιτρέπεται στο σάκο της τράτας (τραβηγμένο δίχτυ) είναι:
α) 60 χιλιοστά για τα ιχθυαλιευτικά"

β) 40 χιλιοστά για τα σκάφη που αλιεύουν κεφαλόποδα'
γ) 25 χιλιοστά για τα αλιευτικά γαρίδας .

2. Αυτό το μέγεθος ματιών, που ισχύει σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γουινέας για κάθε σκάφος που φέρει
εθνική ή ξένη σημαία, μπορεί να αναθεωρηθεί με βάση τις συστάσεις των διεθνών επιστημονικών
οργανισμών.

ΣΤ. Επιθεώρηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων
Κάθε σκάφος της Κοινότητας που αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας επιτρέπει και διευκολύνει την
επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου της Γουινέας ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Ζ.

Κυρώσεις
Οι ακόλουθες παραβάσεις συνεπάγονται για τους παραβάτες:

1 . Πρόστιμο ύψους 500 000 ώς 1 500 000 FG , που καταβάλλεται σε ΕCU , για τη μη τήρηση του μεγέθους
των ματιών των διχτυών και των αλιευτικών ζωνών.
2. Μη ανανέωση της αδείας για τη μη υποβολή δηλώσεων των αλιευμάτων .

3 . Καταβολή προστίμου 1 000 ΕCU ανά τόνο ψαριών που δεν εκφορτώνεται.
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Υπόδειγμα που προβλέπεται στο σημείο Α I 0)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ

Εργασία — Δικαιοσύνη — Αλληλεγγύη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Αιτών

Ονοματεπώνυμο :

Επάγγελμα ή εταιρική επωνυμία :
Έδρα :

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο:
Διεύθυνση :

Σκάφη που αφορά η αίτηση :
1

.

... ....

2.
.......

3

.......

4 .......
5

Όνομα και διεύθυνση του κυβερνήτη : .

Αιτούμενη ισχύς της αδείας:
Σκάφος
Όνομα :

Αριθμός νηολόγησης :
Ενδεικτικό κλήσης :

Ημερομηνία και τόπος ναυπήγησης: ..
Εθνικότητα (σημαία):

Μήκος: 1 . ολικό (Ηί):

2 . μεταξύ των καθέτων .

Πλάτος : 1 . ολικό (Ηί):

2. σύνθετο πλάτος ......

(ΐ) Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο γαλλικής γλώσσας.
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Ολική χωρητικότητα :

Καθαρή χωρητικότητα :

Τύπος και ισχύς κινητήρα :
Λιμάνι νηολόγησης:
Πλήρωμα :

Ασκούμενος ή αιτούμενος τύπος αλιείας:
Καθεστώς πληρωμής (ιχθυαλιευτικά):
Α. Αλιεία με μηχανότρατα
Μήκος της τράτας
Άνοιγμα

Διαστάσεις των ματιών στο σάκο του διχτυού
Διαστάσεις των ματιών στα πτερύγια του διχτυού

Β . Αλιεία τόνου

Αριθμός καλαμιών

Μήκος του διχτυού
Αριθμός των δεξαμενών
Όγκος των δεξαμενών
Ζωντανό δόλωμα
Κυκλικό δίχτυ

Το σκάφος διαθέτει χώρους κατάψυξης :
Εάν ναι :

— ολική ισχύς κατάψυξης
— ψυκτική ικανότητα
— ικανότητα αποθήκευσης

Τεχνίκες παρατηρήσεις και γνωμοδότηση του διεύθυντη αλιείας:

Αριθ . L 372/35
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

που καθορίζει τα δικαιώματα αλιείας και τη χρηματική αντιστάθμιση για την περίοδο από τις
8 Αυγούστου 1986 μέχρι τις 7 Αυγούστου 1989
Άρθρο 1

Άρθρο 4

Από τις 8 Αυγούστου 1986 και για περίοδο τριών ετών, τα
δικαιώματα αλιείας που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο
2 της συμφωνίας καθορίζονται ως εξής:

1 . Η Κοινότητα συμμετέχει, εξάλλου, κατά την περίοδο
που αναφέρεται στο άρθρο 1 , στη χρηματοδότηση επιστη
μονικών ή τεχνικών προγραμμάτων της Γουινέας (εξοπλι
σμός, υποδομή
) που αποσκοπούν στη βελτίωση των
γνώσεων σχετικά με τους αλιευτικούς πόρους της ζώνης
αλιείας της Δημοκρατίας της Γουινέας, εντός ορίου 350 000
(τριακοσίων πενήντα χιλιάδων) ΕCU.

1 . Μηχανότρατες: 12 000 (δώδεκα χιλιάδες) κοχ κατά
μέσο όρο ετησίως.

2. Θυνναλιευτικά (γρι-γρι) με ψυκτικά μηχανήματα:
45 σκάφη .

3 . Θυνναλιευτικά νωπών αλιευμάτων: 25 σκάφη .
4. Αλιευτικά με παραγάδι: 6 σκάφη .

Άρθρο 2

1 . Η χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 8
της συμφωνίας καθορίζεται, για την περίοδο που προβλέπε
ται στο άρθρο 1 , σε 8 600 000 (οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες
χιλιάδες) ΕCU που καταβάλλονται σε τρεις ετήσιες
δόσεις.

2. Η διάθεση της εν λόγω αντιστάθμισης εμπίπτει στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης της Δημοκρα
τίας της Γουινέας.
3 . Τα ποσά της αντιστάθμισης καταβάλλονται σε λογα

ριασμό ο οποίος έχει ανοιχθεί σε χρηματοδοτικό οργανισμό
ή άλλο φορέα , που υποδεικνύει η κυβέρνηση της Δημοκρα
τίας της Γουινέας.

2. Οι αρχές της Γουινέας διαβιβάζουν στις υπηρεσίες της
Επιτροπής σύντομη έκθεση σχετικά με την διάθεση του
ποσού αυτού .

3 . Η συνεισφορά της Κοινότητας στα επιστημονικά ή
τεχνικά προγράμματα καταβάλλεται σε λογαριασμό ο
οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το υφυπουργείο
αλιείας.
Άρθρο 5

Η Κοινότητα διευκολύνει την είσοδο των υπηκόων της
Γουινέας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών
της ή των κρατών ΑΚΕ και, για το σκοπό αυτό, θέτει στη
διάθεσή τους, κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται
στο άρθρο 1 , 11 (έντεκα) τριετείς υποτροφίες σπουδών και
κατάρτισης στους διάφορους επιστημονικούς, τεχνικούς
και οικονομικούς κλάδους της αλιείας.
Δύο από τις εν λόγω τριετείς υποτροφίες, συνολικού ύψους
όχι ανώτερου των 55 000 (πενήντα πέντε χιλιάδων) ΕCU ,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εκπαι
δευτικών ταξιδιών και την κάλυψη των δαπανών συμμετο

Άρθρο 3

Τα δικαιώματα αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 1
σημείο 1 μπορούν να αυξηθούν, μετά από αίτηση της
Κοινότητας, ανά διαδοχικά μερίδια 1 000 κόρων υλικής
χωρητικότητας κατά ετήσιο μέσο όρο . Στην περίπτωση
αυτή , η χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπεται στο
άρθρο 2 αυξάνεται αναλόγως, pro Γ&1& temporis .

χής ανωτέρων υπαλλήλων του υφυπουργείου αλιείας σε
συσκέψεις και σεμινάρια στα κράτη μέλη της Κοινότητας ή
στα κράτη ΑΚΕ .

Άρθρο 6

Η μη καταβολή από την Κοινότητα των ποσών που προβλέ
πονται από το παρόν πρωτόκολλο συνεπάγεται την αναστο
λή της συμφωνίας αλιείας.

