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I

4 Φεβρουαρίου 1987

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 335/87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 περί
καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 336/87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 περί
καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη

3

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 που
καθορίζει, για τον Φεβρουάριο 1987, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται στην
Ισπανία στα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς του ελέγχου των τιμών

5

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 338/87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 που θεσπίζει
ορισμένες διατάξεις όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ για πατάτες για
σπορά

6

* Απόφαση αριθ. 339/87/EKAX της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 για τον
καθορισμό των ποσοστών μειώσεως, για το πρώτο τρίμηνο του 1987, σύμφωνα με την
απόφαση αριθ. 3485/85/EKAX περί παρατάσεως του συστήματος επιτηρήσεως και
ποσοστώσεων παραγωγής για ορισμένα προϊόντα των επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα

7

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 340/87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 περί
καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή πορτοκαλιών καταγωγής
Αλγερίας

8

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 341 /87 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 περί
καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη

9

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
87/62/EOK :

* Σύσταση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1986 περί εποπτείας και ελέγχου μεγάλων
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων πιστωτικών ιδρυμάτων
1

10

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

87/63/EOK :

Σύσταση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη δημιουργία
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στην Κοινότητα

16

Διορθωτικά

* Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 204/87 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1987 περί
πωλήσεως, σε προκαθορισμένη κατ' αποκοπή τιμή, εν όψει της μεταποιήσεώς τους εντός της
Κοινότητας, ορισμένων βοείων κρεάτων που προέρχονται αχό αποθέματα οργανισμών χαρεμβάσεως,
και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3563/86, και περί τροποποιήσεως του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 (ΕΕ αριθ. L 22 της 24. 1. 1987)

18
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 335/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 1987

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το
άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 1987 ·
ότι ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην προη
γούμενη περίπτωση εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία υπολο
γισμού των εισφορών, περιλαμβανομένων και των συντελε
στών ισοτιμίας·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 135/87 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 135/87 της Επιτροπής (4) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, ο υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :

Οι εισφορές προς είσπραξη κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

παράρτημα.

Άρθρο 2
(')
(2)
Ο
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
139 της 24. 5. 1986, σ. 29.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
17 της 20. 1 . 1987, σ. 1 .

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου
1987 .

Αριθ. L 33/2
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ΕCU/τόνο)

Κλάση
του κοινού

δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β II
10.02
10.03
10.04
10.05 Β

10.07 Α
10.07 Β
10.07 Γ II
10.07 Δ I
10.07 Δ II
11.01 Α
11.01 Β

11.02 Α Ι α)
11.02 Α 16)

Εισφορές

Περιγραφή εμπορευμάτων

Σίτος μαλακός και σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλις
Κριθή
Βρώμη
Αραβόσιτος άλλος εκτός από τον
αραβόσιτο υβρίδιο που προορίζεται
για σπορά
Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον, εκτός από το σόργον υβρίδιο
που προορίζεται για σπορά
Τριτικάλ
Λοιπά δημητριακά
Άλευρα σίτου ή σμιγού
Άλευρα σικάλεως
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

Πορτογαλία

Τρίτες χώρες

9,23
43,91
38,30
36,57
94,86

198,28
252,52 (')(5)
175,83 (6)
189,40
159,16

I
II
36,57
36,57

183,46 (2) (3) (8)
130,13
155,72 (4)

22,48
Ο
36,57
27,81
68,51

182,90 (4) (8)
C)
65,78 (5)
292,48
261,36

81,64

404,99

27,96

313,81

—

\

(') Για τον σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(J) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερποντίων χωρών και εδαφών και εισαγόμενα στα γαλλικά υπερ
πόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ΕCU ανά
τόνο.

(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά
50 %.

(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(6) Η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.
Ο Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση 10.07 Δ I του κοινού δασμολογίου (τριτικάλ), εισπράττεται
η εισφορά που εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(*) Η εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/86 του Συμβουλίου καθορίζεται με δημοπρα
σία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3140/86 της Επιτροπής.
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Αριθ. L 33/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 336/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 1987
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 0, και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας »
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το
άρθρο 3,

όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 1987 ·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις, που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2011 /86 της Επιτροπής (4) και όλους τους μετα
γενέστερους κανονισμούς που τον τροποποίησαν ■
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, ο υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Άρθρο 1

1 . Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των
σιτηρών και της βύνης, προέλευσης Πορτογαλίας, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, καθορίζονται στο μηδέν.
2. Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη
ρών και της βύνης, προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
'Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου
1987 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(·)
Ο
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281
139
164
173

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
24. 5. 1986, σ. 29.
24. 6. 1985, σ. 1 .
1 . 7. 1986, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη προελεύσεως τρίτων
χωρών
Α. Σιτηρά και άλευρα
(ECU/τόνο)

Κλάση

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

2

3

4

5

Σίτος μαλακός και σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλη
Κριθή
Βρώμη
Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον αραβόσιτο υβρίδιο που
προορίζεται για σπορά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,83

3,83

3,85

0

0

0

0

0

0

0

0

Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον, εκτός από το σόργον υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 Α

Αλευρα σίτου ή σμιγού

0

0

0

0

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β II
10.02

10.03
10.04

10.05 Β
10.07 Α
10.07 Β

10.07 Γ II

Β. Βυνη
(ECU/τόνο)
Τρέχων

Κλάση
του κοινού

2

δασμολογίου

11.07 Α Ι α)
11.07 Α 16)
11.07 Α II α)

1η προθεσμία 2η προθεσμία 3η προθεσμία 4η προθεσμία

Περιγραφή εμπορευμάτων

Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρουσιάζεται με
μορφή αλεύρου
Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρουσιάζεται με
άλλη μορφή εκτός αλεύρου
Βύνη άλλη εκτός σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρου
σιάζεται με άλλη μορφή εκτός αλεύρου

11.07 Α II β)

Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, με άλλη μορφή εκτός

11.07 Β

αλεύρου
Βύνη φρυγανισμένη

■

0

\

3

4

0

0

\
0

6

0

0

IlI
0

0

σιάςεται
0

5

0

0

IlII
6,82

6,82

6,85

6,85

IIIIII\\
0
0

5,09
5,94

5,09

5,94

5,12
5,97

5,12
5,97
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 337/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 1987

που καθορίζει, για τον Φεβρουάριο 1987, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται στην Ισπα
νία στα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς του ελέγχου των τιμών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1183/86 της Επιτροπής της 21ης
Απριλίου 1986 που θεσπίζει τις λεπτομέρειες του καθεστώ
τος ελέγχου των τιμών και των ποσοτήτων που τίθενται
στην κατανάλωση στην Ισπανία ορισμένων προϊόντων του
τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 279/87 (2), και ιδίως
το άρθρο 14,

ται στην Ισπανία επί των εισαγωγών προελεύσεως τρίτων
χωρών ·
ότι το ισπανικό σύστημα εξισώσεως των τιμών των φυτικών
ελαίων που εφαρμόζονταν πριν από την προσχώρηση ελέγ
χόνταν από κρατικό οργανισμό · ότι συνεπώς το σύστημα
που προβλέπει την εν λόγω εισφορά θα καταστήσει επιφα
νειακή κάθε άλλη παρέμβαση του κράτους επιτρέποντας
έτσι να αποφευχθούν ορισμένα ενδεχόμενα εμπόδια στις
συναλλαγές κυρίως σογιέλαιου ·

ότι θα πρέπει να καθορισθεί το ποσό αυτής της εισφοράς
στο κατωτέρω αναφερόμενο επίπεδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1183/86
προβλέπει ότι, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις
31 Δεκεμβρίου 1986, εισπράττεται μια εισφορά κατά την
εισαγωγή στην Ισπανία των προϊόντων που υπάγονται στο
καθεστώς ελέγχου και κατά τη διάθεση στην κατανάλωση
του σογιέλαιου που παράγεται από εισαγόμενους σπόρους ■
ότι η εισφορά αυτή καθορίζεται με βάση τη διαφορά
μεταξύ, αφενός της μέσης τιμής του σογιέλαιου που εφαρ
μόζεται στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της περιόδου
1984/85 και, αφετέρου, της τιμής του ελαίου αυτού στη

διεθνή αγορά, αυξημένης με τους δασμούς που εισπράττον

Άρθρο 1

Η εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1183/86 καθορίζεται για τον Φεβρουάριο 1987
σε 445,25 ΕCU ανά τόνο ελαίου.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 107 της 24. 4. 1986, σ. 17.
0 ΕΕ αριθ. L 28 της 30. 1 . 1987, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 338/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 1987

που θεσπίζει ορισμέγες διατάξεις όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ για πατάτες
για σπορά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 650/86 της Επιτροπής της
28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή του
συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις
συναλλαγές για την εισαγωγή στην Ισπανία ορισμένων
πατατών για σπορά (') καθόρισε, μεταξύ άλλων, το ενδει
κτικό ανώτατο όριο για την περίοδο εμπορίας από την 1η
Οκτωβρίου 1986 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1987 ·

ότι το άρθρο 85 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι,
στην περίπτωση κατά την οποία η εξέλιξη των ενδοκοινοτι
κών συναλλαγών εμφανίζει μία σημαντική αύξηση των
εισαγωγών που πραγματοποιούνται ή που προβλέπεται να
πραγματοποιηθούν και αν αυτή η κατάσταση οδηγεί στο να
φθάσουμε ή να ξεπεράσουμε το ενδεικτικό ανώτατο όριο
εισαγωγής του προϊόντος για την τρέχουσα περίόδο εμπο
ρίας μπορούν να αποφασιστούν μέτρα ·

ότι για τις πατάτες για σπορά, της διάκρισης ex 07.01 Α I
του κοινού δασμολογίου, το ενδεικτικό ανώτατο όριο έχει
ήδη κατά πολύ ξεπεραστεί · ότι, λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση αυτή, θα πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές
στην Ισπανία των εν λόγω προϊόντων και θα πρέπει εφεξής
να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών ΣΜΣ για τα εν
λόγω προϊόντα · ότι το μέτρο αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα
να απορριφθούν οι εκκρεμούσες αιτήσεις ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σπόρων προς Σπορά,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Η έκδοση των πιστοποιητικών ΣΜΣ για πατάτες για σπορά
πιστοποιημένης κατηγορίας που υπάγονται στη διάκριση ex
07.01 Α I του κοινού δασμολογίου, για τις αιτήσεις που
υποβάλλονται από τις 22 Ιανουαρίου 1987, αναστέλλεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 60 της 1 . 3. 1986, σ. 58.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 339/87/EKAX ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 1987

για τον καθορισμό των ποσοστών μειώσεως, για το πρώτο τρίμηνο του 1987, σύμφωνα με την
απόφαση αριθ. 3485/85/EKAX περί παρατάσεως του συστήματος επιτηρήσεως και ποσοστώ
σεων παραγωγής για ορισμένα προϊόντα των επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα,

'Αρθρο 1

την απόφαση αριθ. 3485/85/EKAX της Επιτροπής της 27ης
Νοεμβρίου 1986 περί παρατάσεως του συστήματος επιτηρή
σεως και ποσοστώσεων παραγωγής για ορισμένα προϊόντα
των επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα ('),

1 . Τα ποσοστά μειώσεως για τον καθορισμό ποσοστώ
σεων παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 1987 που καθο
ρίστηκαν με την απόφαση αριθ. 3673/86/EKAX της Επιτρο
πής για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων, τροποποιούν
ται ως εξής :

Εκτιμώντας :
ότι τα ποσοστά μειώσεως ορισμένων προϊόντων για το
πρώτο τρίμηνο του 1987 καθορίστηκαν με την απόφαση
αριθ. 3673/86/EKAX της Επιτροπής (2) ·

ότι το άρθρο 8 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ.
3485/85/EKAX προβλέπει ότι τα εν λόγω ποσοστά μειώ
σεως μπορούν να τροποποιηθούν, όχι αργότερα από την
πρώτη εβδομάδα του δεύτερου μήνα του εξεταζόμενου
τριμήνου, ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς·

«κατηγορία Ι α :
κατηγορία 16 :

— 52 %
— 48 %».

2. Τα παραπάνω ποσοστά μειώσεως υποκαθιστούν τα
αντίστοιχα ποσοστά που είχαν καθοριστεί στην απόφαση
αριθ. 3673/86/EKAX της Επιτροπής.

' Αρθρο 2

ότι η εξέλιξη της αγοράς επιβάλλει την τροποποίηση των
ποσοστών μειώσεως για το πρώτο τρίμηνο του 1987 στη
βάση μελετών που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με επιχει
ρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων,

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

H παρούσα απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Karl-Heinz NARJES

Αντιπρόεδρος

(·) ΕΕ αριθ. L 340 της 18. 12. 1985, σ. 5.
Ο ΕΕ αριθ. L 339 της 2. 12. 1986, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 340/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 1987

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή πορτοκαλιών καταγωγής
Αλγερίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

επομένως, πληρούνται οι όροι για την κατάργηση της εξισω
τικής εισφοράς κατά την εισαγωγή πορτοκαλιών καταγωγής
Αλγερίας που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1351 /86 0, και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 210/87 καταργείται.

Αρθρο 1

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 210/87 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή πορτοκα
λιών καταγωγής Αλγερίας·

ότι, για τα εν λόγω πορτοκάλια καταγωγής Αλγερίας δεν
υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες· ότι,

Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου
1987 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 119 της 8. 5. 1986, σ. 46.
(3) ΕΕ αριθ. L 22 της 24. 1 . 1987, σ. 29.
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Αριθ. L 33/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 341/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 1987

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι η εφαρμογή των - κανόνων και των λεπτομερειών που

Κοινότητας,

αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2051/86 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποί
ηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 229/87 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2051 /86 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 324/87 (4) ·

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη καθορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου
1987.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 3 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

0)
(2)
(3)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 .
25 της 28.
173 της 1 .
30 της 31.

7.
1.
7.
1.

1981,
1987,
1986,
1987,

σ.
σ.
σ.
σ.

4.
1.
91 .
83.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3 Φεβρουαρίου 1987 κερί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(ECU/100 χγρ)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
17.01

Ποσό

εισφοράς

Σάκχαρις τεύτλων και καλαμοσακχάρου εις στερεάν κατάστασιν:
Α. Σάκχαρις λευκή. Σάκχαρις αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρω
στικών ουσιών

Β. Σάκχαρις ακατέργαστος

50,60

43,14(0

(!) Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη με απόδοση 92 %. Αν η απόδοση της εισαγόμενης ακατέργαστης
ζάχαρης αποκλίνει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/68.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 1986

περί εποπτείας και ελέγχου μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων πιστωτικών ιδρυμάτων
(87/62/EOK)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 155,
Εκτιμώντας :
ότι η εισαγωγή αυτής της σύστασης είναι σύμφωνη με τους
στόχους που τέθηκαν στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής
«Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς» (') ·

ότι η συμβουλευτική επιτροπή, που δημιουργήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 77/780/EOK του
Συμβουλίου, πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με το συντονισμό των νόμων,
κανονισμών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη δραστηριότητας και της συνέχισης των εργασιών
των πιστωτικών ιδρυμάτων (2), βοήθησε την Επιτροπή στην
προετοιμασία αυτής της σύστασης σχετικής με την εναρμό
νιση των διατάξεων για μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα ·

ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των χρηματοδοτικών ανοιγμά
των ενός πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της τραπεζικής εποπτείας, ότι η υπερβολική συγκέ
ντρωση τραπεζικών κινδύνων σε ένα μοναδικό πελάτη ή σε
μία ομάδα συνδεδεμένων πελατών μπορεί να οδηγήσει σε
έναν απαράδεκτο βαθμό συγκέντρωσης κινδύνων, ότι μία
τέτοια κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως επιζήμια για την
φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος·

ότι επειδή τα πιστωτικά ιδρύματα σε μια κοινή τραπεζική
αγορά ευρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους η

ύπαρξη διατάξεων τραπεζικής εποπτείας στην Κοινότητα θα
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του
κοινού, στην ενίσχυση και προστασία του τραπεζικού
συστήματος και στη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγω
(') Εγγρ. COM(85) 310.
Ρ) ΕΕ αριθ. L 322 της 17. 12. 1977, σ. 30.

νισμού μέσω μιας βαθμιαίας προσέγγισης των ορίων των
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στα κράτη μέλη ■
ότι το σύστημα για την επιπτεία και τον έλεγχο μεγάλων
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων θα έπρεπε, αφενός να παρά
σχει στις αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα στοιχεία για την
εκτίμηση των κινδύνων και για την ενθάρρυνση της διασπο
ράς των κινδύνων και, αφετέρου, να παράσχουν τις αναγ
καίες προϋποθέσεις για συνεργασία στην εφαρμογή του
συστήματος μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών
μελών καθώς επίσης και μεταξύ αυτών και εκείνων τρίτων
χωρών ■
ότι κοινά πρότυπα για την εποπτεία και τον έλεγχο ανοιγ
μάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων θα εισαχθούν αρχικά
μέσω μιας σύστασης · ότι ένας τέτοιος μηχανισμός επελέγει
καθόσον επιτρέπει στα υπάρχοντα συστήματα να προσαρ
μοστούν σταδιακά σε νέα συστήματα που πρόκειται να
δημιουργηθούν χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλή
ματα στο τραπεζικό σύστημα της Κοινότητας · ότι η εφαρ
μογή από τα κράτη μέλη των διατάξεων της παρούσας
σύστασης θα καταστήσει πιο εύκολη και ταχύτερη την
υιοθέτηση στο άμεσο μέλλον μιας οδηγίας σχετικής με την
εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων ·
ότι τα πρότυπα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύσταση
θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα εγκεκριμένα πιστω
τικά ιδρύματα στην Κοινότητα, ότι υπάρχουν σε ορισμένα
κράτη μέλη ειδικές εθνικές νομοθεσίες ή διοικητικές διατά
ξεις που αναφέρονται σε ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας
ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ■ ότι, εάν αυτά τα ιδρύ
ματα υπόκεινται σε παρόμοιες ή σε περισσότερο περιοριστι

κές διατάξεις η εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων
κοινών προτύπων μπορεί να αναβληθεί μέχρι τον χρόνο που
τα ειδικευμένα αυτά ιδρύματα θα περιληφθούν στο πεδίο
εφαρμογής αυτής της σύστασης υπό την προϋπόθεση ότι μια
τέτοια χρονική μετάθεση δεν παρέχει στα πιστωτικά ιδρύ
ματα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ·
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ότι, εν όψει της εφαρμογής της οδηγίας 86/635/EOK του
Συμβουλίου της σχετικής με τους ετήσιους και ενοποιημέ
νους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοδοτι
κών ιδρυμάτων (') και σε αναμονή της εναρμόνισης των
πληροφοριών που οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν κατά
περιοδικά διαστήματα, η λογιστική τεχνική σχετικά με τον
υπολογισμό ενός χρηματοδοτικού ανοίγματος επαφίεται
στην κρίση του κράτους μέλους·

ότι η περίοδος αναφοράς που καθορίζεται στη σύσταση
αυτή απαιτεί από ένα πιστωτικό ίδρυμα να παρέχει στοι
χεία σχετικά με τα χρηματοδοτικά ανοίγματά του τουλάχι
στον ετησίως· ότι προτείνεται όπως οι αρμόδιες αρχές
ζητούν σχετικά στοιχεία αναφοράς με μεγαλύτερη συχνό
τητα ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική εποπτεία της
συγκέντρωσης των κινδύνων,

ότι ένας ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που αποτε
λούν ένα χρηματοδοτικό άνοιγμα προβλέπεται στο παράρ
τημα που είνα συνημμένο στο κείμενο της σύστασης · ότι εν
όψει περαιτέρω συντονισμού τα κράτη μέλη δύνανται να
έχουν διακριτική ευχέρεια ως προς την στάθμιση της απόλυ

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ :

της αξίας ενός στοιχείου ·
ότι τα κράτη μέλη αναμένεται να περιλάβουν τα νέα στοι
χεία τα οποία είναι γενικά της ίδιας φύσης ότι ο όμιλος
συνδεδεμένων πελατών ορίζεται από τη μια μεριά σύμφωνα
με τις διατάξεις της οδηγίας 83/349/EOK του Συμβουλίου (2)
που εφαρμόζεται τώρα στις τράπεζες και σ' άλλα χρηματο
δοτικά ιδρύματα σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία
86/635/EOK και από άλλη μεριά σύμφωνα με τους όρους
χρηματοπιστωτικής αλληλεξάρτησης ·
ότι τα όρια των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και τα προτει
νόμενα κριτήρια εκτίμησης που προβλέπονται σε αυτή τη
σύσταση και το παράρτημα της αντιπροσωπεύουν ένα
αρχικό στάδιο στη διαδικασία εναρμόνισης ενώ τα κράτη
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν περισσότερο αυστηρές απαι
τήσεις·

(ι) ΕΕ αριθ. L 372 της 31 . 12. 1986, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 1 .

1 . Να εποπτεύουν και να ελέγχουν τα μεγάλα χρηματοδο
τικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με
τις διατάξεις που περιέχονται στο παράρτημα.

2. Να ανακοινωθούν στη Επιτροπή εντός προθεσμίας εικο
σιτεσσάρων μηνών αρχόμενης από της κοινοποιήσεως
της παρούσας συστάσεως και να ειδοποιήσουν την
Επιτροπή για κάθε μετέπειτα τροποποίηση σ' αυτόν τον
τομέα.
Τα κράτη μέλη είναι οι παραλήπτες της παρούσας
σύστασης

Βρυξέλλες 22 Δεκεμβρίου 1987.
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 33/ 12
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'' Αρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της σύστασης:
— «πιστωτικό ίδρυμα» ορίζεται σύμφωνα με την πρώτη
παράγραφο του άρθρου 1 της οδηγίας του Συμβουλίου
77/780/EOK,

— «αρμόδιες αρχές» ορίζεται σύμφωνα με την πέμπτη
παράγραφο του άρθρου 1 της οδηγίας του Συμβουλίου
83/350/EOK ('),
— «αρμόδιες αρχές» ορίζεται σύμφωνα με την πρώτη παρά
γραφο του άρθρου 2 της οδηγίας της Επιτροπής
80/723/EOK (2),

— «χρηματοδοτικό άνοιγμα» σημαίνει κάθε διευκόλυνση
που χορηγείται, είτε όχι, από ένα πιστωτικό ίδρυμα σ'
ένα πελάτη ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών εντός
ή εκτός ισολογισμού και περιλαμβάνει αναλήψεις υπο
χρεώσεων και άλλους λογαριασμούς τάξεως που κρίνουν
σχετικά οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές όταν εκτιμούν
τους εντοπίσιμους κινδύνους του ιδρύματος. Ένας ενδει
κτικός πίνακας χρηματοδοτικών ανοιγμάτων συνάπτεται
στο παράρτημα αυτής της σύστασης
— «ίδια κεφάλαια» ορίζονται σύμφωνα με το έγγραφο
CΟΜ (86) 169/2 (3),

— «ομάδα συνδεδεμένων πελατών» (4) (Group οί connected
clients) σημαίνει δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή
νομικά, που έχουν χρηματοδοτικά ανοίγματα στο ίδιο
πιστωτικό ίδρυμα και σε οποιαδήποτε θυγατρική που,
είτε σε κοινή είτε σε χωριστή βάση, αλλά που έχουν
αμοιβαίο σύνδεσμο μεταξύ τους κατά το ότι :
ΐ) ο ένας εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα την εξουσία
ελέγχου πάνω στο άλλο όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 83/349/EOK ·
Η) τα σωρρευμένα χρηματοδοτικά ανοίγματά τους αντι
προσωπεύουν για το πιστωτικό ίδρυμα έναν ενιαίο
κίνδυνο στο βαθμό που είναι αλληλοσυνδεδεμένοι
και είναι πιθανό ότι εάν ο ένας εξ αυτών αντιμετωπί
ζει χρηματοοικονομικά προβλήματα ο άλλος ή όλοι
οι άλλοι κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσουν
τις δυσκολίες εξόφλησης. Για παράδειγμα τέτοιων
αλληλοσυνδέσεων το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να
λάβει υπόψη του τα ακόλουθα :
(')
(2)
Ο
(4)

ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 18.
ΕΕ αριθ. L 195 της 29. 7. 1980, σ. 35.
ΕΕ αριθ. C 243 της 27. 9. 1986, σ. 4.
Μολονότι στο πλαίσιο της εκτίμησης του κινδύνου των χρηματο
δοτικών ανοιγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί ένας
αναμφισβήτητος, σύντομος και νομικά πλήρης ορισμός του τι
αποτελεί μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών, είναι απόλυτα ανα
γκαίο ωστόσο για τη διοίκηση και τη διαχείριση ενός πιστωτι
κού ιδρύματος να καθορίζεται εάν υπάρχει μία κατάσταση χρη

ματοδοτικής νομικής ή οικονομικής αλληλοεξάρτησης μεταξύ

των πελατών του.

—
—
—
—

κοινή ιδιοκτησία,
κοινοί διευθύνοντες,
αλληλοκαλυπτόμενες εγγυήσεις,
άμεση αλληλεξάρτηση η οποία δεν μπορεί να υπο
κατασταθεί βραχυπρόθεσμα.

Εάν παρατηρηθούν τέτοιες αλληλοσυνδέσεις, μια υγιής πρα
κτική θα συνίστατο στο να θεωρούνται τέτοιας μορφής
αναλήψεις υποχρεώσεων ως ενιαίος κίνδυνος.
' Αρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1 . Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αυτή η σύσταση
θα εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα όπως καθορίζεται
στο άρθρο 1 .
2. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται, να εφαρμόσουν αυτή
τη σύσταση στα :

α) πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στον κατάλογο
του άρθρου 2 της οδηγίας 77/780/EOK, όπως τροποποιή
θηκε από την οδηγία 86/524/EOK (5) ·
β) στα ιδρύματα του ίδιου κράτους μέλους τα οποία, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδη

γίας 77/780/E0K, συνδέονται με έναν κεντρικό οργανι
σμό σ' αυτό το κράτος μέλος. Σ' αυτή την περίπτωση,
υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής αυτής της σύστασης
στον κεντρικό οργανισμό, το σύνολο —που αποτελείται
από τον κεντρικό οργανισμό και τα συνδεδεμένα ιδρύ
ματα— υπόκειται στην ενοποιημένη εποπτεία ως προς
τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.

3. Εν όψει ή περαιτέρω συντονισμού, τα κράτη μέλη
δύνανται να εξαιρούν από αυτή τη σύσταση εκείνα τα εξει
δικευμένα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι ιδιαίτερες λει
τουργίες ρυθμίζονται από ειδικές εθνικές νομικές και κανο
νιστικές διατάξεις σχετικές μεταξύ άλλων, με την εποπτεία
και τον έλεγχο μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
Αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ανακοινωθούν
στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από τη γνωστοποίηση αυτής
της σύστασης.
'' Αρθρο 3

Η αναφορά μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
1 . Μια έκθεση για κάθε μεγάλο άνοιγμα, όπως αναφέρε
ται στην παράγραφο 2, και για τα άλλα ανοίγματα που προ
βλέπονται από την παράγραφο 3, εάν είναι εφαρμόσιμα θα
γίνεται από τα πιστωτικά ιδρύματα στις αρμόδιες αρχές
τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.
(5) ΕΕ αριθ. L 309 της 4. 11 . 1986, σ. 15.
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2. Ενα χρηματοδοτικό άνοιγμα ενός πιστωτικού ιδρύμα
τος σε έναν πελάτη ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών
θεωρείται ως «μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα» όταν η
αξία του φθάσει ή υπερβεί το 15 % των ιδίων κεφαλαίων.
3. Για εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ένα σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών στον πιστωτικό τομέα και για
εκείνοι τα κράτη μέλη που διαθέτουν ένα τέτοιο σύστημα
αλλά το οποίο δεν συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4, και ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν χρημα
τοδοτικά ανοίγματα σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, οι αρμόδιες
αρχές θα πρέπει να απαιτούν όπως η σχετική έκθεση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον
10 ανοίγματα με την μεγίστη ποσοστιαία αξία.

4. Οι εκθέσεις τις οποίες ένα πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει
σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ενός κράτος
μέλους θα θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις αυτού
του άρθρου εφόσον :
ΐ) το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών στον πιστωτικό
τομέα λειτουργεί ή ευρίσκεται υπό την εποπτεία των
αρμοδίων αρχών ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής η
οποία αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές ·
U) τα χρηματοδοτικά ανοίγματα ενοποιούνται είτε από το
πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του συστήματος ανταλλαγής
τραπεζικών πληροφοριών είτε από τις αρμόδιες αρχές ·
ϋΐ) τα στοιχεία που υποβάλλονται στο σύστημα ανταλλα
γής τραπεζικών πληροφοριών αντιστοιχούν γενικά με
τον ορισμό του χρηματοδοτικού ανοίγματος όπως ορίζε
ται στο άρθρο 1 τέταρτη περίπτωση.
ΑρSρο 4

Όρια μεγάλων ανοιγμάτων
1 . Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να έχουν χρημα
τοδοτικό άνοιγμα σε έναν πελάτη ή μια ομάδα συνδεδεμέ
νων πελατών όταν η ποσοστιαία εξία του υπερβαίνει το
40% των ιδίων κεφαλαίων.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να έχουν μεγάλα
χρηματοδοτικά ανοίγματα τα οποία συνολικά υπερβαίνουν
το 800% των ιδίων κεφαλαίων.

3 . Δύναται να υπάρξει υπέρβαση των ανωτέρω αναφερο
μένων στις παραγράφους 1 και 2 ορίων μόνο σε εξαιρετικές

συνθήκες και, σε τέτοιες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές θα
πρέπει να απαιτούν από το πιστωτικό ίδρυμα είτε να αυξή
σει τον όγκο των ιδίων κεφαλαίων είτε να λαμβάνει άλλα
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

4. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται πλήρως ή μερικώς να εξαι
ρούν από την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 τους ακό
λουθους πελάτες ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών :
ϊ) τις δημόσιες αρχές :
α) οιουδήποτε κράτους μέλους·
β) εκείνων των χωρών του πίνακα των βιομηχανικών
χωρών που έχει συνταχθεί από το ΔΝΤ για στατιστι
κούς σκοπούς

Αριθ. L 33/ 13

Π ) τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους διε
θνείς δημόσιους οργανισμούς στους οποίους το αντίστοι
χο κράτος μέλος είναι μέλος.

5. Οι αρμόδιες αρχές μπορεί πλήρως να εξαιρέσουν από
την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 :
α) χρηματοδοτικά ανοίγματα για τα οποία υπάρχει ρητή
και ανέκκλητος εγγύηση από τα εχέγγυα πιστωτικά
ιδρύματα που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 4 ·
β) χρηματοδοτικά ανοίγματα για τα οποία υπάρχουν ασφά
λειες με καταθέσεις σε μετρητά ή τίτλους εισηγμένους
στο χρηματιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
τελευταίων υπολογίζεται με ευρεία περιθώρια κάλυψης.
6. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν από την εφαρ
μογή αυτής της σύστασης «ενδοτραπεζικά» χρηματοδοτικά
ανοίγματα ληξιπρόθεσμα εντός εξαμήνου ή λιγότερο. Παρά
τα λεπτομερή όρια που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβλέψουν υψηλότε
ρα όρια ή και εναλλακτική στάθμιση για τα εναπομένοντα
«ενδοτραπεζικά» χρηματοδοτικά ανοίγματα και για χρημα
τοδοτικά ανοίγματα που καλύπτονται από μια εγγύηση
ενός τραπεζικού ιδρύματος.
ΆρSρο 5

Τρίτες χώρες
1 . Οι αρμόδιες αρχές ενός υποκαταστήματος που έχει την
έδρα του σε μία τρίτη χώρα μπορεί να απαιτήσουν να ανα
φέρονται σε αυτές τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του υποκα
ταστήματος ούτως ώστε να υπάρχει εποπτεία και έλεγχος
αυτού. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου μπορεί να απο
τελέσει αντικείμενο διμερών συμφωνιών μεταξύ των αντί
στοιχων αρμοδίων αρχών ούτως ώστε να διευκολυνθεί η
αρχή της «εποπτείας και ελέγχου της χώρας της έδρας κατα
γωγής».
2. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν στο υποκατάστημα
ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του σε μια
τρίτη χώρα διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν το
υποκατάστημα σε ευνοϊκότερη θέση από ένα υποκατάστη
μα πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του εντός της
Κοινότητας.
3. Η εφαρμογή αυτής της σύστασης σε πιστωτικά ιδρύ
ματα τα μητρικά ιδρύματα των οποίων έχουν την έδρα τους
σε τρίτες χώρες και σε τραπεζικά ιδρύματα που ευρίσκονται
σε τρίτες χώρες τα μητρικά ιδρύματα των οποίων έχουν την
έδρα τους στην Κοινότητα μπορούν να αποτελούν αντικεί

μενο διμερών συμφωνιών, με βάση ρήτρα αμοιβαιότητας,
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και των
αντιστοίχων τρίτων χωρών. Τέτοιες συμφωνίες θα πρέπει να
έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις
αναγκαίες πληροφορίες για να μπορούν να εποπτεύουν και
να ελέγχουν μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα πιστωτικών
ιδρυμάτων εντός της Κοινότητας με συμμετοχές εκτός της
Κοινότητας και ότι οι αρμόδιες αρχές σε μια τρίτη χώρα
έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφο
ρίες ούτως ώστε να επιτυγχάνεται έλεγχος και εποπτεία των
μητρικών εταιρειών οι οποίες έχουν την έδρα τους εντός της
επικράτειάς τους και οι οποίες έχουν συμμετοχή σε πιστω
τικά ιδρύματα που ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη.
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4. Πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τρίτες
χώρες τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή και τη
συμβουλευτική επιτροπή του άρθρο 1 1 της οδηγίας 77/780/
ΕΟΚ. Η Επιτροπή 3α αναλάβει τον συντονισμό των στόχων
που πρέπει να ακολουθηθούν σε τέτοιες διαπραγματεύσεις
και για το σκοπό αυτό ενδέχεται να συγκαλέσει τη συμβου
λευτική επιτροπή.
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3. Οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
αρμοδίων αρχών που παρέχεται για τους σκοπούς αυτής της
σύστασης υπόκειται στην υποχρέωση του επαγγελματικού
απορρήτου όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας
77/780/EOK, οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία θα χρησιμο
ποιείται αποκλειστικά προς το σκοπό της εποπτείας και του
ελέγχου της αξιοπιστίας του αντιστοίχου πιστωτικού ιδρύ
ματος.

ΆρSρο 6

Ενοποίηση

1 . Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα, ενός πιστωτικού ιδρύ
ματος ο οποίος έχει συμμετοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
σημείο 3 της οδηγίας 83/350/EOK, σε ένα άλλο πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα αποτελούν αντικείμενο
εποπτείας και ελέγχου επί ενοποιημένης βάσεως κατά το
μέτρο που συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις των κρατών
μελών σε εφαρμογή της οδηγίας 83/350/EOK.
2. Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 ,
οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν επίσης να
ασκούν εποπτεία και έλεγχο για τα χρηματοδοτικά ανοίγ
ματα ατομικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε μια μερικώς ενο
ποιημένη ή μη ενοποιημένη βάση.

4. Εάν σε εφαρμογή της παρούσας σύστασης σε ένα
πιστωτικό ίδρυμα, οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους
επιθυμούν σε ειδικές καταστάσεις να ελέγχουν τις πληροφο
ρίες σχετικά με ένα πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σε
άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να ζητούν στις αρμόδιες
αρχές αυτού του κράτους μέλους να πραγματοποιούν αυτόν
τον έλεγχο. Οι αρχές που έχουν λάβει ένα τέτοιο αίτημα, θα
πρέπει εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους είτε να
πραγματοποιούν οι ίδιες το σχετικό έλεγχο, ή να επιτρέπουν
στις αρχές που έκαναν στο σχετικό αίτημα να τον πραγμα
τοποιήσουν, είτε να επιτρέψουν την πραγματοποίησή του
από έναν ειδικευμένο ελεγκτή ή πραγματογνώμονα.
ΆρSρο 8

Μεταβατικές διατάξεις σχετικές με τα υπερβολική ανοίγμα
τα

ΆρSρο 7

Μέτρα διευκόλυνσης

1 . Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν
νομικά κωλύματα που εμποδίζουν ένα πιστωτικό ή χρημα
τοδοτικό ίδρυμα να παράσχει σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει
σχετική συμμετοχή πληροφοριών που είναι αναγκαίες για
την εποπτεία και τον έλεγχο μεγάλων χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων σύμφωνα με αυτή τη σύσταση.
2. Τα κράτη μέλη θα επιτρέψουν μεταξύ των αρμοδίων
αρχών του την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι αναγκαί
ες για την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματο
δοτικών ανοιγμάτων σύμφωνα με αυτή τη σύσταση, εννοεί
ται βεβαίως στην περίπτωση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η

συλλογή ή κατοχή πληροφοριών σε καμία περίπτωση δεν
θα εξυπονοεί ότι ασκείται σ' αυτά τα χρηματοδοτικά ιδρύ
ματα μία εποπτική λειτουργία από τις αρμόδιες αρχές.

1 . Όπου κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος των λαμβανομέ
νων μέτρων σε εφαρμογή αυτής της σύστασης ένα πιστωτι
κό ίδρυμα έχει ήδη πραγματοποιήσει άνοιγμα ή ανοίγματα
που υπερβαίνουν οιαδήποτε από τα όρια μεγάλου χρηματο
δοτικού ανοίγματος ή το συνολικό όριο του μεγάλου χρη
ματοδοτικού ανοίγματος όπως αναφέρονται στο άρθρο 4,
οι αρμόδιες αρχές θα λαμβάνουν μέτρα για να περιορίζουν
το χρηματοδοτικό άνοιγμα ή τα χρηματοδοτικά ανοίγματα
των πιστωτικών ιδρυμάτων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις
της σύστασης.
2. Η διαδικασία για την προσαρμογή του χρηματοδοτι
κού ανοίγματος ή των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων θα πρέ
πει να καταρτισθεί, να υιοθετηθεί, και να εφαρμόζεται και
να συμπληρώνεται εντός ενός χρονικού διαστήματος που οι
αρμόδιες αρχές θεωρούν προληπτικά εύκολο και χωρίς προ
βλήματα από πλευράς ανταγωνισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα
πληροφορούν την Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα της υιο
θετηθείσης διαδικασίας γενικής εφαρμογής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ»

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα στοιχεία που αναφέρονται λεπτομερώς κατωτέρω αποτελούν έναν ενδεικτικό πίνακα των στοιχείων που ένα
κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί οτι περιλαμβάνονται στον όρο «άνοιγμα». Εν όψει περαιτέρω εναρμόνισης τα
κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν τη σταθμισμένη αξία των στοιχείων που εκτίθενται παρακάτω,
εντούτοις, η Επιτροπή συνιστά ότι αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα τμήματα Α και Β σημείο ΐ) θα πρέ
πει να σταθμιστούν στο 100 %. Εφόσον ο κατάλογος είναι ενδεικτικός, και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να θεωρη
θεί ότι περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, η Επιτροπή αναμένει ότι τα κράτη μέλη θα περιλάβουν στον όρο ανοίγ
ματα, τα στοιχεία που έχουν γενικά παρόμοιο χαρακτήρα.
Α. Στοιχεία εντός ισολογισμού :

— Δάνεια και προκαταβολές, συμπεριλαμβανομένων τρεχούμενων αλληλόχρεων λογαριασμών,
— Γραμμάτια και υποσχετικές,
— Μισθώσεις,
— Μετοχές και άλλα αξιόγραφα,
— Δάνεια κεφαλαιακής συμμετοχής,

— Ομόλογα καταθέσεων.

Β. Στοιχεία εκτός ισολογισμού :
ΐ) Εγγυήσεις και λοιποί παρεμφερείς λογαριασμοί τάξεως:
— Αποδοχές συναλλαγματικών,
— Οπισθογραφήσεις επί των γραμματίων τα οποία δεν φέρουν το όνομα άλλου πιστωτικού ιδρύματος,

— Εγγυήσεις οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή υποκαταστάτων πιστώσεων,
— Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επιβεβαιωθεί,
— Συναλλαγές με προσφυγή,

— Εγγυήσεις και αποζημιώσεις συμπεριλαμβανομένων,
— Ανέκκλητες εκκρεμούσες πιστωτικές επιστολές ■
Π ) Αναλήψεις υποχρεώσεων :

—
—
—
—

Πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και συμφωνίες επαναφοράς
Κτηθέντα με συμφωνίες
Μη πληρωθέν τμήμα μερικώς πληρωθέντων μετοχών και αξιογράφων,
Εκκρεμούσες διευκολύνσεις όπως ανέκκλητα κονδύλια πιστώσεων,

— Εγγραφές εκδόσεων ομολογιακών δανείων, συμπεριλαμβανομένων πράξεων εκδόσεως ομολόγων και
πράξεων,

— Ανέκκλητες διευκολύνσεις χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που δεν έχουν ακόμα γίνει, αναλήψεις υποχρεώ
σεων δανεισμού, απόκτηση αξιογράφων ή παροχή εγγυήσεων ή διευκολύνσεων αποδοχής.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 1986

σχετική με τη δημιουργία συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στην Κοινότητα
(87/63/EOK)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 155,
Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο στις 6 Ιανουαρίου
1986 πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το
συντονισμό των νομοθετικών, διοικητικών και κανονι
στικών διατάξεων σχετικά με την εξυγίανση και την εκκα
θάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ο ;
ότι η εν λόγω οδηγία περιέχει στο άρθρο 16 παράγραφος 2
μεταβατική διάταξη που προβλέπει ότι, μέχρι την έναρξη
ισχύος του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων σε κάθε
κράτος μέλος τα συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων
στα οποία συμμετέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να
επιτρέπουν την κάλυψη των καταθέσεων που συλλέγουν τα
υποκαταστήματα που ιδρύονται στις χώρες υποδοχής που
δεν διαθέτουν σύστημα εγγύησης·

ότι μέχρι στιγμής έξι κράτη μέλη δεν διαθέτουν ακόμη
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και ότι αυτή η κατά
σταση, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2,
υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει τροχοπέδη στο άνοιγμα
υποκαταστημάτων στο έδαφός τους επιβάλλοντας συμπλη
ρωματική επιβάρυνση τόσο στο πιστωτικό ίδρυμα όσο και
στο σύστημα εγγύησης στο οποίο συμμετέχει αυτό το
ίδρυμα σε περίπτωση εκκαθάρισης που εμφανίζει ανεπάρ
κεια των στοιχείων του ενεργητικού ·
ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα εγγύησης των
καταθέσεων που έχουν δημιουργηθεί οικειοθελώς της ευθύ
νης των επαγγελματικών οργανώσεων και αποδείχθηκαν
τόσο κατάλληλα και αποτελεσματικά όσο και τα υποχρεω
τικά συστήματα που δημιουργήθηκαν και ρυθμίζονται με

νόμο· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλισθούν στα
κράτη μέλη που διαθέτουν ακόμη σύστημα εγγύησης τόσο
οι ιδιωτικές όσο και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ·

ότι η σύσταση που δεν δεσμεύει τα κράτη μέλη προς τα
οποία απευθύνεται ως προς το αποτέλεσμα που θα πρέπει
να επιτευχθεί αλλά ζητεί τη συνεργασία τους επί οικειοθε
λούς βάσης, πρέπει να αποτελεί ένα αποτελεσματικό όργανο
για να τους επιτρέπει να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα
μέρη να αναλάβουν πρωτοβουλίες·
ότι η απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα υποκαταστήματα
πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός της

εθνικής επικράτειας πρέπει να συμμετάσχουν στο σύστημα
εγγύησης των καταθέσεων της χώρας υποδοχής που θα
προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 16 της προαναφε
ρόμενης οδηγίας σε συνδυασμό με την παρούσα σύσταση,
διατηρεί σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων συστη
μάτων ·
(') ΕΕ αριθ. C 356 της 31 . 12. 1985, σ. 55.

ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αποδειχθεί επιβλα
βής για την ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής
αγοράς · ότι για να γίνει σχετική επαλήθευση μιας πρακτι
κής θα πρέπει να αποκτηθεί εμπειρία ως προς τη λειτουργι
κότητα των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων στην
Κοινότητα πριν προταθούν δεσμευτικοί ουσιαστικοί κανό
νες δικαίου στο πλαίσιο μιας πρότασης οδηγίας,
ΣΥΝΙΣΤΑ :

1 . Στα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη ένα ή περισσότερα
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (2), να επαληθεύ
σουν, σε περίπτωση εκκαθάρισης ενός πιστωτικού ιδρύ
ματος που εμφανίζει ανεπάρκεια στοιχείων ενεργητικού,
ότι :

α) αυτά τα συστήματα εγγυώνται αποζημίωση των κατα
θετών που δεν διαθέτουν μέσα να αξιολογήσουν
κατάλληλα την χρηματοποιστωτική πολιτική των
ιδρυμάτων στα οποία εμπιστεύονται τις καταθέσεις
τους ·

6) αυτά τα συστήματα καλύπτουν τους καταθέτες του
συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβα
νομένων των καταθετών των υποκαταστημάτων των
πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων οι έδρες
βρίσκονται σ' άλλα κράτη μέλη ·
γ) αυτά τα συστήματα διακρίνουν κατά επαρκώς ακριβή
τρόπο τις παρεμβάσεις που προηγούνται της εκκαθά
ρισης από τις αποζημιώσεις μετά την εκκαθάριση ·
δ) αυτά τα συστήματα αναφέρουν με σαφήνεια τα κριτή
ρια αποζημίωσης και τις διατυπώσεις που πρέπει να
τηρηθούν για την καταβολή τους.
2. Στα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη σχέδια σχετικά με
την εγκαθίδρυση συστημάτων εγγύησης των καταθέ
σεων (3):

α) να ελέγξουν εάν και κατά πόσο αυτά τα σχέδια
πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρο
νται στο σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) ·
β) να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να
διασφαλίσουν ότι αυτά τα συστήματα εγγύησης
καταθέσεων θα υιοθετηθούν το αργότερο στις 31
Δεκεμβρίου 1988.
3. Στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σύστημα εγγύησης
των καταθέσεων που να καλύπτει όλα τα πιστωτικά ιδρύ
ματα τα οποία δεν έχουν ακόμη καταρτίσει σχέδια (4):
α) να επεξεργασθούν, σε συνεργασία με τις αρχές
εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και αντιστοί

χων επαγγελματικών οργανώσεων τους σχέδιο
(2) Βέλγιο, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ισπανία, Γαλ
λία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο.
(3) Ιταλία, Ιρλανδία και Πορτογαλία.
(4) Δανία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο.
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σχετικά με ένα ή περισσότερα συστήματα εγγύησης
των καταθέσεων που να πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία
α) έως δ) της παρούσας σύστασης ·

6) να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε αυτά
τα συστήματα να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο
την 1η Ιανουαρίου 1990.
4. Τα κράτη μέλη, ενημερώνουν την Επιτροπή για όλες τις
τροποποιήσεις στο σύστημά τους εγγύησης των καταθέ
σεων και για όλα τα μέτρα ή σχέδια μέτρων που υιοθε
τούνται στο πλαίσιο των σημείων 1 , 2 και 3 .

Αριθ. L 33/ 17

5. H παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1986.

Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 33/ 18

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 204/87 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1987 περί πωλήσεως,
σε προκαθορισμένη κατ' αποκοπή τιμή, εν όψει της μεταποιήσεώς τους εντός της Κοινότητας, ορισμένων
βοείων κρεάτων που προέρχονται από αποθέματα οργανισμών παρεμβάσεως, και περί καταργήσεως του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3563/86, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 22 της 24ης Ιανουαρίου 1987)
Σελίδα 14, στο άρθρο 1 , στην παράγραφο 1 , στην τρίτη περίπτωση :
αντί:
διάβαζε:

«. . . πριν από την 1η Ιουλίου 1986,»,
«. . . πριν από την 1η Αυγούστου 1986,».

4. 2. 87

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

REGIONS

Statistical yearbook 1986

In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics
relating to economic and social factors in the regions of the European Community.
The issue contains information on :

(i) population and its structure,
(ii) employment and unemployment,
(iii) education, health and various social indicators,
(iv) economic aggregates ,

(v)

the main series on the different sectors of the economy : agriculture, industry, energy and
the services sector,

(vi) the Community's financial participation in investments .

The main regional indicators are also presented in a series of coloured maps .

233 pp ., 14 maps .

Published in : Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian.
Catalogue number : CA-44-85-412-7C-C
ISBN : 92-825-5935-1
Price (excluding VAT) in Luxembourg :
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

EMPLOYMENT AND HOUSING RENOVATION IN EUROPE

The growing crisis in the construction industry affecting Europe since 1974/75 has, apart from
brief upswings , worsened considerably since the early 1980s .
Employment levels have declined sharply in the construction industry : in the space of ten years
it has lost about one quarter of its workforce .
The crisis can be largely attributed to the impact of the following constraints on construction
and civil engineering industry which leave it little room for manoeuvre :
— close ties to the public authorities' budgetary and financial policy leave it little autonomy
with respect to macro-economic factors (household incomes , interest rates , etc);
— the structural change in demand resulting in a slowdown , then fall-off, in major public and
industrial infrastructure programmes accompanied by the growth of more fragmented
work ;

— a change in the pattern of investment, which is gradually becoming more 'abstract' — i.e .,
aimed at rationalization rather than an increase in capacity.
98 pp .

Published in : English, French , German .
Catalogue number : CB-46-86-961-EN-C
Price (excluding VAT) in Luxembourg :
IRL 6.40

UKL 5.80

USD 9

ISBN : 92-825-6422-3
BFR 400
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