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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Απριλίου 1989

που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την πλευρική
προστασία (πλευρικοί προφυλακτήρες) ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκού
μενων τους

(89/297/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας , και ιδίως το άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής (*),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην
έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμέ
νων τους (4), ότως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
87/403/EQK (Ο

ύτι, για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια, είναι απαραίτητο να
εφοδιαστούν όλα τα βαριά οχήματα με πλευρικούς προφυ
λακτήρες, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι μη
προστατευόμενοι χρήστες του δρόμου (πεζοί, ποδηλάτες,
μοτοσυκλετιστές) από τον κίνδυνο πτώσης κάτω από τις
πλευρές των εν λόγω οχημάτων·
ότι, για πρακτικούς λόγους, πρέπει να προβλεφθούν διαφο
ρετικές προθεσμίες εφαρμογής για τις νέες εγκρίσεις ανά
τύπο και για όλα τα νέα οχήματα·

ότι επιβάλλεται να εκδοθούν τα μέτρα για την προοδευτική
καθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονι
κής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992· ότι η
εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφο
ρία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και
των κεφαλαίων·

ότι η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα
οχήματα με κινητήρα προϋποθέτει την αναγνώριση από τα
κράτη μέλη των ελέγχων που εκτελούνται από καθένα από
αυτά σύμφωνα με κοινές προδιαγραφές,

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να ικανοποι
ούν τα οχήματα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, αφο
ρούν, μεταξύ άλλων, τους πλευρικούς προφυλακτήρες των
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ότι οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο· ότι, για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο όλα τα

κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις ίδιες προδιαγραφές, είτε

Άρθρο 1

επιπλέον, είτε σε αντικατάσταση της υπάρχουσας νομοθεσί
ας τους, ώστε, ειδικότερα, να καταστεί δυνατή η εισαγωγή
της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ για κάθε τύπο οχήματος που
αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας 70/ 156/EOK του
Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως

Νοείται ως όχημα, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
κάθε όχημα με κινητήρα των κατηγοριών N2 και N3 και τα
ρυμουλκούμενα των κατηγοριών 0 3 και 04 , όπως περιγρά
φονται στο παράρτημα I της οδηγίας 70/ 156/EOK, που
προορίζεται για οδική χρήση , με ή χωρίς αμάξωμα και εκ
κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h .

0) ΕΕ αριθ. C 265 της 5 . 10. 1987, σ . 21 .
(2) ΕΕ αριθ. C 94 της 11 . 4. 1988, σ. 23 .
(3) ΕΕ αριθ. C 80 της 28. 3 . 1988, σ . 17 .

(4) ΕΕ αριθ. L 42 της 23 . 2. 1970, σ . 1 .
(J) ΕΕ αριθ. L 220 της 8 . 8 . 1987, σ. 44.
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Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που σχετίζονται
με την πλευρική προστασία, να αρνηθούν τη χορήγηση
έγκρισης ΕΟΚ ή εθνικής έγκρισης για ένα όχημα, αν το όχημα
αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος.
2. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που σχετίζονται
με την πλευρική προστασία, να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν
την πώληση , τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, τη θέση σε
κυκλοφορία ή τη χρήση ενός οχήματος, αν το όχημα αυτό
πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος.
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2. Από την 1η Μάιου 1991, τα κράτη μέλη μπορούν να
απαγορεύουν να τίθενται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά
οχήματα των οποίων τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική
προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 5

Κάθε αναγκαία τροποποίηση για την προσαρμογή των προ
διαγραφών του παραρτήματος στην τεχνική πρόοδο, εγκρί
νεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 13 της οδηγίας 70/ 156/EOK.

Άρθρο 3
Άρθρο 6

Κάθε κράτος μέλος που προβαίνει σε έγκριση ΕΟΚ, λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα για να ενημερώνεται για όλες τις τροπο
ποιήσεις που γίνονται σε ένα από τα στοιχεία ή τα χαρακτη
ριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα. Οι αρμόδιες αρχές
του εν λόγω κράτους μέλους αποφασίζουν αν πρέπει να
εκτελεστούν νέες δοκιμές στον τροποποιημένο τύπο συνο
δευόμενες από ένα νέο πρακτικό. Αν με τις δοκιμές αυτές
αποκαλυφθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της
παρούσας οδηγίας, η τροποποίηση δεν εγκρίνεται.

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις
για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο
στις 30 Οκτωβρίου 1989. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά .

2. * Τα κράτη μέλη φροντίζουν να ανακοινώνουν στην
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την
παρούσα οδηγία .

Άρθρο 4
Άρθρο 7

1.

Από την 1η Ιουνίου 1990, τα κράτη μέλη :

— δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το πιστοποιητικό που
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτω
ση της οδηγίας 70/ 1 56/EOK για έναν τόπο οχήματος του
οποίου τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστα
σία δεν πληρούν τις προδιαγραφές την παρούσας οδη
γίας,

— μπορούν να αρνηθούν την έγκριση σε εθνικό επίπεδο ενός
τύπου οχήματος του οποίου τα μέρη που εξασφαλίζουν
την πλευρική προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές
της παρούσας οδηγίας.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 13 Απριλίου 1989.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. SΟLΒΕS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.

Γενικές προδιαγραφές και ορισμοί

1.1 .

Τα οχήματα των κατηγοριών N2, N3 , 03 και 04 πρέπει να κατασκευάζονται ή/και να εξοπλίζονται με
τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχουν, όταν είναι ολόκληρα, αποτελεσματική προστασία στους απροστά
τευτους χρήστες των δρόμων (πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές), από τον κίνδυνο να πέσουν κάτω
από το όχημα και να εμπλακούν κάτω από τους τροχούς του (*).
H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:
— στους ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα ,

— στα ρυμουλκούμενα οχήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά
πολύ μακρών φορτίων αδιαίρετου μήκους, όπως είναι η ξυλεία, οι χαλύβδινοι ράβδοι κλπ.,
— στα οχήματα που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για ειδικούς σκοπούς, όπου δεν είναι
δυνατόν, για πρακτικούς λόγους, να τοποθετηθούν τέτοιοι πλευρικοί προφυλακτήρες.

1.2.

Ένα όχημα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές του σημείου 1.1 , αν τα πλευρικά του μέρη
παρέχουν προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω σημείων.

1.3 .

Ορισμοί

1.3.1 .

Τύπος οχήματος όσον αφορά την πλευρική προστασία

Με τον όρο «τύπος οχήματος όσον αφορά την πλευρική προστασία» νοούνται οχήματα που δεν
διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
Εύρος του οπίσθιου άξονα, δομή, διαστάσεις, μορφή και υλικά του αμαξώματος και του πλαισίου,
χαρακτηριστικά της ανάρτησης του οχήματος κατά το μέτρο που έχουν σχέση με τις προδιαγραφές του
σημείου 2.

1.3.2.

Μάζα χωρίς φορτίο νοείται το βάρος του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας, χωρίς επιβάτες και

φορτίο, αλλά πλήρως εφοδιασμένο με καύσιμα, ψυκτικό, λιπαντικό, εργασία και εφεδρικό τροχό,
εφόσον αυτά παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήματος ως συνήθης εξοπλισμός.

1.4.

Τοποθέτηση του οχήματος

Όταν ένα όχημα ελέγχεται ως προς τη συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές που εκτίθενται στο
σημείο 2, τοποθετείται ως εξής:

—
—
—
—

το όχημα τοποθετείται σε οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια,
οι κατευθυντήριοι τροχοί είναι στραμμένοι κατευθείαν μπροστά ,
το όχημα είναι αφόρτωτο,
τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα τοποθετούνται στα υποστηρίγματά τους με την επιφάνεια φόρτωσής
τους οριζόντια.

2.

Πλευρική προστασία που εξασφαλίζεται με ειδική διάταξη (πλευρικός προφυλακτήρας)

2.1 .

H εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να αυξάνει το ολικό πλάτος του οχήματος και το κύριο μέρος της
εξωτερικής της επιφάνειας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 120 mm προς τα έσω από το απώτερο
επίπεδο (μέγιστο πλάτος) του οχήματος. Το εμπρόσθιο άκρο της διάταξης μπορεί, σε ορισμένα
οχήματα, να είναι στραμμένο προς τα μέσα, σύμφωνα με τα σημεία 2.4.2 και 2.4.3 . Τα τελευταία 250 mm
τουλάχιστον του οπίσθιου άκρου της διάταξης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 mm προς τα έσω
από το απώτερο άκρο των οπίσθιων ελαστικών (εξαιρουμένης της τυχόν διόγκωσης των ελαστικών
κοντά στο έδαφος).

2.2 .

H εξωτερική επιφάνεια της προστατευτικής διάταξης πρέπει να είναι λεία, ουσιαστικά επίπεδη ή
κυματοειδής κατά την οριζόντια έννοια και κατά το δυνατόν συνεχής από εμπρός μέχρι πίσω·
παρακείμενα μέρη μπορούν, εντούτοις, να υπερκαλύπτονται, αρκεί η ακμή στο σημείο υπερκάλυψης να
βλέπει προς τα πίσω ή προς τα κάτω· είναι δυνατόν επίσης να αφήνεται ένα διάκενο όχι μεγαλύτερο από
25 mm μετρούμενο κατά μήκος, αρκεί το οπίσθιο μέρος να μην προεξέχει από το εμπρόσθιο* οι κυρτές
κεφαλές των βιδών ή των πριτσινιών δεν επιτρέπεται να απέχουν από την επιφάνεια της προστατευτικής
επιφάνειας περισσότερο από 10 mm· άλλα μέρη επιτρέπεται να προεξέχουν επίσης μέχρι 10 mm, με την
προϋπόθεση ότι είναι λεία και ομοιόμορφα στρογγυλεμένα. Όλες οι εξωτερικές ακμές και γωνίες πρέπει
να στρογγυλεύονται σε καμπύλες με ακτίνα τουλάχιστον 2,5 mm (γεγονός που ελέγχεται σύμφωνα με
όσα περιγράφονται στην οδηγία 74/483/EOK) (2).

0) H παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη να θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις για τα μέρη του οχήματος που είναι πιο μπροστά από
τους εμπρόσθιους ή πιο πίσω οπό τους οπίσθιους τροχούς.
(2) ΕΕ αριθ. L 266 της 2. 10. 1974, σ. 4.
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H διάταξη μπορεί να αποτελείται από μια συνεχή επίπεδη επιφάνεια, ή μία ή περισσότερες μεταλλικές
ράβδους, ή ένα συνδυασμό επίπεδων επιφανειών και ράβδων· όταν χρησιμοποιούνται ράβδοι, η μεταξύ
τους απόσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 mm, το δε πλάτος τους πρέπει να είναι τουλάχι
στον :

— 50 mm για τα οχήματα των κατηγοριών N2 και 03,
— 100 mm για τα οχήματα των κατηγοριών N3 και 04, οι δε ράβδοι αυτές πρέπει να είναι επίπεδες . Οι
συνδυασμοί επίπεδων επιφανειών και ράβδων πρέπει να αποτελούν συνεχή πλευρικό προφυλακτήρα,
με την επιφύλαξη του σημείου 2.2.

2.4.

Το εμπρόσθιο άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ως εξής:

2.4. 1 .

H θέση του πρέπει να είναι:

2.4.1.1 .

Σε οχήματα με κινητήρα: όχι περισσότερο από 300 mm πίσω από το εγκάρσιο κάθετο επίπεδο που
εφάπτεται στο πίσω μέρος του ελαστικού του πρώτου τροχού μπροστά από τον προφυλακτήρα .

2.4.1.2.

Σε ρυμουλκούμενα οχήματα με ράβδο έλξης: όχι περισσότερο από 500 mm πίσω από το επίπεδο που
ορίζεται στο σημείο 2.4.1.1 .

2.4. 1 . 3 .

Σε ημιρυμουλκούμενα οχήματα: όχι περισσότερο από 250 mm πίσω από το μέσο εγκάρσιο επίπεδο των
υποστηριγμάτων, αν υπάρχουν εν πάση περιπτώσει η απόσταση του εμπρόσθιου άκρου του προφυλα
κτήρα από το εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο του πείρου του υποστηρίγματος, στην
απώτερη προς τα πίσω θέση του, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,7 m.

2.4.2.

Όταν το εμπρόσθιο άκρο βρίσκεται σε κατά τα άλλα ελεύθερο χώρο, πρέπει να αποτελείται από ένα
συνεχές κατακόρυφο στοιχείο εκτεινόμενο σε όλο το πλάτος του προφυλακτήρα· η εξωτερική και
εμπρόσθια πλευρά του στοιχείου αυτού πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 50 mm προς τα πίσω και να
είναι στραμμένη κατά 100 mm προς τα μέσα, στα οχήματα των κατηγοριών N2 και 03 , ενώ για τα
οχήματα των κατηγοριών N3 και 04 πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 100 mm προς τα πίσω και να είναι
στραμμένη προς τα μέσα κατά 100 mm.

2.4.3 .

Σε οχήματα με κινητήρα στα οποία η διάσταση των 300 mm που ορίζεται στο σημείο 2.4.1.1 βρίσκεται
μέσα στο θάλαμο, o προφυλακτήρας πρέπει να κατασκευάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να φθάνει
μέχρι τα τοιχώματα του θαλάμου και, αν είναι αναγκαίο, να κάμπτεται προς τα μέσα κατά γωνία που να
μην υπερβαίνει τις 45° .

Επιτρέπεται διάμηκες διάκενο 100 mm μεταξύ του εμπρόσθιου άκρου του προφυλακτήρα και των
τοιχωμάτων του θαλάμου, στην περίπτωση αναρτημένων ή αρθωτών θαλάμων. Στην περίπτωση αυτή
δεν ισχύουν οι διατάξεις του σημείου 2.4.2.
2.4.4.

Σε οχήματα με κινητήρα στα οποία η διάσταση των 300 mm που αναφέρεται στο σημείο 2.4. 1 . 1 βρίσκεται
πίσω από το θάλαμο και o πλευρικός προφυλακτήρας εκτείνεται προς τα εμπρός, όπως περιγράφεται
στο σημείο 2.4.3 ως επιλογή του κατασκευαστή, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του σημείου 2.4.3 .

2.5 .

Το οπίσθιο άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να εκτείνεται περισσότερο από 300 mm
εμπρός από το εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο εμπρόσθιο σημείο του ελαστικού του
αμέσως επόμενου τροχού* για το οπίσθιο άκρο δεν απαιτείται συνεχές κατακόρυφο στοιχείο.

2.6.

Το κάτω άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να απέχει, σε κανένα σημείο, περισσότερο από
550 mm από το έδαφος.

23.

Το άνω άκρο του προφυλακτήρα δεν πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από 350 mm από το μέρος εκείνο
του οχήματος που τέμνεται ή του οποίου άπτεται το κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στην εξωτερική
επιφάνεια των ελαστικών, εξαιρουμένης τυχόν διόγκωσής τους κοντά στο έδαφος, εκτός από τις
παρακάτω περιπτώσεις:

2.7.1 .

Όταν το επίπεδο του σημείου 2.7 δεν τέμνει το όχημα, το άνω άκρο του προφυλακτήρα πρέπει να
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της πλατφόρμας φόρτωσης ή 950 mm από το έδαφος,
ανάλογα με το ποιο από τα δύο αυτά μεγέθη είναι μικρότερο.

2.7.2.

Όταν το επίπεδο του σημείου 2.7 τέμνει το όχημα σε σημείο υψηλότερα από 1 ,3 m πάνω από το έδαφος;
το άνω άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 950 mm από το
έδαφος.

2.7.3 .

Για οχήματα που είναιειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, και όχι απλώς προσαρμοσμένα , για τη
μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ή με αποσυνδεόμενο αμάξωμα, το άνω άκρο του προφυλακτήρα
μπορεί να προσιδορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω σημεία 2.7. 1 και 2.7.2- το εμπορευματοκιβώτιο ή το
αμάξωμα θεωρούνται ως μέρη του οχήματος.

2.8.

Οι πλευρικοί προφυλακτήρες πρέπει να είναι πρακτικά άκαμπτοι, ασφαλώς προσαρμοσμένοι (δεν
πρέπει να είναι δυνατόν να ξεσφίγγονται εξ αιτίας των κραδασμών κατά την κανονική λειτουργία του
οχήματος) και να κατασκευάζονται από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, εκτός από τα μέρη που
αναφέρονται στο σημείο 2.9.

Οι πλευρικοί προφυλακτήρες θεωρούνται κατάλληλοι αν μπορούν να αντέχουν σε οριζόντια στατική
δύναμη 1 kN εφαρμοζόμενης κάθετα σε οποιοδήποτε σημείο της εξωτερικής τους επιφάνειας μέσω ενός
εμβόλου, η εμπρόσθια όψη του οποίου είναι κυκλική και επίπεδη , διαμέτρου 220 mm ± 10 mm , και
εφόσον η παραμόρφωση του προφυλακτήρα υπό φορτίο δεν υπερβαίνει:
— τα 30 mm στα τελευταία 250 mm του οπίσθιου μέρους του προφυλακτήρα και
— τα 150 mm στο υπόλοιπο μήκος του.
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2.8.1 .

H παραπάνω απαίτηση μπορεί να ελέγχεται υπολογιστικά.

2.9.

Στους πλευρικούς προφυλακτήρες μπορούν να ενσωματώνονται τα εξαρτήματα που τοποθετούνται
κατά μόνιμο τρόπο στο όχημα , όπως π.χ. κιβώτιο συσσωρευτή , δοχεία αέρα, δοχεία καυσίμου,
λαμπτήρες, κάτοπτρα, εφεδρικοί τροχοί και κιβώτια εργαλείων, εφόσον ανταποκρίνονται στις
διαστάσεις που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Όσον αφορά τα διάκενα , πρέπει να εφαρμόζονται οι
διατάξεις του σημείου 2.2.

2.10.

O πλευρικός προφυλακτήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη σωλήνων του συστήματος
πέδησης, αέρα ή υγρών.

3.

Κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω προδιαγραφές , τα οχήματα των ακόλουθων τύπων πρέπει να
συμφωνούν μόνο με τις ειδικές για κάθε περίπτωση προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω.

3.1 .

Ένα εκτατό ρυμουλκούμενο όχημα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του σημείου 2, όταν
είναι κλειστό στο μικρότερό του μήκος· όταν το όχημα ανοίγει, οι πλευρικοί προφυλακτήρες πρέπει να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σημείων 2.6, 2.7 και 2.8, και των σημείων 2.4 ή 2.5 , όχι όμως
αναγκαστικά και με των δύο. H επέκταση του ρυμουλκούμενου οχήματος δεν πρέπει να προκαλεί
διάκενα κατά μήκος των πλευρικών προφυλακτήρων.

3.2.

Σε ένα βυτιοφόρο, που είναι ένα όχημα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη μεταφορά υγρών ουσιών σε
κλειστή δεξαμενή μονίμως προσαρμοσμένη στο όχημα, και εφοδιασμένο με συνδέσμους για σωλήνες
για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, πρέπει να προσαρμόζονται πλευρικοί προφυλακτήρες που να
ανταποκρίνονται, όσο αυτό είναι εφικτό, σε όλες τις προδιαγραφές του σημείου 2· μόνο στις
περιπτώσεις που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις το καθιστούν αναγκαίο , επιτρέπεται η μη αυστηρή
συμφωνία με τις διατάξεις αυτές.

3.3 .

Σε οχήματα που είναι εφοδιασμένα με εκτατά σκέλη για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη φόρτωση,
εκφόρτωση ή άλλες εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το όχημα , οι πλευρικοί προφυλακτήρες
μπορούν να τοποθετούνται με επιπλέον διάκενα, όπου αυτά είναι αναγκαία για να επιτρέπεται η έκταση
των σκελών .

3.4.

Σε ένα όχημα με σημεία αγκύρωσης για μεταφορές ro-ro, επιτρέπεται να υπάρχουν διάκενα στον
πλευρικό προφυλακτήρα για να περνούν και να τεντώνονται τα σχοινιά στερέωσης.

4.

Αν οι πλευρές του οχήματος είναι σχεδιασμένες ή/και εφοδιασμένες κατά τρόπο ώστε τα συνιστώντα
μέρη τους, ως σύνολο, να ανταποκρίνονται, όσον αφορά τη μορφή και τα χαρακτηριστικά τους, στις
προδιαγραφές του σημείου 2, τότε μπορεί να θεωρείται ότι οι πλευρές αυτές αντικαθιστούν τους
πλευρικούς προφυλακτήρες .

5.

Αίτηση για έγκριση ΕΟΚ

5.1 .

H αίτηση για έγκριση ΕΟΚ για έναν τύπο οχήματος, όσον αφορά την πλευρική του προστασία,
υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

5.2.

H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα, σε τρία αντίγραφα, και τις ακόλουθες
πληροφορίες:

5.2.1 .

H περιγραφή του οχήματος, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο 1.4.1
συνοδευόμενη από σχέδια με διαστάσεις και φωτογραφίες ή όψεις των πλευρών του οχήματος στις
οποίες να φαίνονται αναλυτικά τα επί μέρους εξαρτήματα. Πρέπέι επίσης να αναφέρονται οι αριθμοί
ή/και τα σύμβολα που χαρακτηρίζουν το συγεκριμένο τύπο του οχήματος.

5.2.2.

Τεχνική περιγραφή των μερών που εξασφαλίζουν την πλευρική προσταστία με σχετικές λεπτομερείς
πληροφορίες.

5.3 .

Ένα όχημα, αντιπροσωπευτικό του τύπου για τον οποίο ζητείται η έγκριση , υποβάλλεται στην τεχνική
υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις δοκιμές έγκρισης.

6.

Έγκριση ΕΟΚ

6.1 .

Το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από παράρτημα
συνταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του συμπληρώματος.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[Μέγιστο μέγεθος: A4 (210 x 297 mm)]

1

e . . .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(Άρθρο 4 παράγραφος 2 και άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου της σης φεβρουαρίου 1970 περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των
ρυμουλκουμένων τους)

Αριθμός έγκισης ΕΟΚ

, Αριθμός επέκτασης .

1.

Εμπορικό σήμα ή ονομασία του οχήματος

2.

Τύπος οχήματος και κατηγορία

3.

Ονομα και διεύθυνση κατασκευαστή .

4.

Όνομα και διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει)

S.

Χαρακτηριστικά των μερών που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία

6.

Το όχημα υποβλήθηκε για έγκριση ΕΟΚ στις

7.

Υπεύθυνη τεχνική υπηρεσία για δοκιμές έγκρισης ΕΟΚ

8.

Ημερομηνία του πρακτικού των δοκιμών που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία

9.

Αριθμός του πρακτικού των δοκιμών που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία

10.

Λόγος ή λόγοι για τους οποίους ζητείται (ενδεχομένως) η επέκταση της έγκρισης ΕΟΚ

11 .

H έγκριση ΕΟΚ/επέκταση, όσον αφορά την πλευρική προστασία, χορηγήθκε/ απορρίφθηκε (2)

12.

Τόπος

13 .

Ημερομηνία

14.

Υπογραφή .

15 .

Επισυνάπτεται κατάλογος εγγράφων που συνιστούν το φάκελο της έγκρισης ΕΟΚ, που φυλάσσεται στην
αρμόδια υπηρεσία που χορήγησσε την έγκριση· αντίγραφό του μπορεί να αποκτηθεί με σχετική αίτηση .

16.

Ενδεχόμενες παρατηρήσεις

ί1) Ονομασία της υπηρεσίας.
(2) Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση.
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Παράδειγμα
ΟΔΗΠΑ 89/297/EOK
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡΙΣΗ! ΕΟΚ/ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: . . .
ΤΥΠΟΣ:

Περίληψη των επισυναπτόμενων εγγράφων

Συνολικός αριθμός σελίδων του φακέλλου:
Αριθμός σελίδων της περιγραφής:
Αριθμός σελίδων των σχεδίων:
Αριθμός φωτογραφιών:

9
4

4
1

σελίδα

Γενικά

1

Γενική περιγραφή οχήματος
Βάρη και διαστάσεις
Περιγραγή του πλευρικού προφυλακτήρα

2
2
3

Επισυναπτόμενα σχέδια και φωτογραφίες:

Σχέδιο(-α) εγκατάστασης της διάταξης: 031.3.046 (2 σελίδες A4)
03L3.047 (2 σελίδες A5)
φωτογραφία(-ες): 031.13.027 (1)

Όλα τα έγγραφα, σχέδια και φωτογραφίες πρέπει να φέρουν τον αριθμό έγκρισης ΕΟΚ/επέκτασης.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Απριλίου 1989

για το συντονισμό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου
που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες
( 89 / 298 / EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54,
την πρόταση της Επιτροπής 0,
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

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

ότι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, όπως και κάθε άλλο είδος
τοποθέτησης, ενέχουν κινδύνους· ότι προκειμένου να προ
στατευθούν οι επενδυτές επιβάλλεται να είναι σε θέση να
εκτιμούν την αληθή έκταση των κινδύνων αυτών, ώστε να
μπορούν να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους
έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης*
ότι η ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις
κινητές αξίες και τους εκδότες τους μπορεί να εξασφαλίσει
αυτή την προστασία των επενδυτών*
ότι, εξάλλου, η ενημέρωση αυτή αποτελεί αποτελεσματικό
μέσο εδραίωσης της εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες,
συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην καλή λειτουργία
και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών*
ότι πρέπει, συνεπώς, να καθιερωθεί μια πραγματική κοινοτι
κή πολιτική ενημέρωσης σχετικά με τις κινητές αξίες* ότι
αυτή η πολιτική ενημέρωσης, λόγω των εγγυήσεων που
προσφέρει στους επενδυτές και της επίπτωσης που έχει στην
καλή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών, θα προωθήσει
την αμφίδρομη ροή κινητών αξιών μεταξύ των διαφόρων
εθνικών αγορών και θα ευνοήσει κατ' αυτόν τον τρόπο τη

δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς*
ότι η οδηγία 80/390/EOK του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου
1980 περί συντονισμού των όρων κατάρτισης ελέγχου και
διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσι
εύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο
αξιών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
87/345/EOK (S), αποτελεί σημαντικό στάδιο για την καθιέ
ρωση μιας τέτοιας κοινοτικής πολιτικής ενημέρωσης* ότι
C1 ) ΕΕ αριθ. C 226 της 31 . 8. 1982, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 125 της 17 . 5 . 1982, σ. 176 και ΕΕ αριθ. C 69 της
20. 3 . 1989 .

(3) ΕΕ αριθ. C 310 της 30. 11 . 1981 , σ . 50.
(4) ΕΕ αριθ. L 100 της 17. 4. 1980, σ. 1 .
(0 ΕΕ αριθ. L 185 της 4. 7 . 1987, σ . 81 .

πράγματι συντονίζει τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσι
εύονται κατά την εισαγωγή σε χρηματιστήριο κινητών αξιών
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων κινη
τών αξιών και των εκδοτών τους, ώστε να καθίσταται δυνατό
στους επενδυτές να μορφώνουν βάσιμη γνώμη για την περιου
σία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα
και τις προοπτικές των εκδοτών αυτών, καθώς και για
τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σ' αυτές τις κινητές
αξίες*
ότι, γι' αυτή την πολιτική ενημέρωσης απαιτείται επίσης,
κάθε φορά που προσφέρονται προς το κοινό για πρώτη φορά
κινητές αξίες σε ένα κράτος μέλος, από τον ίδιο τον εκδότη , ή
εξ ονόματός του, ή από τρίτο, είτε αυτές εισαχθούν μεταγε
νέστερα στο χρηματιστήριο είτε όχι, να τίθεται στη διάθεση
των επενδυτών ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις πληροφο
ρίες αυτού του είδους* ότι επιβάλλεται επίσης o συντονισμός
του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για να κατα
στούν ισοδύναμες οι ελάχιστες εγγυήσεις τις οποίες απο
λαύουν οι επενδυτές στα διάφορα κράτη μέλη *

ότι, προς το παρόν, δεν υπήρξε δυνατόν να δοθεί κοινός
ορισμός του όρου «πρόσκληση προς το κοινό» και όλων των
στοιχείων που τη συνιστούν *
ότι, όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά κινητές αξίες
που προορίζονται να εισαχθούν επίσημα σε χρηματιστήριο
αξιών, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με εκείνες που απαιτούνται από την οδηγία

80/390/E0K και προσαρμοσμένες στις συνθήκες της πρό

σκλησης προς το κοινό* ότι, όταν η πρόσκληση προς το κοινό
αφορά κινητές αξίες που δεν προορίζονται να εισαχθούν
επίσημα σε χρηματιστήριο αξιών, οι πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται επιτρέπεται να είναι λιγότερο λεπτομερείς
ώστε να μη βαρύνουν υπερβολικά τους μικρούς και μεσαίους
εκδότες* ότι o ήδη υπάρχων βαθμός συντονισμού των κανό
νών που διέπουν την πρόσκληση προς το κοινό για κινητές
αξίες που προορίζονται να εισαχθούν επίσημα σε χρηματι
στήριο αξιών είναι τέτοιος ώστε το ενημερωτικό δελτίο που
εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να
μπορεί, βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης, να χρησιμοποιεί
ται για πρόσκληση προς το κοινό με αντικείμενο τις ίδιες
αξίες, σε άλλο κράτος μέλος* ότι η αμοιβαία αναγνώριση
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται όταν τα ενημερωτικά δελτία
που αφορούν προσκλήσεις προς το κοινό, συμφωνούν με τους
βασικούς κανόνες που διατυπώνονται στην οδηγία 80/390/
ΕΟΚ και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, ακόμα και
ελλείψει αιτήσεως για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο
αξιών*

ότι είναι αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα
επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, να "
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της ορισμένες κινητές
αξίες που εκδίδουν εταιρείες ή επιχειρήσεις που διέπονται
από τη νομοθεσία τρίτων χωρών*
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ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η επέκταση της αναγνώρι
σης, σε βάση αμοιβαιότητας, των ενημερωτικών δελτίων που

στ) στις μετοχές που προσφέρονται δωρεάν σε κατόχους
μετοχών·

προέρχονται από τις χώρες αυτές , δυνάμει συμφωνιών που
θα συνάψει η Κοινότητα με τις τρίτες χώρες,

ζ)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

η) στις κινητές αξίες που προσφέρονται από τον εργο
δότη ή από συνδεδεμένη επιχείρηση , στο προσωπικό
ή εις όφελος του προσωπικού που τελεί ή τελούσε εν
υπηρεσία·

ΜΕΡΟΣ I

Γενικές διατάξεις

θ) στις κινητές αξίες που προέρχονται από τη μετατρο
πή μετατρέψιμων ομολογιών ή ομολογιών που
προκύπτουν από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέ
χονται από warrants ή στις μετοχές που προσφέρο
νται μετά από ανταλλαγή έναντι ανταλλάξιμων ομο
λογιών, εφ' όσον δημοσιεύτηκε ενημερωτικό δελτίο
πρόσκλησης προς το κοινό ή εισαγωγής σε χρημα
τιστήριο αξιών στο ίδιο κράτος μέλος σχετικά με
αυτές τις μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες ή
με αυτά τα warrants*

Άρθρο 1
1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις κινητές αξίες που
αποτελούν, για πρώτη φορά, αντικείμενο πρόσκλησης προς
το κοινό σε ένα κράτος μέλος, εφ' όσον οι εν λόγω αξίες δεν
έχουν ήδη εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών που ευρίσκεται ή
λειτουργεί σε αυτό το κράτος μέλος.
2.
Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά μέρος μόνο
των κινητών αξιών της αυτής έκδοσης, τα κράτη μέλη δεν
υποχρεούνται να απαιτήσουν τη δημοσίευση νέου ενημερωτι
κού δελτίου όταν αργότερα γίνει πρόσκληση για τις υπόλοι
πες αξίες.

ι)

H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:
1 , στους ακόλουθους τύπους προσκλήσεων:

μέλος των οργανισμών αυτών*

α) όταν η πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες
απευθύνεται σε πρόσωπα στα πλαίσια των επαγγελ
ματικών τους δραστηριοτήτων ή/και

ιβ) στις κινητές ευρωαξίες οι οποίες δεν αποτελούν το
αντικείμενο γενικευμένης διαφημιστικής εκστρα
τείας ή επισκέψεων κατ' οίκον.

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)

οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων εκτός από τους
«κλειστού τύπου»: τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εται
ρείες επενδύσεων:
— αντικείμενο των οποίων είναι η συλλογική
επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το
κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην
αρχή της κατανομής των κινδύνων και
— τα μερίδια των οποίων, κατ' αίτηση των κομιστών,
εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα με
κεφάλαια των οργανισμών αυτών. Πράξεις οργα
νισμού συλλογικών επενδύσεων, που ενεργούνται
ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του να
μην αποκλίνει αισθητά από την καθαρή αξία
απογραφής τους, εξομοιώνονται με εξαγορές ή
εξοφλήσεις αυτού του είδους*

β)

μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων: οι κινη
τές αξίες που εκδίδει οργανισμός συλλογικών

2. Στους ακόλουθους τύπους κινητών αξιών:

α) στις κινητές αξίες που προσφέρονται με ονομαστική
τιμή τουλάχιστον 40 000 Ecu ανά μονάδα·
β) στα μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλο
γικών επενδύσεων εκτός από τους «κλειστού
τύπου»*

γ) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος ή από
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ενός κράτους
ή από διεθνείς οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα
στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη·

δ) στις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο πρό
σκλησης προς το κοινό για ανταλλαγή*

ε) στις κινητές αξίες που προσφέρονται κατά τη συγχώ
νευση εταιρειών*

στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις που
διαθέτουν νόμιμο καταστατικό ή από ενώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι αναγνω
ρισμένες από το κράτος, προς εξεύρεση των απαραί
τητων μέσων για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού
σκοπού τους *

ια) στις μετοχές ή στις εξομοιώσιμες με μετοχές κινητές
αξίες που συνιστούν για τον κάτοχο αναγκαία προϋ
πόθεση για να απολαύει των υπηρεσιών που παρέχο
νται από οργανισμούς τύπου «building societies»,
«Crédits populaires», «Genossenschaftsbanken»,
«Industriel and Provident Societies» ή για να γίνει

Άρθρο 2

β) όταν η πρόσκληση για κινητές αξίες απευθύνεται σε
περιορισμένο κύκλο προσώπων ή/και
γ) όταν η τιμή πώλησης του συνόλου των προσφερόμε
νων κινητών αξιών δεν υπερβαίνει τις 40 000 Ecu
ή/και
δ) όταν οι προσφερόμενες κινητές αξίες είναι δυνατόν
να αποκτηθούν μόνο κατόπιν καταβολής τουλάχι
στον 40 000 Ecu ανά επενδυτή .

στις μετοχές ή στις εξομοιώσιμες προς μετοχές
κινητές αξίες που προσφέρονται εις αντικατάσταση
μετοχών της ιδίας εταιρείας, χωρίς γενικά η προσφο
ρά αυτών των νέων αξιών να συνεπάγεται αύξηση του
καλυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας*

επενδύσεων και αποτελούν παραστατικό των δικαιω

μάτων των συμμετεχόντων επί του ενεργητικού του
οργανισμού αυτού*
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γ)

εκδότες: οι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή κάθε
επιχείρηση οι κινητές αξίες των οποίων αποτελούν
αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό*

δ)

πιστωτικά ιδρύματα: οι επιχειρήσεις η δραστηριότητα
των οποίων συνίσταται στο να δέχονται από το κοινό
καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια και να
χορηγούν πιστώσεις για δικό τους λογαριασμό, καθώς
και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 της οδηγίας 77/780/EOK (*), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τήν οδηγία 86/524/EOK (2)·

ε)

στ)

κινητές αξίες: οι μετοχές και οι λοιπές μεταβιβάσιμες
αξίες που εξομοιώνονται με μετοχές, οι ομολογίες με
ετήσια τουλάχιστον διάρκεια και οι λοιπές μεταβιβά
σιμες αξίες που εξομοιώνονται προς τις ομολογίες,
καθώς και κάθε άλλη μεταβιβάσιμη αξία που επιτρέπει
την απόκτηση αυτών των κινητών αξιών με εγγραφή ή
ανταλλαγή *
κινητές ευρωαξίες: οι κινητές αξίες:

— που αναλαμβάνονται και διανέμονται από όμιλο
τραπεζών (syndicat) δύο τουλάχιστον μέλη του
οποίου έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη
και

— που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης σε
ποσοστό μη αμελητέο σε ένα ή περισσότερα κράτη
διαφορετικά από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα
του o εκδότης και
— για τις οποίες μπορεί να γίνει προεγγραφή ή οι
οποίες μπορούν να αποκτηθούν αρχικά μόνο μέσω
πιστωτικού ή άλλου χρηματοδοτικού ιδρύματος.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να αποτελεί προϋπόθεση της
πρόσκλησης προς το κοινό για επένδυση σε κινητές αξίες στο
έδαφός τους, η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου από το
πρόσωπο που προβαίνει στην πρόσκληση .
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— που απολαύουν, για την άσκηση της δραστηριότητάς
τους, κρατικού μονοπωλίου και
— που έχουν συσταθεί ή διέπονται από ειδικό νόμο ή
δυνάμει ενός τέτοιου νόμου, ή για τα δάνεια των
οποίων εγγυάται ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα ένα
κράτος μέλος ή ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκη
σης·

γ) ομολογίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα, εκτός
από εταιρείες κράτους μέλους:
— τα οποία έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο,
— των οποίων οι δραστηριότητες διέπονται από αυτόν το
νόμο και συνίστανται αποκλειστικά :
i) σε συγκέντρωση κεφαλαίων με έκδοση ομολο
γιών, υπό τον έλεγχο των δημοσίων αρχών και

ii) σε χρηματοδότηση δραστηριοτήτων παραγωγής
με τους πόρους που συγκέντρωσαν και με κεφά
λαια που χορηγήθηκαν από ένα κράτος μέλος
ή/και σε συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές
και

— των οποίων τις ομολογίες εξομοιώνει η εθνική νομο
θεσία, για την επίσημη εισαγωγή τους στο χρηματι
στήριο, με τις ομολογίες που εκδίδονται από το
κράτος ή για τις οποίες εγγυάται το κράτος.

Άρθρο 6
Εάν σε ένα κράτος μέλος δημοσιευθεί πλήρες ενημερωτικό
δελτίο, το επόμενο δελτίο που θα δημοσιεύσει o ίδιος
εκδότης, στο ίδιο κράτος πριν από την πάροδο 12 μηνών, για
άλλες κινητές αξίες, μπορεί να περιοριστεί στην αναγραφή
των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί μετά τη δημοσίευση του
πλήρους δελτίου και των οποίων οι μεταβολές μπορεί να
επηρεάσουν την εκτίμηση των αξιών αυτών.
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο όμως πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύεται από το αρχικό πλήρες δελτίο ή να περιέχει μνεία
του αρχικού δελτίου .

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μερική ή ολική
απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού
δελτίου όταν οι κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο
της πρόσκλησης προς το κοινό είναι:
α) ομολογίες ή άλλες μεταβιβάσιμες αξίες εξομοιούμενες
προς ομολογίες, που εκδίδονται κατά τρόπο συνεχή ή
επαναλαμβανόμενο από πιστωτικά ή άλλα χρηματοδοτι
κά ιδρύματα, εξομοιώσιμα προς πιστωτικά ιδρύματα,
που δημοσιεύουν κανονικά τους ετήσιους λογαριασμούς
τους και τα οποία , στο εσωτερικό της Κοινότητας, έχουν
ιδρυθεί ή διέπονται από ειδικό νόμο ή δυνάμει τέτοιου
νόμου ή υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο που αποβλέπει
στην προστασία της αποταμίευσης*
β) ομολογίες ή άλλες εξομοιώσιμες με ομολογίες μεταβιβά
σιμες αξίες, που εκδίδονται από εταιρείες ή άλλα νομικά
πρόσωπα κράτους μέλους:
0 ) ΕΕ αριθ. L 322 της 17. 12. 1977, o . 30.
(2) ΕΕ αριθ. L 309 της 4. 11 . 1986, σ . 15 .

ΜΕΡΟΣ II

Περιεχόμενο και διαδικασίες ελέγχου και κυκλοφορίας του
ενημερωτικού δελτίου για τις κινητές αξίες των οποίων
ζητείται η επίσημη εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Άρθρο 7

Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά κινητές αξίες που
κατά το χρόνο της πρόσκλησης αποτελούν αντικείμενο
αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών το
οποίο ευρίσκεται ή λειτουργεί στο ίδιο κράτος μέλος, το
περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου καθώς και οι διαδι
κασίες ελέγχου και κυκλοφορίας του καθορίζονται, αφού
ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες προσαρμογές στις συνθήκες
υπό τις οποίες γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό, σύμφωνα
με την οδηγία 80/39Q/EOK .
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Άρθρο 8

ΜΕΡΟΣ III

1 . Όταν η πρόσκληση προς το κοινό γίνεται σε ένα κράτος
μέλος ενώ ζητείται η επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο
αξιών που ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το πρόσωπο το
οποίο απευθύνει την πρόσκληση προς το κοινό έχει τη
δυνατότητα να καταρτίσει στο κράτος μέλος στο οποίο

Περιεχόμενο και διαδικασίες κυκλοφορίας του ενημερωτικού
δελτίου για τις κινητές αξίες των οποίων δεν ζητείται η
επίσημη εισαγωγή στο χρηματιστήριο

γίνεται η πρόσκληση ενημερωτικό δελτίο του οποίου το
περιεχόμενο καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και κυκλοφο

- ρίας καθορίζονται, αφού ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες
προσαρμογές στις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται μια
πρόσκληση προς το κοινό, σύμφωνα με την οδηγία 80/
390/EOK .

2. H παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον στα κράτη μέλη
όπου προβλέπεται γενικά o εκ των προτέρων έλεγχος του
ενημερωτικού δελτίου για την πρόσκληση προς το κοινό.

Άρθρο 9

Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να δημοσιεύεται ή να τίθεται
στη διάθεση του κοινού το αργότερο μέχρι την έναρξη της
πρόσκλησης.

Άρθρο 11

1 . Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά κινητές αξίες
εκτός από εκείνες οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8,

το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που είναι αναγκαίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
εκδότη και των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό,
ώστε οι επενδυτές να μπορούν να μορφώσουν βάσιμη γνώμη
σχετικά με την περιουσία, τη χρηματοοικονομική κατάστα
ση, τα κέρδη , τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη καθώς
και με τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σ' αυτές τις
κινητές αξίες.

2. Για την τήρηση της υποχρέωσης που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων εξαί
ρεσης που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 13, το ενημερωτικό
δελτίο περιέχει, κατά τρόπο που να διευκολύνει όσο το
δυνατό περισσότερο την ανάλυση και την κατανόηση, του
λάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται παρακάτω:
α)

τους υπεύθυνους του ενημερωτικού δελτίου (όνομα,
ιδιότητα και βεβαίωση εκ μέρους τους ότι, καθ' όσον
γνωρίζουν, τα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου είναι
σύμφωνα με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο του
δελτίου)*

β)

την πρόσκληση προς το κοινό και τις οικείες κινητές
αξίες (είδος των προσφερομένων αξιών, ποσό και
σκοπό της έκδοσης, ποσότητα των εκδιδομένων αξιών,
δικαιώματα εξ αυτών· φορολογικές παρακρατήσεις
στην πηγή επί του εισοδήματος· περίοδο έναρξης της
προσφοράς* ημερομηνία έναρξης της κάρπωσης· πρό
σωπα που ανέλαβαν δεσμευτικά την προσφορά ή εγγυ

Άρθρο 10

1 . Όταν ένα ενη μερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τα άρθρα 7
ή 8, δημοσιεύεται ή πρέπει να δημοσιευτεί, οι αγγελίες, οι
αφίσες, οι πίνακες ανακοινώσεων και τα έγγραφα με τα
οποία αναγγέλλεται η πρόσκληση προς το κοινό πρέπει να
ανακοινώνονται προηγουμένως στις αρμόδιες αρχές. Τα
προαναφερόμενα έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι υπάρχει
ενημερωτικό δελτίο και πού έχει δημοσιευτεί.

ώνται την κανονική της περάτωση· ενδεχόμενους
περιορισμούς του μεταβιβάσιμου των προσφερόμενων
αξιών και αγορά στην οποία μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο μεταβίβασης· οργανισμούς που εξασφαλί
ζουν τη χρηματοοικονομική εξυπηρέτηση· τιμή προ
σφοράς των αξιών, αν είναι γνωστή· εάν δε η εθνική
νομοθεσία το προβλέπει και τούτο δεν είναι γνωστό
κατά το χρόνο της κατάρτισης του δελτίου, τρόπο και
χρονοδιάγραμμα καθορισμού των τιμών και τρόπο
πληρωμής* τρόπο άσκησης του δικαιώματος προαίρε
σης, αν υπάρχει* τρόπο και προθεσμία παράδοσης των
αξιών)*

2. Αν τα κράτη μέλη επιτρέπουν, πριν από τη στιγμή κατά
την οποία είναι έτοιμο το ενημερωτικό δελτίο, την κυκλοφο
ρία των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , τα
έγγραφα αυτά πρέπει να αναφέρουν ότι πρόκειται να δημο
σιευτεί ενημερωτικό δελτίο και τον τόπο όπου μπορεί το
κοινό να το προμηθευτεί.
3.

Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να δημοσιεύεται:

— είτε διά καταχωρήσεως σε μία ή περισσότερες εφημερίδες
εθνικής ή μεγάλης κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου
γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό,
— είτε με τη μορφή εντύπου που τίθεται στη διάθεση του
κοινού δωρεάν στο κράτος μέλος όπου γίνεται η πρό
σκληση προς το κοινό, καθώς και στην έδρα του προσώ
που που κάνει την πρόσκληση προς το κοινό και στους
οργανισμούς χρηματοδοτήσεως που είναι επιφορτισμένοι
με την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών υπηρεσιών του
στο κράτος μέλος όπου γίνεται η πρόσκληση .

4. Επίσης, είτε ολόκληρο το ενημερωτικό δελτίο είτε
ανακοίνωση , που να προσδιορίζει πού έχει δημοσιευθεί το
δελτίο και πού μπορεί να το προμηθευτεί το κοινό, πρέπει να
περιληφθεί σε δημοσίευμα που ορίζει το κράτος μέλος, όπου
γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό.

γ)

τον εκδότη (επωνυμία, εταιρική έδρα· ημερομηνία
σύστασης, νομοθεσία υπό την οποία λειτουργεί o εκδό
της και νομική μορφή του, εταιρικό σκοπό, μητρώο στο
οποίο είναι εγγεγραμμένος και αριθμό μητρώου) και το
κεφάλαιό του (συνολικό ποσό των εκδοθεισών μετο
χών, αριθμό και κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων που
αποτελούν παραστατικά του κεφαλαίου, τμήμα του
κεφαλαίου για το οποίο δεν έχει ορισθεί ακόμη προθε
σμία καταβολής· ύψοςτων μετατρέψιμων ή ανταλλάξι
μων ομολογιών ή ομολογιών με warrants και τρόπο
μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής· ενδεχομένως,
όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο μετέχει o εκδότης* όσον
αφορά τις μετοχές, πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες
συμπληρωματικές πληροφορίες: οποιοδήποτε μερίδιο
δεν είναι παραστατικό κεφαλαίου, το ποσό του κεφα
λαίου για το οποίο υπάρχει έγκριση και η διάρκεια της
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έγκρισης· εφόσον είναι γνωστοί, μνεία των μετόχων οι
οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, ασκούν ή μπορούν να ασκή
σουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του εκδότη)·

5 . Εάν o χρόνος ύπαρξης ενός εκδότη είναι συντομότερος
από όλα τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να δίνονται
μόνο για το χρόνο ύπαρξης του εκδότη αυτού.

τις κύριες δραστηριότητες του εκδότη (περιγραφή των
κυρίων δραστηριοτήτων ενδεχομένως, εξαιρετικά
γεγονότα που επηρέασαν τη δραστηριότητα· εξάρτηση
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης,
συμβάσεις, εφόσον είναι θεμελιώδους σημασίας· πλη
ροφορίες σχετικά με τις διεξαγόμενες επενδύσεις, όταν
αυτές είναι σημαντικές· ενδεχομένως επίδικες διαφο
ρές με σημαντικές συνέπειες για την οικονομική κατά
σταση του εκδότη)·

6. Όταν ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται
στην παράγραφο 2, δεν προσιδιάζουν στη δραστηριότητα ή
τη νομική μορφή του εκδότη ή στη φύση των προσφερόμενων
κινητών αξιών, πρέπει να καταρτίζεται ενημερωτικό δελτίο
με ισοδύναμα πληροφοριακά στοιχεία.

την περιουσία , την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα του εκδότη (τους ετήσιους και ενδεχο
μένως τους ενοποιημένους λογαριασμούς). Εάν o εκδό
της καταρτίζει μόνον ενοποιημένους ετήσιους λογαρια
σμούς, τους συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο .
Εάν o εκδότης καταρτίζει ταυτόχρονα και ετήσιους μη
ενοποιημένους λογαριασμούς και ετήσιους ενοποιημέ
νους λογαριασμούς, συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτι
κό δελτίο και τους δύο* o εκδότης, πάντως, δικαιούται
να συμπεριλάβει στο ενημερωτικό δελτίο μόνον έναν
από τους δύο τύπους λογαριασμών, εφόσον o μη
συμπεριλαμβανόμενος δεν περιέχει σημαντικά πρόσθε
τα στοιχεία)* προσωρινούς λογαριασμούς, εφόσον
έχουν δημοσιευθεί μετά το κλείσιμο της προηγούμενης
χρήσεως· το όνομα του επιφορτισμένου με τον έλεγχο
των λογαριασμών εάν αυτός διατύπωσε επιφυλάξεις ή
αρνήθηκε τη βεβαίωση , το στοιχείο αυτό πρέπει να
σημειωθεί και να αιτιολογηθεί*

τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία του εκδότη
(όνομα, διεύθυνση , ιδιότητα - σε περίπτωση πρόσκλη
σης προς το κοινό για μετοχές κεφαλαιουχικής εταιρεί
ας, την αμοιβή των μελών των διευθυντικών, διοικητι
κών και εποπτικών της οργάνων)·
εφόσον τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν
σημαντικά τις ενδεχόμενες εκτιμήσεις για τον εκδότη ,
την πρόσφατη πορεία του και τις προοπτικές τους
(σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις της πορείας των
εργασιών του από το κλείσιμο της προηγούμενης χρή
σεως, στοιχεία για τις προοπτικές του εκδότη τουλά
χιστον κατά την τρέχουσα χρήση).

3 . Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά ομολογίες που
τελούν υπό την εγγύηση ενός ή περισσότερων νομικών
προσώπων, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρά
γραφο 2 στοιχεία γ) έως ζ) πρέπει, επίσης, να δίδονται και για
τον εγγυητή ή τους εγγυητές.

4. Όταν η πρόσκληση προς το κοινο αφορά μετατρέψιμες
ή ανταλλάξιμες ομολογίες ή ομολογίες με warrants ή war
rants, θα πρέπει επίσης να δίδονται πληροφορίες σχετικά με
τη φύση των προσφερόμενων μετοχών ή ομολογιών στις
οποίες δίνουν δικαίωμα, και τους όρους και τον τρόπο

μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής. Εάν o εκδότης των
μετοχών ή των ομολογιών είναι διαφορετικός από τον εκδότη
των ομολογιών ή των warrants, οι πληροφορίες που προβλέ
πονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) έως ζ) θα πρέπει να
αφορούν και τον εκδότη των μετοχών ή των ομολογιών.

7. Όταν προσφέρονται μετοχές κατά προτεραιότητα
στους μετόχους του εκδότη με την ευκαιρία της διαπραγμά
τευσής τους σε μια χρηματιστηριακή αγορά, τα κράτη μέλη ή
οι αρχές που έχουν ορισθεί απ' αυτά μπορούν να επιτρέπουν
να παραλείπονται ορισμένες από τις πληροφορίες που ανα
φέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ), ε) και στ), υπό τον
όρο όμως ότι οι επενδυτές κατέχουν πρόσφατες πληροφορίες
για τον εκδότη οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτούμενες
στο μέρος III και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για
χρηματιστηριακή διαφήμιση .

8. Όταν μια κατηγορία μετοχών έχει γίνει δεκτή για
διαπραγμάτευση σε μια χρηματιστηριακή αγορά, τα κράτη
μέλη ή οι αρχές που έχουν ορισθεί απ' αυτά μπορούν να
επιτρέπουν τη μερική ή πλήρη εξαίρεση από την υποχρέωση
δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, εφόσον o αριθμός τους ή
η εκτιμώμενη αγοραία αξία, ή η ονομαστική αξία, ή, ελλείψει
της ονομαστικής αξίας, το λογιστικό άρτιο είναι κατώτερα
από 10% του αριθμού ή της αντίστοιχης αξίας των μετοχών
της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη γίνει δεκτές προς
διαπραγμάτευση , υπό τον όρο όμως ότι οι επενδυτές κατέ
χουν πρόσφατες πληροφορίες για τον εκδότη οι οποίες είναι
ισοδύναμες με τις απαιτούμενες στο μέρος III και ανταπο
κρίνονται στις απαιτήσεις για χρηματιστηριακή διαφήμι
ση .

Αρθρο 12

1 . Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το
πρόσωπο που απευθύνει την πρόσκληση προς το κοινό έχει τη
δυνατότητα να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο το περιεχόμε
νο του οποίου καθορίζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι κατάλ
ληλες προσαρμογές στις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται
μια πρόσκληση προς το κοινό, σύμφωνα με την οδηγία
80/390/EOK.

2. O εκ των προτέρων έλεγχος του ενημερωτικού δελτίου,
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , πρέπει να ασκείται από
τις υπηρεσίες που ορίζουν τα κράτη μέλη , ακόμη και αν δεν
έχει υποβληθεί αίτηση επίσημης εισαγωγής σε χρηματιστήριο
αξιών.

Αρθρο 13

1 . Τα κράτη μέλη ή οι υπηρεσίες τις οποίες αυτά ορίζουν,
μπορούν να επιτρέψουν να μη συμπεριλαμβάνονται στο
ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 1 1 ορισμένες
πληροφορίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία:

α) εάν οι πληροφορίες αυτές είναι μικρής σημασίας και δεν
μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση τη σχετική με την
περιουσία, την οικονομική κατάσταση , τα κέρδη , τις
ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη ή
β) εάν η κοινολόγηση των πληροφοριών αυτών είναι αντίθε
τη προς το δημόσιο συμφέρον ή συνεπάγεται σοβαρή
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ζημία του εκδότη , εφόσον, σ' αυτή τη δεύτερη περίπτωση,
η έλλειψη δημοσιότητας δεν είναι τέτοια που να μπορεί να
παραπλανήσει το κοινό σχετικά με τα γεγονότα και τις
συνθήκες που έχουν σημασία για την εκτίμηση των εν
λόγω κινητών αξιών.
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2. Αν τα κράτη μέλη επιτρέπουν, πριν από τη στιγμή κατά
την οποία είναι έτοιμο το ενημερωτικό δελτίο, την κυκλοφο
ρία των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , τα
έγγραφα αυτά πρέπει να αναφέρουν ότι πρόκειται να δημο
σιευθεί ενημερωτικό δελτίο και τον τόπο όπου μπορεί να το
προμηθευθεί το κοινό.

2. Όταν o προσκαλών δεν είναι ούτε εκδότης ούτε τρίτος
που ενεργεί για λογαριασμό του εκδότη , τα κράτη μέλη ή οι
υπηρεσίες τις οποίες αυτά ορίζουν μπορούν να επιτρέψουν να
μην συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες
πληροφορίες τις οποίες κανονικά o προσκαλών δεν κατέ

Αρθρο 18

χει .

3 . Τα κράτη μέλη ή οι υπηρεσίες τις οποίες αυτά ορίζουν
μπορούν να προβλέψουν ολική ή μερική εξαίρεση από την
υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου όταν οι πλη
ροφορίες που οφείλουν, δυνάμει νομοθετικών ή κανονιστι
κών διατάξεων ή διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από οργα
νισμούς εξουσιοδοτημένους γι' αυτό βάσει της εθνικής νομο
θεσίας, να παρέχουν τα πρόσωπα που πραγματοποιούν την
πρόσκληση είναι προσιτές ή διαθέσιμες στους επενδυτές πριν
από τη στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να έχει δημοσιευτεί ή
τεθεί στη διάθεση του κοινού το ενημερωτικό δελτίο, σύμφω
να με την παρούσα οδηγία, υπό τη μορφή εγγράφων που
παρέχουν πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες
που απαιτούνται βάσει του μέρους III.

Κάθε νέο σημαντικό περιστατικό ή κάθε ανακρίβεια του
δελτίου που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινη
τών αξιών και επέρχεται ή διαπιστώνεται μετά τη δημοσίευση
του δελτίου και πριν περατωθεί οριστικά η πρόσκληση προς
το κοινό, πρέπει να αναφέρεται ή να διορθώνεται σε συμπλή
ρωμα του δελτίου, που δημοσιεύεται ή τίθεται στη διάθεση
του κοινού, σύμφωνα με τις ίδιες τουλάχιστον διατάξεις που
είχαν εφαρμοστεί κατά την κυκλοφοριά του αρχικού ενημε
ρωτικού δελτίου ή σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθόρι
σαν τα κράτη μέλη ή οι υπηρεσίες που αυτά όρισαν.

ΜΕΡΟΣ IV

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να διαβιβάζεται, πριν από τη
δημοσίευσή του, στις υπηρεσίες που ορίζονται για το σκοπό
αυτό σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο προσφέρονται οι
κινητές αξίες για πρώτη φορά στο κοινό.

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να δημοσιεύεται ή να τίθεται
στη διάθεση του κοινού στο κράτος μέλος όπου γίνεται η
πρόσκληση προς το κοινό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζει αυτό το κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις υπηρεσίες —που μπορεί να είναι οι
ίδιες με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 14— οι οποίες
συνεργάζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και
φροντίζουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να ανταλ
λάσσουν, όσο τούτο είναι δυνατό , τις αναγκαίες πληροφορί
ες. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις υπηρε
σίες που ορίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο . H Επιτροπή διαβι

βάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οριζόμενες υπηρεσίες να
έχουν την αναγκαία εξουσία για την εκπλήρωση της απο
στολής τους.

Άρθρο 16

Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να δημοσιεύεται ή να τίθεται
στη διάθεση του κοινού το αργότερο μέχρι την έναρξη της
πρόσκλησης προς το κοινό.

Άρθρο 17

1 . Στην περίπτωση που ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνο
προς το άρθρο 1 1 ή 12 δημοσιεύεται ή πρέπει να δημοσιευθεί,
οι αγγελίες, οι αφίσες, οι πίνακες ανακοινώσεων και τα
έγγραφα που κυκλοφορούν ή τίθενται στη διάθεση του κοινού
από το πρόσωπο που προβαίνει στην πρόσκληση, πρέπει να
διαβιβάζονται προηγουμένως στις υπηρεσίες που ορίζονται
στο άρθρο 14 εφόσον αυτές πραγματοποιούν προηγούμενο
έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πρόσκλησης προς το
κοινό. Οι εν λόγω υπηρεσίες κρίνουν εάν το έγγραφα αυτά
πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο πριν από τη δημοσίευσή
τους. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αναφέρουν ότι υπάρχει
ενημερωτικό δελτίο και πού έχει δημοσιευθεί.

Άρθρο 20
1 . Όταν, για την ίδια κινητή αξία, γίνονται προσκλήσεις
προς το κοινό ταυτοχρόνως ή με μικρή χρονική διαφορά σε
περισσότερα κράτη μέλη και το ενημερωτικό δελτίο πρό
σκλησης καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 ή 12,
αρμόδια αρχή για την έγκριση του δελτίου αυτού είναι η αρχή
του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η εταιρική έδρα του
εκδότη , εφόσον είτε η πρόσκληση είτε η ενδεχόμενη αίτηση
εισαγωγής σε χρηματιστήριο αξιών αφορά αυτό το κράτος
μέλος.

2. Αν, πάντως, το κράτος μέλος που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 , δεν προβλέπει γενικά τον εκ των προτέρων
έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πρόσκλησης, αλλά ενδια
φέρεται μόνο για την πρόσκληση προς το κοινό ή για
ενδεχόμενη αίτηση εισαγωγής, καθώς και σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, το πρόσωπο το οποίο απευθύνει την πρόσκληση
προς το κοινό πρέπει να επιλέξει την αρμόδια για τον έλεγχο
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αρχη μεταξύ των αρχών των κρατών μελών όπου γίνεται η
πρόσκληση προς το κοινό, και που προβλέπουν γενικά έναν
εκ των προτέρων έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πρόσκλη
σης προς το κοινό.
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ΜΕΡΟΣ VI

Συνεργασία
Άρθρο 22

ΜΕΡΟΣ V

Αμοιβαία αναγνώριση
Άρθρο 21

1 . Εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το
άρθρο 20, πρέπει, με την επιφύλαξη ενδεχομένως της μετά
φρασής του, να αναγνωρίζεται ή να θεωρείται σύμφωνο προς
τη νομοθεσία των άλλων κρατών μελών όπου η πρόσκληση
προς το κοινό για επένδυση σ' αυτές τις κινητές αξίες γίνεται
ταυτοχρόνως ή με μικρή χρονική διαφορά, χωρίς να πρέπει
να υποβληθεί σε οποιαδήποτε νέα έγκριση χωρίς τα κράτη
αυτά να μπορούν να απαιτούν την προσθήκη συμπληρωμα
τικών πληροφορίων στο ενημερωτικό δελτίο. Τα κράτη αυτά
μπορούν ωστόσο να απαιτούν την προσθήκη στο δελτίο
ειδικών στοιχείων για την αγορά της χώρας όπου γίνεται η
πρόσκληση προς το κοινό, ιδίως όσον αφορά το φορολογικό
καθεστώς των εσόδων από αυτές τις αξίες και τους χρημα
τοπιστωτικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν χρηματοοικο
νομικώς τον εκδότη σ' αυτή τη χώρα καθώς και τον τρόπο
δημοσίευσης των αγγελιών προς τους επενδυτές.
2. Το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τις αρμό
διες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 24α της οδηγίας
80/390/EOK πρέπει να αναγνωρίζεται ή να θεωρείται σύμφω
νο προς τη νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους όπου γίνεται
η πρόσκληση προς το κοινό, ακόμη και αν έχει χορηγηθεί
μερική απαλλαγή ή μερική παρέκκλιση κατ' εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας, εφόσον:
α) το είδος της εν λόγω απαλλαγής ή παρέκκλισης αναγνω
ρίζεται από τη νομοθεσία του άλλου ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους και

β) οι ίδιες περιστάσεις που δικαιολογούν την εν λόγω
απαλλαγή ή παρέκκλιση συντρέχουν επίσης στο άλλο
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Ακόμη και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέ
πονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), το ενδιαφερό
μενο κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει το ενημερωτικό
δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρχή που αναφέρεται στο
άρθρο 20, ως σύμφωνο προς τη νομοθεσία του.

3 . Το πρόσωπο που πραγματοποιεί την πρόσκληση προς
το κοινό κοινοποιεί στις υπηρεσίες που ορίζονται από τα
άλλα κράτη μέλη στα οποία θα λάβει χώρα η πρόσκληση
προς το κοινό, το ενημερωτικό δελτίο που σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει στο κράτος αυτό. Το ενημερωτικό αυτό
δελτίο πρέπει να είναι πανομοιότυπο με το ενημερωτι
κό δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρχή που αναφέρει το
άρθρο 20.

1 . Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται, όταν είναι ανάγκη,
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ανταλλάσσουν
κάθε χρήσιμη πληροφορία για το σκοπό αυτό.
2. Όταν μια πρόσκληση προς το κοινό, η οποία αφορά
κινητές αξίες που δίνουν πρόσβαση στο εταιρικό κεφάλαιο,
αμέσως ή υπό προθεσμία, γίνεται σε ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη εκτός από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η κατα
στατική έδρα του εκδότη των μετοχών για τις οποίες
παρέχουν δικαίωμα οι κινητές αυτές αξίες, οι δε μετοχές του
εκδότη αυτού έχουν ήδη εισαχθεί επίσημα στο χρηματιστήριο
του εν λόγω κράτους, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
στο οποίο γίνεται η πρόσκληση μπορούν να αποφανθούν
μόνον αφού συμβουλευτούν τις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη των
εν λόγω μετοχών, εφόσον το ενημερωτικό δελτίο που αφορά
την πρόσκληση αυτή προς το κοινό υπόκειται σε έλεγχο.

Άρθρο 23

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ότι όλα τα πρόσωπα, που
ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα ως όργανα των
αρχών που αναφέρει το άρθρο 20, υποχρεούνται να τηρούν το
επαγγελματικό απόρρητο. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται
ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται εις
γνώση τους εκ του επαγγέλματός τους, μόνο δυνάμει νομο
θετικών διατάξεων επιτρέπεται να ανακοινωθούν, σε κάποιο
πρόσωπο ή αρχή ανεξαρτήτως περί ποιου προσώπου ή ποιας
αρχής πρόκειται.
2. H παράγραφος 1 δεν εμποδίζει πάντως τις αναφερόμε
νες στο άρθρο 20 αρχές των διαφόρων κρατών μελών να
ανακοινώνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με
τον τρόπο αυτό, εμπίπτουν στο επαγγελματικό απόρρητο, το
οποίο υποχρεούνται να τηρούν τα πρόσωπα που ασκούν ή
έχουν ασκήσει δραστηριότητα ως όργανα των αρχών που
δέχονται τις πληροφορίες αυτές.

3 . Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που υπάγονται
στο ποινικό δίκαιο, οι αρχές που προβλέπει το άρθρο 20 και
στις οποίες περιέχονται οι πληροφορίες κατ' εφαρμογή του
άρθρου 21 , μπορούν να τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και στα πλαίσια
διοικητικών προσφυγών ή δικαστικών διαδικασιών σχετικών
με την άσκηση αυτή .

ΜΕΡΟΣ VII

Διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες
Άρθρο 24
H Κοινότητα μπορεί, με συμφωνίες που συνάπτονται κατ'

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου στα ενημερωτικά δελτία που αφορούν
τις Jανητές αξίες εκδοτών οι οποίοι έχουν την καταστατική
έδρα τους σε ένα κράτος μέλος.

εφαρμογή της συνθήκης με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες,
να αναγνωρίζει, υπό συνθήκες αμοιβαιότητας, τα ενημερωτι
κά δελτία πρόσκλησης προς το κοινό, τα οποία έχουν
καταρτιστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτής ή
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αυτών των τρίτων χωρών, ως πληρούντα τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας, εφόσον η εν λόγω νομοθεσία εξασφαλίζει
στους επενδυτές προστασία ισοδύναμη με την προστασία
που παρέχει η παρούσα οδηγία, έστω και αν είναι διαφορετι
κή από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
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2. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Σχέσεων
να κρίνει το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται για
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΜΕΡΟΣ IX

Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ VIII

Άρθρο 26

Επιτροπή Σχέσεων

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις
17 Απριλίου 1991 . Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά .

Άρθρο 25
1 . H Επιτροπή Σχέσεων η οποία συνίσταται βάσει του
άρθρου 20 της οδηγίας 79/279/EOK του Συμβουλίου της 5ης
Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των όρων για την εισαγωγή
κινητών αξιών στο χρηματιστήριο αξιών (X), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/ 148/EOK (2), έχει επίσης
ως αποστολή :

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες
θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

α) να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 169 και 170
της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρού
σας οδηγίας μέσω της τακτικής συνεννόησης για τα
συγκεκριμένα προβλήματα που ίσως ανακύψουν κατά
την εφαρμογή της και για τα οποία ίσως κριθεί χρήσιμη η
ανταλλαγή απόψεων·

Αρθρο 27

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

β) να διευκολύνει τη συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών
σχετικά με τις συπληρώσεις και τις βελτιώσεις του
ενημερωτικού δελτιού, τις οποίες επιτρέπεται να απαιτή
σουν ή να συστήσουν σε εθνικό επίπεδο*
γ) να συμβουλεύει την Επιτροπή, εάν είναι αναγκαίο, σχετι
κά με συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα πρέπει να
επέλθουν στην παρούσα οδηγία.

0) ΕΕ αριθ . L 66 της 16. 3 . 1979, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ . L 62 της 5 . 3. 1982. σ . 22.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
C. SOLCHAGA CATALAN
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Απριλίου 1989

σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων
(89/299/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψή :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 πρώτη και
τρίτη φράση ,
την πρόταση της Επιτροπής ■('),

ότι η παρούσα οδηγία διευκρινίζει τα κριτήρια στα οποία
πρέπει να ανταποκρίνονται ορισμένα στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων, ενώ τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να
εφαρμόσουν αυστηρότερες διατάξεις·
ότι, σε ένα πρώτο στάδιο, αυτοί οι κοινοί βασικοί κανόνες
προσδιορίζονται με αρκετά γενικούς όρους ώστε να συμπε
ριλάβουν το σύνολο των στοιχείων που συνιστούν τα ίδια
κεφάλαια στα διάφορα κράτη μέλη·

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι κοινοί βασικοί κανόνες για τα ίδια κεφάλαια των πιστω
τικών ιδρυμάτων αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής ογοράς στον τραπεζικό τομέα,
επειδή τα ίδια κεφάλαια χρησιμεύουν για τη διασφάλιση της
συνέχειας της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων
και για την προστασία των αποταμιεύσεων - ότι η εναρμόνιση
αυτή θα ενισχύσει την εποπτεία που ασκείται στα πιστωτικά
ιδρύματα και θα προωθήσει τις υπόλοιπες συντονιστικές
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον τραπεζικό
τομέα, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων
και το λόγο φερεγγυότητας·
ότι οι εν λόγω κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λει
τουργίας στην Κοινότητα *

ότι τα ίδια κεφάλαια ενός πιστωτικού ιδρύματος μπορούν να
συντελούν στην κάλυψη των ζημιών που δεν καλύπτονται
επαρκώς από τα κέρδη· ότι τα ίδια κεφάλαια χρησιμεύουν
επίσης στις αρμόδιας αρχές ως σημαντικό μέτρο σύγκρισης
για την εκτίμηση ιδίως της φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων και για άλλους εποπτικούς σκοπούς·
ότι, επειδή σε μια κοινή τραπεζική αγορά τα πιστωτικά
ιδρύματα βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους, οι
ορισμοί και οι κανόνες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια πρέπει
να είναι ισοδύναμοι· ότι, γι' αυτό το σκοπό, τα κριτήρια
καθορισμού της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων δεν πρέπει να
επαφίενται αποκλειστικά στα κράτη μέλη· ότι, με τη θέσπιση
αυτών των κοινών βασικών κανόνων, εξυπηρετείται καλύτε
ρα το συμφέρον της κοινότητας μέσω της αποφυγής στρε
βλώσεων του ανταγωνισμού και ενισχύεται ταυτόχρονα o
τραπεζικός τομέας της Κοινότητας·

ότι o ορισμός που δίνεται με την παρούσα οδηγία προβλέπει
ένα ανώτατο όριο στοιχείων και περιοριστικών ποσών,
αφήνοντας σε κάθε κράτος μέλος την ευχέρεια να χρησιμο
ποιεί το .σύνολο ή μέρος των στοιχείων αυτών ή να θεσπίζει
χαμηλότερα ανώτατα όρια για τα εν λόγω περιοριστικά
ποσά 1

(>) ΕΕ αριθ. C 243 της 27 . 9. 1986, σ . 4, και ΕΕ αριθ. C 32 της
5 . 2. 1988 , σ . 2.

(2) ΕΕ αριθ. C 246 της 14. 9. 1987 , σ . 72, και ΕΕ αριθ. C 96 της

ότι η παρούσα οδηγία διακρίνει, βάσει ποιοτικών κριτηρίων,
μεταξύ των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων τα οποία συνι
στούν τα βασικά ίδια κεφάλαια, αφενός, και των στοιχείων
τα οποία συνιστούν τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια,
αφετέρου·
ότι αναγνωρίζεται ότι, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των κεφα
λαίων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, το στοιχείο αυτό
προσωρινά περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια χωρίς περιο
ρισμό * ότι, ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την
οριστική του υπαγωγή το συντομότερο δυνατόν μετά την
έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδη
γίας* ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί λαμβάνοντας
υπόψη τα πορίσματα των σχετικών συζητήσεων σε ευρύτερο
διεθνές επίπεδο *

ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γενονός ότι τα στοιχεία
τα οποία συνιστούν τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια δεν
είναι της ίδιας ποιότητας με τα στοιχεία τα οποία συνιστούν
τα βασικά ίδια κεφάλαια , το ύψος των συμπληρωματικών
κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 100 °7ο των βασικών ιδίων κεφαλαίων
ότι, επιπλέον, το ύψος των συμπληρωματικών κεφαλαίων
που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50% των βασικών ιδίων κεφαλαίων

ότι, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,
τα δημόσια πιστωτικά ιδρύματα δεν πρέπει να συνυπολογί
ζουν στα ίδια κεφάλαιά τους τις εγγυήσεις που τους χορηγούν
τα κράτη μέλη ή οι τοπικές αρχές* ότι πρέπει, ωστόσο, να
παρασχεθεί στο Βασίλειο του Βελγίου μια μεταβατική περίο
δος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 για να μπορέσουν τα
ενδιαφερόμενα ιδρύματα να προσαρμοσθούν νέες συνθήκες,
στα πλαίσια μιας αναθεώρησης του καταστατικού τους·
ότι, όταν, στα πλαίσια της εποπτείας, είναι αναγκαίο να
προσδιοριστεί η έκταση των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων
ομίλου πιστωτικών ιδρυμάτων, o υπολογισμός αυτός γίνεται
σύμφωνα με την οδηγία 83/35Û/EOK του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 1983 για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμά
των σε ενοποιημένη βάση (4)- ότι η εν λόγω οδηγία αφήνει στα
κράτη μέλη , όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμο
γής της, περιθώρια ερμηνείας, τα οποία πρέπει να χρησιμο
ποιούνται σύμφωνα με το πνεύμα της παρούσας οδηγίας· ότι

έχουν ήδη αρχίσει εργασίες για την αναθεώρηση της εν λόγω
οδηγίας, με στόχο την καλύτερη εναρμόνιση των σχετικών
ρυθμίσεων

17 . 4. 1989 .

Ο ΕΕ αριθ . C 180 της 8. 7 . 1987, σ . 51 .

(4) ΕΕ αριθ. L 193 της 18 . 7 . 1983 , σ . 18.
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ότι η ακριβής λογιστική μέθοδος που θα εφαρμόζεται για τον
προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να λάβει υπόψη
τις διατάξεις της οδηγίας 86/635/EOK του Συμβουλίου της
8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και τους ενοποιημέ
νους λογαριασμούς των τραπεζών και των λοιπών χρηματο
πιστωτικών ιδρυμάτων 0), στην οποία έχουν ενσωματωθεί
ορισμένες προσαρμογές των διατάξεων της οδηγίας 83/
349/EOK του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 , που βασίζε
ται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο Q της συνθήκης, για
τους ενοποιημένους λογαριασμούς (2), όπως τροποποιήθηκε
από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτο
γαλίας- ότι, ενόψει της μεταφοράς των διατάξεων των εν
λόγω οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών
μελών, η εφαρμογή συγκεκριμένης λογιστικής μεθόδου για
τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων επαφίεται στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών *
ότι η παρούσα οδηγία εντάσσεται στα πλαίσια της διεθνούς
προσπάθειας που έχει αναληφθεί, σε ευρύτερη κλίμακα, με
στόχο την προσέγγιση των κανόνων που ισχύουν στις σημα
ντικότερες χώρες όσον αφορά την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων*
ότι τα μέτρα που θα ληφθούν προς εφαρμογή των ορισμών της
παρούσας οδηγίας πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο
ταυτόχρονα με τα μέτρα εφαρμογής της μελλοντικής οδηγίας
εναρμόνισης του λόγου φερεγγυότητας*
ότι η Επιτροπή πρόκειται να εκπονήσει έκθεση και να
εξετάζει περιοδικά την παρούσα οδηγία με σκοπό να ενισχύει
τις διατάξεις της για την επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης προς
ένα κοινό ορισμό των ιδίων κεφαλαίων* ότι η σύγκλιση αυτή
θα επιτρέψει την καλύτερη ευθυγράμμιση των ιδίων κεφαλαί
ων των πιστωτικών ιδρυμάτων της κοινότητας*

ότι θα καταστεί, ενδεχομένως, αναγκαίο να γίνουν στην
παρούσα οδηγία ορισμένες τεχνικές και ορολογικές αναπρο
σαρμογές προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ταχεία εξέλιξη των
χρηματοπιστωτικών αγορών* ότι το Συμβούλιο, αναμένο
ντας να του υποβάλει η Επιτροπή πρόταση που να λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τραπεζικού τομέα και να
επιτρέπει τη θέσπιση μιας καλύτερα προσαρμοσμένης διαδι
κασίας για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, επιφυλά
σσεται να λάβει τα μέτρα αυτά,
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κεφαλαία ή αναφέρεται στην έννοια αυτή , φροντίζει ώστε o εν
λόγω όρος ή η έννοια αυτή να είναι ευθυγραμμισμένος/η με
τον ορισμό που δίνεται στα ακόλουθα άρθρα.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως πιστωτικά ιδρύμα
τα θεωρούνται τα ιδρύματα εκείνα στα οποία εφαρμόζεται η
οδηγία 77/780/EQK (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 86/524/EOK (4).

Άρθρο 2

Γενικές αρχές
1 . Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται
στο άρθρο 6, τα μη ενοποιημένα ίδια κεφάλαια των πιστωτι
κών ιδρυμάτων αποτελούνται από τα σημεία που παρατίθε
νται κατωτέρω ;
1 , το κεφάλαιο κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας
86/635/EOK, εφόσον έχει καταβληθεί, στο οποίο προ
στίθεται η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιον, εξαιρουμένων όμως των σωρευτικών προνομιού
χων μετοχών*

2, τα αποθεματικά κατά την έννοια του άρθρου 23 της
οδηγίας 86/635/EOK και τα αποτελέσματα του προη
γούμενου έτους που μεταφέρονται μέσω της διάθεσης
του τελικού αποτελέσματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να
επιτρέπουν το συνυπολογισμό των προσωρινών κερδών,
προτού ληφθεί ακόμη επίσημα η σχετική απόφαση , μόνο
εάν τα κέρδη αυτά έχουν ελεγχθεί από άτομα αρμόδια
για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και εάν οι
αρμόδιες αρχές λάβουν ικανοποιητικές αποδείξεις ότι
το ύψος τους έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις αρχές που
ορίζονται στην οδηγία 86/635/EOK και είναι καθαρό
από κάθε προβλέψιμη επιβάρυνση και πρόβλεψη για
μερίσματα *
3 , τα αποθεματικά αναπροσαρμογής κατά την έννοια του

άρθρου 33 της οδηγίας 78/660/E0K του Συμβουλίου της

25ης Ιουλίου 1978, που βασίζεται στο άρθρο 3 περίπτω
ση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών
εταιρειών ορισμένων μορφών (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 84/569/EOK (6)·
4, τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους κατά
την έννοια του άρθρου 38 της οδηγίας 86/635/EOK*
5 , τις διορθώσεις αξίας κατά την έννοια του άρθρου 37
παράγραφος 2 της οδηγίας 86/635/EOK*

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

6, τα άλλα στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 3 *

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
1 . Όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει με νομοθετική , κανο
νιστική ή διοικητική πράξη και κατ' εφαρμογήν της κοινοτι
κής νομοθεσίας που διέπει τη συνετή εποπτεία (prudential
supervision) που πρέπει να ασκείται επί των ενεργών πιστω
τικών ιδρυμάτων, μια διάταξη που χρησιμοποιεί τον όρο ίδια
0) ΕΕ αριθ. L 372 της 31 . 12. 1986, σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 193 της 18 . 7. 1983 , σ. 1 .

7 , τις αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών των πιστωτικών
ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιριστι
κής εταιρείας και τις αλληλέγγυες υποχρεώσεις των
δανειζομένων από ορισμένα ιδρύματα οργανωμένα υπό
μορφή ταμείων, τα οποία αναφέρει το άρθρο 4 παρά
γραφος 1 *

8 , τις σωρευτικές προνομιούχες μετοχές καθορισμένης
διάρκειας καθώς και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης
που έχουν ληφθεί, κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 3 .
(3)
(4)
(5)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ .
αριθ .

L
L
L
L

322
309
222
314

της 17. 12. 1977 , σ. 30.
της 4. 11 . 1986, σ . 15 .
της 14. 8 . 1978, σ. 11 .
της 4. 12 . 1984, σ . 28 .
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Αφαιρούνται τα κατωτέρω σημεία , όπως ορίζεται στο
άρθρο 6 :

9, η λογιστική αξία των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει
το πιστωτικό ίδρυμα*
10. άυλα στοιχεία του ενεργητικού, κατά την έννοια του
άρθρου 4 «ενεργητικό», σημείο 9 της οδηγίας 86/
635/EOK*

1 1 . τ<* σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα της τρέχουσας
χρήσης·

12. οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και χρημα
τοδοτικά ιδρύματα που ξεπερνούν το 10% του κεφαλαί
ου των ιδρυμάτων αυτών, καθώς και οι απαιτήσεις
μειωμένης εξασφάλισης και τα αξιόγραφα που αναφέρει
το άρθρο 3 , τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα επί
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
στα οποία συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 %
του κεφαλαίου τους.
Σε περίπτωση προσωρινής κατοχής μετοχών σε άλλο
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με σκοπό
επιχείρηση οικονομικής βοήθειας για ανασυγκρότηση
και διάσωση του εν λόγω ιδρύματος, οι αρχές ελέγχου
μπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τη διάταξη
αυτή·

13 . οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματο
δοτικά ιδρύματα που είναι μικρότερες από ή ίεες προς το
10 % του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών καθώς και οι
απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα αξιόγραφα
που αναφέρει το άρθρο 3 , τα οποία κατέχει το πιστωτικό
ίδρυμα επί πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων εκτός εκείνων που αναφέρει το σημείο 12 για
το ποσό του συνόλου αυτών των συμμετοχών, των
απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης και των αξιογρά
φων το οποίο ξεπερνά το 10% των ιδίων κεφαλαίων
υπολογιζομένων πριν από την αφαίρεση των στοιχείων
12 και 13 του πιστωτικού ιδρύματος.
Μέχρις ότου συντονιστούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, οι
διατάξεις σχετικά με την ενοποίηση, τα κράτη μέλη μπορούν
να προβλέπουν ότι, για τον ενδεχόμενο υπολογισμό των μη
ενοποιημένων ίδιων κεφαλαίων, οι μητρικές επιχειρήσεις που
υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση , μπορούν να
μην αφαιρούν τις συμμετοχές τους σε άλλα πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση . H διάταξη αυτή ισχύει για το σύνολο των
κανόνων προνοίας (prudential rules) που έχουν εναρμονιστεί
με κοινοτικές πράξεις.

2. H έννοια των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1 σημεία 1 έως 8, περιλαμβάνει ένα μέγιστο
αριθμό στοιχείων και ποσών. H χρησιμοποίηση αυτών των
στοιχείων και o καθορισμός κατώτερων ορίων, χαθώς και η
αφαίρεση άλλων στοιχείων εκτός από εκείνα που απαριθμού
νται στην παράγραφο 1 σημεία 9 έως 13 , επαφίενται στην
εκτίμηση των κρατών μελών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει
να αποβλέπουν σε αυξημένη σύγκλιση με στόχο την επίτευξη
ενός κοινού ορισμού των ιδίων κεφαλαίων.
Γι' αυτό το σκοπό, το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία
που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1 , η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τις προτάσεις και τροπο
ποιήσεις που θα κρίνει αναγκαίες. Πέντε έτη το αργότερο
μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρά
γραφος 1 , το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψη
φία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ύστερα από διαβούλευση με την
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θα εξετάσει τον ορισμό
των ιδίων κεφαλαίων με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του
κοινού ορισμού.
3 . Τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1
σημεία 1 έως 5, πρέπει να είναι πλήρως και παραχρήμα
διαθέσιμα απότο πιστωτικό ίδρυμα προς κάλυψη των κινδύ
νων ή των ζημιών, κατά τη στιγμή της επέλευσής τους. Το
ποσόν τους πρέπει να είναι μειωμένο από κάθε φορολογική
επιβάρυνση που είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο
του υπολογισμού του, ή να προσαρμόζεται καταλλήλως στο
μέτρο που η επιβάρυνση αυτή μειώνει το ποσό μέχρι το οποίο
τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την
κάλυψη κινδύνων ή ζημιών.

Άρθρο 3

Άλλα στοιχεία κατά την έννοια του Αρθρου 2 παράγραφος 1
σημείο 6
1 . H έννοια των ιδίων κεφαλαίων την οποία χρησιμοποιεί
ένα κράτος μέλος μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία εφόσον,
ανεξάρτητα από τη νομική ή λογιστική ονομασία τους, έχουν
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
α) βρίσκονται στην ελεύθερη διάθεση του πιστωτικού
ιδρύματος για την κάλυψη των συνήθων τραπεζικών
κινδύνων, όταν η έκταση των ζημιών ή των μειώσεων
αξίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί*
β) η ύπαρξή τους εμφαίνεται στις εσωτερικές λογιστικές
εγγραφές*
γ) το ποσό τους καθορίζεται από τη διοίκηση του πιστωτι
κού ιδρύματος, επαληθεύεται από ανεξάρτητους ελε
γκτές, γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές και τελεί υπό
την εποπτεία των αρχών αυτών. Όσον αφορά τον έλεγχο,
μπορεί να θεωρηθεί ότι η εσωτερική επαλήθευση αντα
ποκρίνεται προσωρινά στις προαναφερόμενες προϋποθέ
σεις έως ότου εφαρμοστούν κοινοτικές διατάξεις που θα

καθιστούν υποχρεωτική την εξωτερική επαλήθευση .
2. Ως άλλα στοιχεία μπορούν επίσης να θεωρηθούν και
τίτλοι μη καθορισμένης διάρκειας και άλλα αξιόγραφα,
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με πρωτοβουλία του
κομιστή ή χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της
εποπτεύουσας αρχής *

β) η σύμβαση έκδοσης πρέπει να προβλέπει ότι το πιστωτι
κό ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την πληρωμή
των τόκων του δανείου*

γ) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι του δανειζομένου
πιστωτικού ιδρύματος κατατάσσονται στο σύνολό τους
μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών, οι
απαιτήσεις των οποίων δεν είναι απαιτήσεις μειωμένης
εξασφάλισης*

δ) τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η έκδοση των τίτλων
πρέπει να προβλέπουν ότι το χρέος και οι μη καταβλη
θέντες τόκοι είναι δυνατόν να διατεθούν για την απόσβε
ση ζημιών, ενώ το πιστωτικό ίδρυμα έχει τη δυνατότητα
να εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητές του *
ε) λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν
πράγματι καταβληθεί.

Συμπληρωματικά, οι σωρευτικές προνομιούχες μετοχές
εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1
σημείο 8 .
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Αρθρα 4

Άρθρο 5

1 . Οι αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών των πιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιρι
στικών εταιρειών, που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1
σημείο 7, αποτελούνται από το κεφάλαιο που δεν έχουν
κληθεί να καταβάλουν τα μέλη αυτών των εταιρειών καθώς
και από τις νομίμως ανειλημμένες υποχρεώσεις των μελών
των εν λόγω εταιρειών να πραγματοποιούν, σε περίπτωση
που αυτό το πιστωτικό ίδρυμα θα υποστεί ζημία, συμπληρω
ματικές καταβολές που δεν πρόκειται να τους αποδοθούν.

Έως ότου υπάρξει εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν
την ενοποίηση, ισχύει η ακόλουθη ρύθμιση :

Στην περίπτωση αυτή , η καταβολή των εν λόγω ποσών θα
πρέπει να είναι αμέσως απαιτητή .

1 . Όταν o υπολογισμός πρέπει να γίνει σε ενοποιημένη
βάση, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 διατηρούνται για τα ενοποιημένα ποσά
τους σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η οδηγία
83/350/EOK. Επιπλέον, μπορούν να εξομοιώνονται προς
τα ενοποιημένα αποθεματικά , για τον υπολογισμό των
ιδίων κεφαλαίων, τα ακόλουθα στοιχεία όταν είναι πι
στωτικά («αρνητικά»):

Με τα ανωτέρω στοιχεία εξομοιούνται οι αλληλέγγυες υπο
χρεώσεις των δανειζομένων από πιστωτικά ιδρύματα οργα
νωμένα υπό μορφή ταμείων.

— η συμμετοχή της μειοψηφίας κατά την έννοια του
άρθρου 21 της οδηγίας 83/349/EOK, σε περίπτωση
χρησιμοποίησης της μεθόδου της πλήρους ενοποίη

Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια εφόσον, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία , ,
συνυπολογίζονται ως ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων της
κατηγορίας αυτής.

— η διαφορά πρώτης ενοποίησης κατά την έννοια των
άρθρων 19, 30 και 31 της οδηγίας 83/349/EOK,

σης ,

2. Τα κράτη μέλη δεν περιλαμβάνουν στα ίδια κεφάλαια
των δημόσιων πιστωτικών ιδρυμάτων τις εγγυήσεις που τα
ίδια ή οι αρχές τους χορηγούν στα εν λόγω ιδρύματα .
Ωστόσο , το Βασίλειο του Βελγίου εξαιρείται από την υπο
χρέωση αυτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994.

3 . Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
περιλάβουν στα ίδια κεφάλαια τις σωρευτικές προνομιούχες
μετοχές καθορισμένης διάρκειας που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 8, καθώς και τα δάνεια
μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στην αυτή διάτα
ξη, μόνον εάν πράγματι υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες
βάσει των οποίων, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης
του πιστωτικού ιδρύματος, τα δάνεια αυτά κατατάσσονται
μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και δεν
εξοφλούνται παρά μετά την εξόφληση όλων των άλλων
εκκρεμούντων τη στιγμή εκείνη χρεών.
Τα εν λόγω δάνεια μειωμένης εξασφάλισης πρέπει επίσης να
ανταποκρίνονται και στα ακόλουθα κριτήρια :
α) λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν
πράγματι καταβληθεί·

β) η αρχική διάρκειά τους πρέπει να είναι τουλάχιστον
πενταετής, μετά την πάροδο της οποίας θα είναι δυνατή η
εξόφληση· εάν δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία κατά την
οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη η οφειλή , αποδίδονται
μόνον ύστερα από πενταετή προειδοποίηση , εκτός εάν
έχουν παύσει να λογίζονται ως ίδια κεφάλαια ή εάν
απαιτείται τυπικά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των
αρμόδιων αρχών για την προ της λήξεως εξόφλησή τους.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν την προ της
λήξεως εξόφληση αυτών των δανείων υπό τον όρο ότι η

σχετική αίτηση υποβλήθηκε με πρωτοβουλία του εκδότη
και ότι δεν θίγεται η φερεγγυότητα του πιστωτικού
ιδρύματος·

γ) το ποσό μέχρι το οποίο επιτρέπεται να περιληφθούν στα
ίδια κεφάλαια θα μειώνεται σταδιακά κατά την τελευταία
πενταετία, πριν από την ημερομηνία λήξεως·

δ) στη σύμβαση δανείου δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβά
νονται ρήτρες που να ορίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώ
σεις, εκτός από την εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύμα
τος, η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν καταστεί ληξι
πρόθεσμη .

— οι διαφορές εκ μετατροπής που περιλαμβάνονται στα
ενοποιημένα αποθέματα , σύμφωνα με το άρθρο 39
παράγραφος 6 της οδηγίας* 86/63 5/EOK,
— η διαφορά που προκύπτει από την καταχώρηση ορι
σμένων συμμετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο που περι
γράφεται στο άρθρο 33 της οδηγίας 83/349/EOK.
2 . Όταν τα στοιχεία που προηγούνται είναι χρεωστικά
(«θετικά»), πρέπει να αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό
των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων.

Άρθρο 6

Μειώσεις και περιορισμοί
1 . Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγρα
φος 1 σημεία 3 και 5 έως 8, υπόκεινται στους ακόλου
θους περιορισμούς:
α) το σύνολο των στοιχείων 3 και 5 έως 8 , δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το 100 % , κατ* ανώτατο όριο, των στοιχείων 1
συν 2 μείον 9, 10 και 1 1 ·
β) το σύνολο των στοιχείων 7 και 8 δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που αντιστοιχεί στο 50%
των στοιχείων 1 συν 2 μείον 9, 10 και 11·
γ) το σύνολο των στοιχείων 12 και 13 αφαιρείται από το
σύνολο των στοιχείων .

2. Το στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
σημείο 4 αποτελεί χωριστή κατηγορία . Συμπεριλαμβάνεται
προσωρινώς στα ίδια κεφάλαια χωρίς περιορισμό, δεν λαμ
βάνεται όμως υπόψη κατά τον καθορισμό της βάσης που
τίθεται ως όριο των στοιχείων που αναφέρονται στα σημεία 3
και 5 έως 8 . Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των
μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή
προτείνει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 , την
οριστική υπαγωγή του στοιχείου αυτού είτε στα βασικά είτε
στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλεια .
3.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν συμμορφω
θεί με το όρια της παραγράφου 1 έως την ημερομηνία
ενάρξεως ισχύος των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας του
Συμβουλίου για το λόγο φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1993 .
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Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπερβαίνουν τα όρια αυτά, θα
πρέπει σταδιακά να μειώσουν το βαθμό στον οποίο λαμβά
νονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 2 παρά
γραφος 1 σημεία 3 , 5 και 8, ώστε να συμμορφωθούν με τα όρια
αυτά πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

4. Προσωρινά και σε έκτακτες περιπτώσεις, οι αρμόδιες
αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να
υπερβαίνουν τα όρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 .

Άρθρο 7

H τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρα 2
έως 6, πρέπει να αποδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, κατά
ικανοποιητικό τρόπο.

αποφασίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία,
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.
Άρθρο 9

1.

1 . Ανεξάρτητα από την έκθεση που αναφέρεται στο άρ
θρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και, εφόσον κριθεί απα
ραίτητο, οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές της παρούσας
οδηγίας που αφορούν:
— την αποσαφήνιση των ορισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η
ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας αυτής στην Κοινό

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι

κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος των. μέτρων για την εφαρμογή
της οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το λόγο φερεγγυότη
τας των πιστωτικών ιδρυμάτων, και το αργότερο την
1η Ιανουαρίου 1993 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά .
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμε
νο των κυριοτέρων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θε
σπίζουν στον τομέκα που διέπεται από την παρούσα οδη
γία .

3.
Άρθρο 8

5 . 5 . 89

H ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2

πρέπει να περιλαμβάνει επίσης δήλωση , συνοδευόμενη από
επεξηγηματικό κείμενο, με το οποίο κοινοποιούνται στην
Επιτροπή οι ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί και τα
στοιχεία τα οποία δέχονται οι αρμόδιες αρχές τους ως
εμπίπτοντα στα ίδια κεφάλαια.

Άρθρο 10
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

τητα ,

— την αποσαφήνιση των ορισμών ώστε, κατά την εφαρμογή
της οδηγίας αυτής, να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις
στις χρηματοπιστωτικές αγορές,

— την ευθυγράμμιση της ορολογίας και τη διατύπωση των
ορισμών σύμφωνα με εκείνες των μεταγενέστερων πράξε
ων στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών
θεμάτων,

Λουξεμβούργο, 17 Απριλίου 1989.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
C. SΟLCΗΑGΑ CATALAN

