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1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/39Û/EOK περί συντονισμού των όρων
καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημο
σιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών, όσον αφορά την
υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου
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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.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31 . 5 . 94

Αριθ. L 135/1

I

(Πράξεις για την ιςχύ τών οποίων απαιτείται όημοσίευςη)

ΟΔΗΓΙΑ 94/18/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Μαΐου 1994
για την τροποποίηση της οδηγίας 8Θ/390/EOK περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου
και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών
αξιών σε χρηματιστήριο αξιών, όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελ
τίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 54,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της
συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι ένας από του κύριους στόχους των οδηγιών στον τομέα
της εισαγωγής κινητών αξιών στο χρηματιστήριο είναι να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη
μεγαλύτερη αλληλοδιείσδυση των αγορών κινητών αξιών
στην Κοινότητα, με την άρση των εμποδίων τα οποία θα
ήταν εύλογο να καταργηθούν

ότι η διασυνοριακή εισαγωγή κινητών αξιών στο χρηματι
στήριο εντός της Κοινότητας αποτελεί ένα από τα διαθέσι
μα μέσα με τα οποία μπορεί να υλοποιηθεί η αλληλοδι
είσδυση αυτή
ότι μια σημαντική δυσκολία όταν ζητείται η εισαγωγή σε
χρηματιστήρια άλλων κρατών μελών είναι οι χρονοβόρες
διαδικασίες, καθώς και το κόστος που συνδέεται με τη
δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου που απαιτείται
βάσει της οδηγίας 8Θ/39Θ/EOK του Συμβουλίου της 17ης
Μαρτίου 1980 περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως,
ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που
Ο ΕΕ αριθ. C 23 της 27. 1 . 1993, σ. 6, και ΕΕ αριθ. C 88 της 25. 3.
1994, σ. 3.

(2) ΕΕ αριθ. C 161 της 14. 6. 1993, σ. 31 .
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου
1933 (ΕΕ αριθ. C 20 της 24. 1 . 1994)· κοινή θέση του Συμβου
λίου της 4ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 137 της 19. 5. 1994) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου
1994 (ΕΕ αριθ. C 128 της 9. 5. 1994).

πρεπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε
χρηματιστήριο αξιών (4)·

ότι η οδηγία 87/345/EOK του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου
1987 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/39Θ/EOK περί
συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσε
ως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται
για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο
αξιών (5), η οποία θεσπίζει την αμοιβαία αναγνώριση των
ενημερωτικών δελτίων όταν η εισαγωγή στο χρηματιστήριο
ζητείται ταυτοχρόνως σε περισσότερα του ενός κράτη
μέλη, αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την απλοποίηση των
διαδικασιών κατά τη διασυνοριακή εισαγωγή κινητών
αξιών στο χρηματιστήριο.

ότι η οδηγία 90/21 1/EOK του Συμβουλίου της 23ης Απρι
λίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 8Θ/390/EOK
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών
δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών
δελτίων εισαγωγής στο χρηματιστήριο (6), αποτέλεσε ένα
ακόμα σημαντικό βήμα προς την ίδια κατεύθυνση, δεδομέ
νου ότι αναγνωρίζει το ενημερωτικό δελτίο για διάθεση
τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής στο
χρηματιστήριο, όταν η εισαγωγή στο χρηματιστήριο ζητεί
ται με μικρή χρονική διαφορά από τη στιγμή της διάθεσης
στο κοινό·

ότι όλα τα νέα μέτρα για την περαιτέρω απλοποίηση των
διασυνοριακών διαδικασιών μπορούν να επιταχύνουν την
αλληλοδιείσδυση των αγορών κινητών αξιών στην Κοινό
τητα-

ότι το άρθρο 6 της οδηγίας 80/39Θ/EOK ορίζει ήδη περι
πτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβλέ
ψουν τη μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση
δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου· ότι αυτή η μερική
ή ολική απαλλαγή, η οποία αφορά κυρίως περιπτώσεις
κατά τις οποίες έχουν ήδη εισαχθεί σε χρηματιστήριο της
ίδιας χώρας κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας και, για το
λόγο αυτό, δεν εφαρμόζεται στις περισσότερες διασυνορια
(4) ΕΕ αριθ. L 100 της 17. 4. 1980, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 185 της 4. 7. 1987, σ. 81 .

(j ΕΕ αριθ. L 112 της 3. 5. 1990, σ. 24.
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κες συναλλαγές, παρεχεται με την υπόθεση ότι οι επενδυ
τές στη χώρα αυτή προστατεύονται ήδη μερικώς ή πλήρως,
λόγω του ότι έχουν ήδη ευρέως κυκλοφορήσει και είναι
διαθέσιμα, μερικά ή πλήρη, ενημερωμένα και αξιόπιστα
πληροφοριακά στοιχεία για τις σχετικές εταιρείες·

ότι η ευχέρεια που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία
αποτελεί χρήσιμο μέτρο καθόσον συμβιβάζεται με την
αρχή της προστασίας των επενδυτών και εξασφαλίζει την
ομαλή λειτουργία των αγορών
ότι φαίνεται σκόπιμο να δοθεί στο κράτος μέλος στο οποίο
ζητείται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών, η δυνατότη
τα να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς από την υποχρέωση
δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, τους εκδότες, οι
κινητές αξίες των οποίων είναι ήδη εισηγμένες σε χρημα
τιστήριο αξιών άλλου κράτους μέλους·

ότι οι υψηλής ποιότητας και διεθνούς κύρους εταιρείες, οι
κινητές αξίες των οποίων είναι ήδη εισηγμένες για ορισμέ
νο χρονικό διάστημα σε χρηματιστήριο της Κοινότητας,
αποτελούν τους πιο πιθανούς υποψήφιους για τη διασυνο
ριακή εισαγωγή στο χρηματιστήριο· ότι οι εταιρείες αυτές

είναι γενικά γνωστές στο κοινό στα περισσότερα κράτη
μέλη ότι τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις εταιρείες
αυτές κυκλοφορούν ευρέως και είναι διαθέσιμα·
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αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των αγορών κινητών
αξιών της Κοινότητας, χάρη στην προσαρμογή της υπάρ
χουσας κοινοτικής νομοθεσίας στις νέες ανάγκες και στα
νέα δεδομένα της αγοράς· ότι τα μέτρα αυτά, με τα οποία
αρκετοί νέοι τομείς υπάγονται στην αποκλειστική ευθύνη
των αρμοδίων αρχών κάθε κράτους μέλους, ενώ παράλλη
λα διατηρείται επαρκής βαθμός ρυθμίσεων σε κοινοτικό
επίπεδο, αποτελούν επίσης επί του παρόντος την καταλλη
λότερη απάντηση στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργη
θεί στον τομέα της εισαγωγής κινητών αξιών στο χρηματι
στήριο·

ότι το καθεστώς που προβλέπει η οδηγία 79/279/EOK του
Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί του συντονισμού
των όρων εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο
αξιών ('), δεν επηρεάζεται από την προβλεπόμενη στην
παρούσα οδηγία μερική ή ολική απαλλαγή από την υπο
χρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ότι, για να προστατεύονται οι επενδυτές, τα έγγραφα που
προορίζονται τα τεθούν στη διάθεση του κοινού πρέπει
πρώτα να αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους όπου ζητείται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών
ότι εναπόκειται στο εν λόγω κράτος μέλος να αποφασίζει
εάν οι αρμόδιες αρχές του πρέπει να ασκούν έλεγχο στα
έγγραφα αυτά και να καθορίζει, ενδεχομένως, τη φύση και
τη μεθόδευση αυτού του ελέγχου,

ότι o στόχος της οδηγίας 80/39Θ/EOK είναι να διασφαλιστεί
η παροχή επαρκούς πληροφόρησης στους επενδυτές· ότι,

κατά συνέπεια, όταν μια εταιρεία ζητάει να εισαγάγει τις
κινητές αξίες της σε χρηματιστήριο σε κράτος μέλος υποδο
χής, οι επενδυτές που παρεμβαίνουν στην αγορά της

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

χώρας αυτής θα μπορούν να προστατεύονται επαρκώς σε
περίπτωση που τους παρέχονται μόνο συνοπτικές πληρο
φορίες αντί για το πλήρες ενημερωτικό δελτίο·

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν χρήσιμη τη
θέσπιση μη μεροληπτικών ελάχιστων ποσοτικών κριτηρίων,
όπως η τρέχουσα αξία κεφαλαιοποίησης, τα οποία θα
πρέπει να πληρούν οι εκδότες ώστε να μπορούν να επωφε
λούνται από τις δυνατότητες απαλλαγής που προβλέπει η
παρούσα οδηγία- ότι, λαμβάνοντας υπόψη την επιταχυνό
μενη πορεία προς την ενοποίηση των αγορών κινητών
αξιών, θα έπρεπε επίσης να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές
η δυνατότητα να επιφυλάσσουν παρόμοια μεταχείριση και
σε μικρότερες εταιρείες·

ότι σε πολλά χρηματιστήρια υπάρχουν, επιπλέον, δευτε
ρεύουσες αγορές για τη διαπραγμάτευση των μετοχών
εταιρειών οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
αξιών ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρύθμιση και η
εποπτεία των δευτερευουσών αγορών πραγματοποιείται
από δημοσίως αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες επιβάλ
λουν στις εταιρείες όρους δημοσιότητας αντίστοιχους ως
προς την ουσία με τους όρους που επιβάλλονται στις
εταιρείες που είναι εσηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών
ότι, για το λόγο αυτό, η αρχή η θεσπιζόμενη στο άρθρο 6
της οδηγίας 80/39Θ/EOK θα μπορούσε να εφαρμοστεί και
στην περίπτωση κατά την οποία οι εταιρείες αυτές ζητούν
να εισαγάγουν τις κινητές τους αξίες στο χρηματιστήριο
αξιών

ότι τα προβλεπόμενα μέτρα αντιπροσωπεύουν μια πραγμα
τική προστιθέμενη αξία που συνίσταται στην αύξηση της

Άρθρο 1

H οδηγία 8Θ/39Θ/EOK τροποποιείται ως ακολούθως:
1 . Στο άρθρο 6, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4.

Οταν

α) οι κινητές αξίες ή οι μετοχές του εκδότη ή τα
πιστοποιητικά τα παραστατικά τέτοιων μετο
χών έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο άλλου
κράτους μέλους τρία τουλάχιστον χρόνια πριν
από την αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο·
β) οι αρμόδιες αρχές του . κράτους μέλους όπου
ζητείται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, έχουν
λάβει πειστική διαβεβαίωση των αρμόδιων
αρχών του κράτους μέλους ή των κρατών
μελών στο χρηματιστήριο του οποίου ή των
οποίων έχουν εισαχθεί οι κινητές αξίες τού
εκδότη ότι, o εκδότης, κατά την τελευταία τριε
τία ή καθ ' όλο το διάστημα από την εισαγωγή
των κινητών αξιών του στο χρηματιστήριο, εάν
δεν έχει συμπληρωθεί τριετία, συμμορφωνόταν
προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι
κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την παροχή πλη
(') ΕΕ αριθ. L 66 της 16. 3. 1979, σ. 21 .
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ροφοριων και την εισαγωγή σε χρηματιστήριο,

σε εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο·

γ) όλα τα ακόλουθα έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα
με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 και
στο άρθρο 21 παράγραφος 1 :

i) ένα έγγραφο το οποίο περιέχει τις ακόλου
θες πληροφορίες:
— δήλωση ότι έχει γίνει αίτηση εισαγωγής
των κινητών αξιών στο χρηματιστήριο.
Στην περίπτωση μετοχών, ορίζεται επί
σης στη δήλωση o αριθμός και η κατη
γορία των εν λόγω μετοχών, και δίδεται
λεπτομερής περιγραφή των συνημμένων
σε αυτές δικαιωμάτων., Στην περίπτωση
πιστοποιητικών που αντιπροσωπεύουν
μετοχές, η δήλωση πρέπει επίσης να
προσδιορίζει τα δικαιώματα που είναι
συνημμένα στις αρχικές κινητές αξίες
και να περιέχει πληροφορίες σχετικά με
τη δυνατότητα μετατροπής των πιστο
ποιητικών στις αρχικές κινητές αξίες
καθώς και τη διαδικασία αυτής της
μετατροπής. Στην περίπτωση χρεωστι
κών τίτλων, η δήλωση περιλαμβάνει
επίσης την ονομαστική αξία του δανεί
ου (εάν το ποσό αυτό δεν έχει καθορι
στεί, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία),
καθώς και τους όρους και τις διατυπώ
σεις του δανείου - εκτός της περίπτωσης
συνεχούς εκδόσεως, την τιμή εκδόσεως
και εξοφλήσεως, και το ονομαστικό επι
τόκιο (εάν προβλέπονται περισσότερα
επιτόκια, αναφέρονται οι όροι της μετα
βολής του επιτοκίου)· στην περίπτω
ση μετατρέψιμων χρεωστικών τίτλων,
ανταλλάξιμων χρεωστικών τίτλων,
χρεωστικών τίτλων με αποδεικτικά
συμμετοχής (warrants), ή αποδεικτικών
συμμετοχής (warrants), η δήλωση πρέ
πει επίσης να προσδιορίζει τη φύση των
μετοχών που προσφέρονται δια της
μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής, ή
τα συνημμένα δικαιώματα, τους όρους
και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλ
λαγής ή εγγραφής και διεξοδική έκθεση
των προϋποθέσεων τροποποίησής
τους,

— λεπτομερειακά στοιχεία για τις σημα
ντικές τροποποιήσεις ή εξελίζεις που
έχουν λάβει χώρα από την ημερομηνία
στην οποία αναφέρονται τα έγγραφα
που προβλέπονται στα σημεία ii) και
iii),
— πληροφορίες σχετιζόμενες ειδικότερα
με την αγορά της χώρας στην οποία
ζητείται εισαγωγή στο χρηματιστήριο,
ιδίως όσον αφορά το σύστημα φόρου
εισοδήματος, τους εντεταλμένους πρά
κτορες πληρωμών καθώς και τον τρόπο
δημοσίευσης των ανακοινώσεων προς
τους επενδυτές και
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— δήλωση των υπευθύνων για τα στοιχεία
τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τις
πρώτες τρεις περιπτώσεις ότι οι ως άνω
πληροφορίες ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα και δεν παραλείπουν
τίποτα ικανό να αλλοιώσει την έννοια
του εγγράφου.
ii) η τελευταία ετήσια έκθεση, οι τελευταίοι
ελεγχθέντες ετήσιοι λογαριασμοί (εάν o
εκδότης καταρτίζει τόσο μη ενοποιημένους
όσο και ενοποιημένους ετήσιους λογαρια
σμούς, παρέχονται και τα δύο είδη λογα
ριασμών. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν
ωστόσο να επιτρέψουν στον εκδότη να
παράσχει είτε τους μη ενοποιημένους είτε
τους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπό
τον όρο ότι οι μη παρεχόμενοι λογαριασμοί
δεν περιέχουν σημαντικές πρόσθετες πλη
ροφορίες), καθώς και η τελευταία εξαμηνι
αία κατάσταση του εκδότη για το οικείο
έτος, εφόσον έχει ήδη δημοσιευθεί,
iii) οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία, φυλλά
δια, ή ισοδύναμο έγγραφο που έχει δημο
σιεύσει o εκδότης κατά τη διάρκεια των
δώδεκα μηνών που προηγούνται της αίτη
σης εισαγωγής στο χρηματιστήριο αξιών,
και

iv) οι ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν περι
λαμβάνονται ήδη στα έγγραφα που προ
βλέπονται στα στοιχεία i), ii) και iii):
— η σύνθεση των διοικητικών, διευθυντι
κών και εποπτικών οργάνων της εται
ρίας, καθώς και τα καθήκοντα καθενός
από τα μέλη,

— γενικές πληροφορίες σχετικά με το
κεφάλαιο,

— η τρέχουσα κατάσταση βάσει των
τελευταίων πληροφοριών που κοινοποι
ήθηκαν στον εκδότη σύμφωνα με την
οδηγία 88/627/EOK του Συμβουλίου
της 12ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με
τις πληροφορίες που πρέπει να δημο
σιεύονται κατά την απόκτηση και την
εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε

εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο (') και
— τυχόν εκθέσεις επίσημων ελεγκτικών
οργάνων σχετικά με τους τελευταίους
δημοσιευθέντες ετήσιους λογαριασμούς
που απαιτούνται από την εθνική νομο
θεσία του κράτους μέλους στο έδαφος
του οποίου o εκδότης έχει την κατα
στατική του έδρα·

ί1) ΕΕ αριθ. L 348 της 17. 12. 1988, σ. 62.
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δ) οι ανακοινώσειος, αναγγελίες, αφίσες ή έγγρα
φα που αναγγέλουν την εισαγωγή κινητών
αξιών στο χρηματιστήριο και αναφέρουν τα
βασικά χαρακτηριστικά αυτών των κινητών
αξιών, και όλα τα άλλα έγγραφα που συνδέο
νται με την εισαγωγή αυτή, προορίζονται δε για
δημοσίευση από τον εκδότη ή εξ ονόματος του,
δηλώνουν ότι υπάρχουν οι πληροφορίες του
στοιχείου γ) και αναφέρουν που έχουν δημο
σιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν οι
πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 20
και

ε) οι πληροφορίες του στοιχείου γ) και οι ανακοι
νώσεις, αναγγελίες, αφίσες ή έγγραφα του στοι
χείου δ) έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές
πριν τεθούν στη διάθεση του κοινού.
5. Όταν ορισμένες εταιρείες, οι μετοχές των οποίων
έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής του
λάχιστον κατά τα δύο τελευταία χρόνια σε μια
δευτερεύουσα αγορά, η οποία ρυθμίζεται και επο
πτεύεται από δημοσίως αναγνωρισμένες αρχές,
ζητούν να εισαγάγουν τις κινητές αξίες τους σε
χρηματιστήριο του ιδίου κράτους μέλους, και, κατά
τη γνώμη των αρμοδίων αρχών, υπάρχουν στη
διάθεση των επενδυτών πληροφορίες που αντιστοι
χούν ως προς την ουσία τους με τις πληροφορίες
που απαιτούνται βάσει της πλαρούσας οδηγίας
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει
να ισχύει η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών.»
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συνηθίζεται αυτή η αλλη γλώσσα στους οικονομικούς
κύκλους και είναι αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές
και, ενδεχομένως, σύμφωνα με περαιτέρω προϋποθέσεις
που μπορούν να καθορίσουν οι εν λόγω αρχές.»

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση της
ευχέρειας που παρέχει η παρούσα οδηγία, θέτουν σε ισχύ
τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη
δημοσίευσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχε
τικά.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη
μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή
τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται
από τα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κεί
μενα των ουσιωδών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη
τικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Αρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
2. Παρεμβαλλεται το ακολουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρά
γραφος 4 στοιχεία γ) και δ), δημοσιεύονται στην ή σε
μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου
ζητείται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών, ή σε
άλλη γλώσσα, υπό τον όρο ότι, στο οικείο κράτος μέλος,

Βρυξέλλες, 30 Μάιου 1994.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Προεόρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

E. ΚLΕΡSCΗ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ
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ΟΔΗΓΙΑ 94/19/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Μαΐου 1994
περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2
πρώτη και τρίτη πρόταση,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της
συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με τους στόχους της συνθήκης, πρέπει να
προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των
πιστωτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα με την
εξάλειψη όλων των περιορισμών του δικαιώματος εγκατα
στάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και με την
ταυτόχρονη ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού
συστήματος και της προστασίας των αποταμιευτών

ότι, παράλληλα με την εξάλειψη των περιορισμών των
δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, πρέπει να
ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που
ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση κατά την οποία
καταστούν μη διαθέσιμες οι καταθέσεις πισωτικού ιδρύμα
τος με υποκαταστήματα σε άλλα κράτη μέλη· ότι είναι
απαραίτητο να εξασφαλιστεί, ανεξαρτήτως του τόπου
όπου ευρίσκονται οι καταθέσεις εντός της Κοινότητας, ένα
εναρμονισμένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταθέ
σεων ότι η σημασία της προστασίας των καταθέσεων για
την ολοκλήρωση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς είναι εξί
σου ουσιώδης με εκείνη των κανόνων προληπτικής επο
πτείας·

ότι, με την παύση των εργασιών ενός αφερέγγυου πιστωτι
κού ιδρύματος, οι καταθέτες υποκαταστημάτων εγκατεστη
μένων σε κράτος μέλος άλλος από εκείνο της έδρας του
πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να προστατεύονται από το
ίδιο σύστημα εγγύησης όπως οι υπόλοιποι καταθέτες του
ιδρύματος·

ότι το κόστος, για τα πιστωτικά ιδρύματα, της συμμετοχής
σε ένα σύστημα εγγύησης είναι ασυγκρίτως χαμηλότερο
από το κόστος μιας γενικευμένης απόσυρσης τραπεζικών
καταθέσεων, όχι μόνο από ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα
αντιμετώπιζε δυσχέρειες αλλά επίσης και από υγιή πιστωτι
(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ. C 163 της 30. 6. 1992, σ. 6, και
αριθ. C 178 της 30. 6. 1993, σ. 14.
αριθ. C 332 της 16. 12. 1992, σ. 13.

αριθ. C 115 της 26. 4. 1993, σ. 96, και απόφαση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ .

C 91 της 28. 3. 1994).

κά ιδρύματα, κατόπιν απώλειας της εμπιστοσύνης των
καταθετών στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος·

ότι η δράση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη κατόπιν της
σύστασης 87/63/EOK της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου
1986 σχετικά με τη δημιουργία συστημάτων εγγύησης
καταθέσεων στην Κοινότητα (4) δεν επέτυχε πλήρως το
επιθυμητό αποτέλεσμα· ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να
αποδειχθεί επιζήμια για την ομαλή λειτουργία της εσωτερι
κής αγοράς·
οτι η δεύτερη οδηγία 89/646/EOK του Συμβουλίου της 15ης
Δεκεμβρίου 1984 για το συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού
ιδρύματος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/
ΕΟΚ (5), η οποία προβλέπει ένα σύστημα , ενιαίας άδειας
λειτουργίας και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων από
τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, άρχισε να ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 1993·
ότι ένα υποκατάστημα δεν χρειάζεται πλέον άδεια λει
τουργίας στα κράτη μέλη υποδοχής, διότι η ενιαία άδεια
λειτουργίας ισχύει για ολόκληρη την Κοινότητα, και η
φερεγγυότητά του θα ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους καταγωγής του· ότι η κατάσταση αυΐή
δικαιολογεί την κάλυψη όλων των υποκαταστημάτων του
αυτού πιστωτικού ιδρύματος που δημιουργούνται στην
Κοινότητα, από ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης· ότι το
σύστημα αυτό πρέπει να είναι το υφιστάμενο, για την εν
λόγω κατηγορία ιδρυμάτων, στο κράτος της έδρας του
ιδρύματος αυτού, λόγω ιδίως της υφιστάμενης σχέσης
μεταξύ της εποπτείας όσον αφορά τη φερεγγυότητα υπο
καταστήματος και της συμμετοχής του σε σύστημα εγγύη
σης των καταθέσεων

ότι η εναρμόνιση πρέπει να περιοριστεί στα κύρια στοιχεία
των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και να δια
σφαλίζει, σε συντομότατο χρονικό διάστημα, πληρωμή
σύμφωνα με την εγγύηση η οποία έχει υπολογιστεί βάσει
ενός ελάχιστου εναρμονισμένου ύψους·
ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να
παρεμβαίνουν μόλις καθίστανται μη διαθέσιμες οι καταθέ
σεις*

ότι είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από την κάλυψη, ιδίως οι
ιδίω ονόματι και για ίδιο λογαριασμό, καταθέσεις των
πιστωτικών ιδρυμάτων ότι τούτο δεν πρέπει να θίγει το
δικαίωμα των συστημάτων εγγύησης να λαμβάνουν τα
μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για τη διάσωση πι
στωτικού ιδρύματος το οποίο αντιμετωπίζει δυσχέρειες·
(4) ΕΕ αριθ. L 33 της 4. 2. 1987, σ. 16.
(5) ΕΕ αριθ. L 386 της 30. 12. 1989, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε από την οδηγία 92/3Θ/EOK (ΕΕ αριθ. L 110 της
28. 4. 1992, σ. 52).
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ότι η εναρμόνιση των συστημάτων εγγύησης των καταθέσε
ων στην Κοινότητα δεν θίγει τα υφιστάμενα συστημάτων
που λειτουργούν με γνώμονα την προστασία των πιστωτι
κών ιδρυμάτων, εγγυώμενα ιδίως τη φερεγγυότητα και τη
ρευστότητά τους, προκειμένου να αποφευχθεί να κατα
στούν μη διαθέσιμες οι καταθέσεις των εν λόγω πιστωτικών
ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε
υποκαταστήματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη* ότι
οι αρμόδιες αρχές μπορεί να κρίνουν, υπό ορισμένες προ
ϋποθέσεις, ότι τα εν λόγω εναλλακτικά συστήματα, τα
οποία υπηρετούν διαφορετικό στόχο προστασίας,
ανταποκρίνονται στους σκοπούς της παρούσας οδηγίας·
ότι εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να κρίνουν αν οι
προϋποθέσεις αυτές τηρούνται·

ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα προστασίας
των καταθέσεων λειτουργούντα υπό την ευθύνη επαγγελ
ματικών οργανώσεων, ενώ άλλα κράτη μέλη διαθέτουν
συστήματα που έχουν θεσπιστεί και ρυθμίζονται από νομο
θετικές διατάξεις, και ορισμένα συστήματα, παρόλο που
έχουν συσταθεί διά της συμβατικής οδού, ρυθμίζονται εν
μέρει από το νόμο· ότι αυτές οι διαφορές μεταξύ καθεστώ
των θέτουν πρόβλημα μόνο σε περίπτωση υποχρεωτικής
συμμετοχής και αποκλεισμού από το σύστημα* ότι είναι,
συνεπώς, ανάγκη να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες να
περιορίζουν τις εξουσίες των συστημάτων στα θέματα
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οτι η παρούσα οδηγία απαιτεί κατ' αρχήν απο ολα τα
πιστωτικά ιδρύματα να συμμετέχουν σε ένα σύστημα εγγύ
ησης των καταθέσεων ότι οι οδηγίες που διέπουν την
ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας από τα πιστωτικά
ιδρύματα η έδρα των οποίων ευρίσκεται σε τρίτη χώρα και,
ιδίως, η πρώτη οδηγία 77/78Θ/EOK του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετι
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφο
ρούν την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας
πιστωτικού ιδρύματος (') επιτρέπουν στα κράτη μέλη να
αποφασίζουν εάν και υπό ποιους όρους θα επιτρέπουν στα
υποκαταστήματα των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων να

ασκούν δραστηριότητα στο έδαφος τους· ότι υπέρ των
υποκαταστημάτων αυτών δεν θα ισχύει η ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 της
συνθήκης, ούτε το δικαίωμα εγκαταστάσεως σε κράτος
μέλος εκτός εκείνων στα οποία είναι εγκατεστημένα· ότι,
κατά συνέπεια, το κράτος μέλος που επιτρέπει τέτοια
υποκαταστήματα πρέπει να αποφασίζει πώς θα εφαρμόζει
τις αρχές της παρούσας οδηγίας στα εν λόγω υποκαταστή
ματα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας
77/78Θ/EOK και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να
προστατεύονται οι καταθέτες και να διατηρηθεί η ακεραιό
τητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος· ότι είναι ουσια
στικό οι καταθέτες αυτών των υποκαταστημάτων να έχουν
πλήρη γνώση των εγγυήσεων που τους αφορούν

αυτά·

ότι η διατήρηση στην Κοινότητα συστημάτων που προσφέ
ρουν κάλυψη καταθέσεων υψηλότερη από το εναρμονισμέ
νο ελάχιστο ύψος μπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη, στον
ίδιο γεωγραφικό χώρο, διαφορετικών επιπέδων αποζημίω
σης και άνισων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εθνικών
πιστωτικών ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων πιστωτι
κών ιδρυμάτων άλλων κρατών μελών ότι πρέπει, για να
αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα αυτά, να επιτραπεί η
συμμετοχή των υποκαταστημάτων στο σύστημα της χώρας
υποδοχής ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους καταθέ
τες τους τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που προσφέρει το
σύστημα της χώρας υποδοχής· ότι, μετά από ορισμένα έτη ,
η Επιτροπή είναι σκόπιμο να αναφέρει την έκταση στην
οποία τα υποκαταστήματα έκαναν χρήση αυτής της δυνα
τότητας και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ενδεχομένως
τα υποκαταστήματα ή τα συστήματα εγγύησης κατά την
εφαρμογή αυτών των διατάξεων ότι δεν αποκλείεται να
παρέχει το ίδιο το σύστημα του κράτους μέλους καταγωγής
συμπληρωματική κάλυψη, υπό την επιφύλαξη των όρων
τους οποίους το σύστημα έχει ενδεχομένως καθορίσει·
ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διαταράξεις της αγο
ράς οφειλόμενες σε υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμά
των που παρέχουν ύψος κάλυψης υψηλότερο από εκείνο
που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν
άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος υποδοχής τους· ότι το
ύψος ή το πεδίο της κάλυψης που παρέχουν τα συστήματα
εγγύησης δεν πρέπει να καταστούν μέσο ανταγωνισμού·
ότι, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια περιόδου , πρέπει συνε
πώς να ορισθεί ότι το ύψος και το πεδίο της κάλυψης που
παρέχει το σύστημα εγγύησης του κράτους μέλους καταγω
γής στους καταθέτες υποκαταστημάτων εγκατεστημένων
σε άλλο κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το
ανώτατο ύψος και πεδίο που παρέχει το αντίστοιχο σύστη
μα του κράτους μέλους υποδοχής· ότι, μετά από ορισμένα
έτη, πρέπει να εξετασθούν οι ενδεχόμενες διαταράξεις της
αγοράς, βάσει της αποκτηθείσας πείρας και υπό το πρίσμα
των εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα·

ότι, αφενός, το ελάχιστο ύψος εγγύησης της παρούσας
οδηγία δεν πρέπει να αφήνει απροστάτευτο μεγάλο μέρος
των καταθέσεων προς όφελος τόσο της προστασίας των
καταναλωτών όσο και της σταθερότητας του χρηματοπι
στωτικού συστήματος· ότι, αφετέρου, δεν θα ήταν σκόπιμο
να επιβάλλεται σε όλη την Κοινότητα επίπεδο προστασίας,
το οποίο ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει ως
αποτέλεσμα να ενθαρρύνει την επισφαλή διοίκηση των
πιστωτικών ιδρυμάτων ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το
κόστος της χρηματοδότησης των συστημάτων ότι φαίνεται
εύλογο να καθοριστεί το εναρμονισμένο ελάχιστο ύψος της
εγγύησης σε 20 000 Ecir ότι θα είναι ενδεχομένως αναγκαί
ες περιορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις, προκειμένου τα
συστήματα να συμμορφωθούν προς το ποσό αυτό*
ότι ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν στους καταθέτες υψη
λότερη κάλυψη από το εναρμονισμένο ελάχιστο ύψος εγγύ
ησης της παρούσας οδηγίας· ότι δεν φαίνεται σκόπιμο να
απαιτηθεί η τροποποίηση, ως προς το εν λόγω σημείο, των
συστημάτων αυτών, ορισμένα από τα οποία θεσπίστηκαν
πρόσφατα κατ' εφαρμογήν της σύστασης 87/63/EOK·

ότι, όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι ορισμένες ειδικώς
απαριθμούμενες κατηγορίες καταθέσεων ή καταθετών δεν
χρειάζονται Ιδιαίτερη προστασία, πρέπει να μπορεί να τις
εξαιρεί από την εγγύηση που προσφέρουν τα συστήματα
εγγύησης των καταθέσεων
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη , προκειμένου να ενθαρρύνο
νται οι καταθέτες να προσέχουν την ποιότητα των πιστωτι
κών ιδρυμάτων, οι μη διαθέσιμες καταθέσεις δεν επιστρέ
φονται εξ ολοκλήρου - ότι τέτοιες πρακτικές πρέπει να
περιορίζονται σε σχέση με καταθέσεις κατώτερες του ελά
χιστου εναρμονισμένου ύψους(') ΕΕ αριθ. L 322 της 17. 12. 1977, σ. 30. Οδηγία οπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/646/EOK (ΕΕ αριθ. 386,
της 30. 12. 1989, σ. 1 ).
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ότι μάλλον έχει ακολουθηθεί η αρχή του εναρμονισμένου
ελάχιστου ύψους ανά καταθέτη και όχι ανά κατάθεση· ότι
είναι ως εκ τούτου σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι καταθέ
σεις καταθετών που είτε δεν αναφέρονται ως δικαιούχοι
του λογαριασμού είτε δεν είναι οι μόνοι δικαιούχοι- ότι το
ύψος αυτό πρέπει επομένως να εφαρμόζεται για κάθε
καταθέτη του οποίου διαπιστώνεται η ταυτότητα· ότι αυτό
ωστόσο δεν ισχύει στην περίπτωση των οργανισμών συλλο
γικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι οποίοι υπόκεινται σε
ειδικούς κανόνες προστασίας που δεν υπάρχουν για τις
προαναφερθείσες καταθέσεις·

ότι η πληροφόρηση των καταθετών αποτελεί ουσιαστικό
στοιχείο για την προστασία τους και πρέπει συνεπώς να
θεσπιστεί γι' αυτή ένας ελάχιστος αριθμός διατάξεων ανα
γκαστικού δικαίου- ότι, ωστόσο, η ανεξέλεγκτη, στα πλαί
σια διαφημίσεων, χρήση πληροφοριών για το ποσό και το
πεδίο ενός συστήματος εγγύησης των καταθέσεων θα μπο
ρούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα του τραπεζικού
συστήματος ή να κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταθετών
ότι τα κράτη μέλη πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζουν
κανόνες προς περιορισμό παρομοίων πληροφοριών

ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, σε ορισμένα κράτη μέλη, στα
οποία δεν υπάρχει σύστημα εγγύησης των καταθέσεων για
ορισμένες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν
δέχονται παρά ελάχιστο μερίδιο των καταθέσεων, η
δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος μπορεί, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να απαιτήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
από αυτό που έχει ορισθεί για τη μεταφορά της παρούσας
οδηγίας· ότι, στις περιπτώσεις αυτές, είναι ίσως αιτιολογη
μένη μια μεταβατική παρέκκλιση από την υποχρέωση
συμμετοχής σε ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων
ότι, εντούτοις, αν τα πιστωτικά αυτά ιδρύματα δρουν στο
εξωτερικό, ένα κράτος μέλος δικαιούται να απαιτήσει από
αυτά να συμμετάσχουν σε ένα σύστημα εγγύησης των
καταθέσεων, το οποίο έχει θεσπίσει·
ότι, στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, δεν είναι απαραί
τητο να εναρμονισθούν οι μέθοδοι χρηματοδότησης των
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων ή των ίδιων των
πιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι, αφενός, το κόστος
της χρηματοδότησης των συστημάτων αυτών πρέπει να
βαρύνει, κατ' αρχήν, τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και,
αφετέρου, η χρηματοδοτική ικανότητα των συστημάτων
αυτών πρέπει να είναι ανάλογη των υποχρεώσεών τουςότι, ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος του συγκεκριμέ
νου κράτους μέλουςότι η παρούσα οδηγία δεν μπορεί να προβλέπει ευθύνη
των κρατών μελών ή των αρμόδιων αρχών τους έναντι των
καταθετών, εφόσον έχουν μεριμνήσει για τη θέσπιση ή την
επίσημη αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων
εγγύησης των καταθέσεων ή των ίδιων των πιστωτικών
ιδρυμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η αποζημίωση ή η
προστασία των καταθετών υπό τους όρους που προβλέ
πονται στην παρούσα οδηγία-

ότι η προστασία των καταθέσεων αποτελεί ουσιώδες στοι
χείο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και απαραί
τητο συμπλήρωμα του συστήματος εποπτείας των πιστωτι
κών ιδρυμάτων, λόγω της αλληλεγγύης που επιβάλλει
μεταξύ όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων μιας δεδομένης
χρηματοπιστωτικής αγοράς σε περίπτωση που ένα ίδρυμα
αδυνατεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ,

Αριθ. L 135/7

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1 , «κατάθεση»: το πιστωτικό υπόλοιπο, που προκύπτει
από κεφάλαια κατατεθειμένα σε λογαριασμό ή από
μεταβατικές καταστάσεις απορρέουσες από συνήθεις
τραπεζικές συναλλαγές και το οποίο το πιστωτικό
ίδρυμα πρέπει να επιστρέψει βάσει των ισχυόντων νόμι
μων και συμβατικών όρων, καθώς και χρέη για τα
οποία το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδόσει παρα
στατικούς τίτλους.
Τα μερίδια οικοδομικών συνεταιρισμών του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Ιρλανδίας, εκτός από εκείνα που
έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου και καλύπτονται από το
άρθρο 2, αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις.
Οι ομολογίες που πληρούν τους όρους του άρθρου 22
παράγραφος 4 της οδηγίας 85/611/EOK του Συμβου
λίου της 10ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επεν
δύσεων σε κνητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (r) δεν θεωρούνται
ως καταθέσεις.
Για τον υπολογισμό του πιστωτικού υπολοίπου , τα
κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες και τις διατάξεις
περί συμψηφισμού και ανταπαιτήσεων, σύμφωνα με
τους νομικούς και συμβατικούς όρους που ισχύουν για
την κατάθεση·
2, «κοινός λογαριασμός»: λογαριασμός που ανοίγεται στο
όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων ή επί του οποίου
δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν δικαιώματα, και o
οποίος μπορεί να κινηθεί με την υπογραφή ενός ή
περισσοτέρων από τα πρόσωπα αυτά·
3, «μη διαθέσιμη κατάθεση»: μια κατάθεση που οφείλεται,
είναι ληξιπρόθεσμη και δεν έχει, καταβληθεί από πιστω
τικό ίδρυμα βάσει των ισχυόντων νόμιμων και συμβατι
κών όρων και
i) είτε οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι, κατά
τη γνώμη τους, το οικείο πιστωτικό ίδρυμα δεν
φαίνεται προς το παρόν ικανό να επιστρέψει την
κατάθεση , για λόγους που έχουν άμεση σχέση με
την οικονομική του κατάσταση, και δεν προβλέπε
ται ότι θα καταστεί ικανό στο προσεχές μέλλον.

Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση
αυτή το συντομότερο δυνατό και το αργότερο
εντός 21 ημερών από τη στιγμή κατά την οποία
απεδείχθη για πρώτη φορά ότι το πιστωτικό ίδρυμα
δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές
καταθέσεις,
ii) είτε δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που
έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση
του πιστωτικού ιδρύματος, έλαβε απόφαση, η οποία
έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της ικανότητας
των καταθετών να εγείρουν αξιώσεις έναντι του
(') ΕΕ αριθ. L 375 της 31 . 12. 1985, σ. 3. Οδηγία οπως τροποποιή

θηκε τελευταία από την οδηγία 88/220/E0K (ΕΕ αριθ. L 100

της 19. 4. 1988, σ. 31 ).
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ιδρύματος, εαν αυτό συμβεί πριν την προαναφερο
μένη διαπίστωση·

— το σύστημα υπάρχει και έχει αναγνωρισθεί επίσημα
κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας,

4, «πιστωτικό ώρνμα»: η επιχείρηση, η δραστηριότητα της
οποίας συνίσταται στο να δέχεται καταθέσεις ή άλλα
επιστρεπτέα κεφάλαια από το κοινό και να χορηγεί
πιστώσεις για λογαριασμό της-

— το σύστημα έχει ως αντικείμενο να προλαμβάνει ώστε οι
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στο
σύστημα να μην καθίστανται μη διαθέσιμες, και να
διαθέτει τα απαιτούμενα προς τούτο μέσα,

5, «υποκατάστημα»: έδρα εκμεταλλεύσεως, που αποτελεί
ένα, άνευ νομικής προσωπικότητας, τμήμα πιστωτικού
ιδρύματος και πραγματοποιεί αμέσως, εν όλω ή εν
μέρει, τις συμφυείς προς τη δραστηριότητα των πιστωτι
κών ιδρυμάτων πράξεις· οσαδήποτε υποκαταστήματα
δημιουργούνται στο αυτό κράτος μέλος από πιστωτικό
ίδρυμα το οποίο έχει την έδρα του σε άλλο κράτος
μέλος θεωρούνται ως ένα και μόνο υποκατάστημα.

— το σύστημα δεν συνίσταται σε εγγύηση παρεχόμενη από
το ίδιο το κράτος μέλος ή τις τοπικές ή περιφερειακές
αρχές του σε πιστωτικό ίδρυμα,

Άρθρο 2

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε επιστροφή από τα συστή
ματα εγγύησης των καταθέσεων τα ακόλουθα:
— με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8, οι
καταθέσεις που γίνονται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα
στο όνομά τους και για δικό τους λογαριασμό,
— όλοι οι τίτλοι οι οποίοι εμπίπτουν στον ορισμό των
«ιδίων κεφαλαίων», του άρθρου 2 της οδηγίας 89/
299/EOK του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 σχε
τικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμά
των ('),

— οι καταθέσεις ci απορρέουσες από συναλλαγές σε σχέ
ση με τις οποίες εξεδόθη καταδικαστική ποινική από
φαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα
στηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
91/3Θ8/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτι
κού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (2).
Άρθρο 3

1 . Κάθε κράτος μέλος φροντίζει να συσταθούν και να
αναγνωριστούν επίσημα στο έδαφος του ένα ή περισσότε
ρα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο και
στην παράγραφο 4, πιστωτικό ίδρυμα με άδεια λειτουργίας
στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 της
οδηγίας 77/780/EOK δεν δικαιούται να δέχεται καταθέσεις
αν δεν είναι μέλος συστήματος εγγύησης των καταθέσεων.
Ένα κράτος μέλος μπορεί, ωστόσο, να απαλλάσσει ένα
πιστωτικό ίδρυμα από την υποχρέωση συμμετοχής σε
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, εάν το εν λόγω πιστω
τικό ίδρυμα είναι εντεταγμένο σε ένα σύστημα που το
προστατεύει ως πιστωτικό ίδρυμα και εγγυάται ιδίως τη
ρευστότητα και τη φερεγγυότητά του, εξασφαλίζοντας έτσι
στους καταθέτες προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με
εκείνη που προσφέρει ένα σύστημα εγγυήσεως των καταθέ
σεων, και που, σύμφωνα με τη γνώμη των αρμοδίων
αρχών, πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
(') ΕΕ αριθ. L 124 της 5. 5. 1989, σ. 16. Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 92/16/EOK (ΕΕ αριθ. L 75 της
21 . 3. 1992, σ. 48).
(2) ΕΕ αριθ. L 166 της 28. 6. 1991 , σ. 77.

— το σύστημα εξασφαλίζει την πληροφόρηση των καταθε
τών σύμφωνα με τους τρόπους και τους όρους που
προβλέπει το άρθρο 9.
Όσα κράτη μέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, κοινοποιώντας ιδίως
τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων προστασίας και
τα πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται από αυτά, καθώς
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των πληροφοριών
που έχουν διαβιβάσει. H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τη
Συμβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών.
2. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις
που υπέχει ως μέλος συστήματος εγγύησης των καταθέσε
ων, απευθύνεται κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές που
χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, οι οποίες, σε συνεργασία
με το σύστημα εγγύησης, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα
μέτρα, περιλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, για να
εξασφαλίσουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί τις υποχρεώ
σεις του .

3. Εάν, παρά τα μέτρα αυτά, το πιστωτικό ίδρυμα δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις, του, το σύστημα μπορεί, εφόσον η
εθνική νομοθεσία επιτρέπει τον αποκλεισμό μέλους, και με
τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων αρχών, να ειδοποιεί
εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών τουλάχιστον ότι προτίθε
ται να αποκλείσει το πιστωτικό ίδρυμα από τη συμμετοχή
του στο σύστημα. Οι καταθέσεις που έγιναν πριν από τη
λήξη της προθεσμίας εξακολουθούν να καλύπτονται πλή
ρως από το σύστημα. Εάν, μετά την πάροδο της προθεσμί
ας, το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις
του , το σύστημα εγγύησης μπορεί, πάντα με τη ρητή συναί
νεση των αρμόδιων αρχών, να προβεί σε αποκλεισμό του .
4. Εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, και με τη
ρητή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που χορήγησαν
την άδεια λειτουργίας, ένα πιστωτικό ίδρυμα που απο
κλείσθηκε από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων μπορεί
να συνεχίσει να δέχεται καταθέσεις εάν, πριν από τον
αποκλεισμό του, έχει συστήσει εναλλακτική εγγύηση που
εξασφαλίζει στους καταθέτες ύψος και πεδίο προστασίας
τουλάχιστον ίσο με εκείνο που προσφέρει το επίσημα
αναγνωρισμένο σύστημα.
5. Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο υπάρχει
πρόθεση αποκλεισμού δυνάμει της παραγράφου 3 αδυνα
τεί να συστήσει εναλλακτική εγγύηση σύμφωνα με τους
όρους που εκτίθενται στην παράγραφο 4, οι αρμόδιες
αρχές που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας του την ανα
καλούν αμέσως.
Άρθρο 4

1 . Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που έχουν
συσταθεί και αναγνωρισθεί επίσημα σε κράτος μέλος
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σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγραφος 1 καλύπτουν τους
καταθέτες υποκαταστημάτων τα οποία έχουν δημιουργήσει
τα πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα κράτη μέλη.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999, ούτε το ύψος ούτε το πεδίο,
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού, της παρεχόμενης
κάλυψης δεν υπερβαίνουν το ανώτατο ύψος ή πεδίο
κάλυψης που παρέχει το αντίστοιχο σύστημα εγγυήσεως
στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής.
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οποίες καθίστανται απαιτητές. Οι καταθετες ενημερώνο

νται για την αφαίρεση της συμπληρωματικής κάλυψης.
5. H Επιτροπή υποβάλλει έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου
1999 το αργότερο για τη λειτουργία των παραγράφων 2, 3
και 4 και, εφόσον ενδείκνυται, προτείνει σχετικές τροπο
ποιήσεις.

Άρθρο 5

Πριν την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση
βάσει της κτηθείσας πείρας κατά την εφαρμογή του δεύτε
ρου εδαφίου και εξετάζει αν πρέπει να εξακολουθήσουν
να ισχύουν οι σχετικές ρυθμίσεις. Εάν ενδείκνυται, η Επι
τροπή υποβάλλει πρόταση οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο, με αντικείμενο την παράταση

Οι καταθέσεις που υφίστανται κατά το χρόνο της ανάκλη
σης της άδειας ενός πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε
αυτή την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας
77/78Θ/EOK εξακολουθούν να καλύπτονται από το σύστη
μα εγγύησης.

της ισχύος τους.

2. Όταν το ύψος ή/και το πεδίο, περιλαμβανομένου του
ποσοστού, της κάλυψης που προσφέρουν τα συστήματα
εγγύησης στο κράτος μέλος υποδοχής, υπερβαίνουν το
ύψος ή/και το πεδίο της κάλυψης που παρέχεται στο
κράτος μέλος όπου το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει άδεια
λειτουργίας, το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει ότι
υπάρχει ένα επίσημα αναγνωρισμένο σύστημα εγγύησης
των καταθέσεων στο έδαφος του στο οποίο ένα υποκατά
στημα μπορεί να συμμετάσχει εθελουσίως προκειμένου να
συμπληρώσει την εγγύηση η οποία ήδη ισχύει υπέρ των
καταθετών του δυνάμει της συμμετοχής του στο σύστημα
του κράτους μέλους καταγωγής του .

Το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, στο οποίο μπορεί
να συμμετάσχει το υποκατάστημα, πρέπει να καλύπτει την
κατηγορία ιδρυμάτων στην οποία αυτό ανήκει ή στην
οποία με την μεγαλύτερη προσέγγιση αντιστοιχεί, στο κρά
τος μέλος υποδοχής.

Άρθρο 6

1 . Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσον τα υποκαταστή
ματα που ιδρύονται από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα
εκτός της Κοινότητας έχουν κάλυψη ισοδύναμη με εκείνη
της παρούσας οδηγίας.
Εφόσον δεν συμβαίνει αυτό, τα κράτη μέλη δύνανται να
ορίζουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1
της οδηγίας 77/78Θ/EOK, ότι τα υποκαταστήματα που
ιδρύονται από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα εκτός της
Κοινότητας πρέπει να συμμετέχουν σε σύστημα εγγύησης
των καταθέσεων που λειτουργεί στην επικράτειά τους.
2. Στους καταθέτες και υποψήφιους καταθέτες των υπο
καταστημάτων πιστωτικού ιδρύματος η έδρα του οποίου
ευρίσκεται εκτός Κοινότητας, πρέπει να δίδονται από το
πιστωτικό ίδρυμα όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά
με τις ρυθμίσεις εγγύησης που καλύπτουν τις καταθέσεις

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για την κατά την
παράγραφο 2 συμμετοχή των υποκαταστημάτων στο
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ενός κράτους μέλους
υποδοχής, θεσπίζονται όροι αντικειμενικοί και γενικής
εφαρμογής. H αποδοχή εξαρτάται από το αν πληρούνται
οι σχετικές υποχρεώσεις συμμετοχής, συμπεριλαμβανομέ
νης, ιδίως, της καταβολής των ενδεχομένων εισφορών και
άλλων δαπανών. Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου , ακολουθούν τις κατευθυντήριες
αρχές που εκτίθενται στο παράρτημα II.

τους.

4. Εάν ένα υποκατάστημα στο οποίο επετράπη η προαι
ρετική συμμετοχή βάσει της παραγράφου 2 δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις που υπέχει ως μέλος του συστήματος εγγύη
σης των καταθέσεων, απευθύνεται κοινοποίηση στις αρμό
διες αρχές που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, οι οποί
ες, σε συνεργασία με το σύστημα εγγύησης, λαμβάνουν όλα
τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλισθεί η τήρηση των
προαναφερομένων υποχρεώσεων.

1 . Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων καθορίζουν
ότι το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη πρέπει να
καλύπτεται μέχρι ποσού 20 000 Ecu σε περίπτωση που οι
καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες.

Εάν, παρά τα μέτρα αυτά, το υποκατάστημα δεν πληροί
τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις και μετά πάροδο τουλά
χιστον δωδεκάμηνης προθεσμίας, το σύστημα εγγύησης
μπορεί, εφόσον συγκατατίθενται οι αρμόδιες αρχές που
χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, να αποκλείσει το υποκα
τάστημα. Οι καταθέσεις που έγιναν πριν από την ημερομη
νία του αποκλεισμού εξακολουθούν να καλύπτονται από
το προαιρετικό σύστημα μέχρι τις ημερομηνίες κατά τις

3. Οι πληροφορίες που αναφέρει η παράγραφος 2 διατί
θενται στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκα
τάστημα, όπως προβλέπει η εθνική νομοθεσία, διατυπώ
νονται δε κατά τρόπο σαφή και κατανοητό.
Άρθρο 7

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999 και εφόσον κατά την έκδοση
της παρούσας οδηγίας οι καταθέσεις δεν καλύπτονται
μέχρι ποσού 20 000 Ecu, τα κράτη μέλη δύνανται να διατη
ρήσουν το ανώτατο ποσό των εθνικών τους συστημάτων
εγγύησης, χωρίς όμως το ποσό αυτό να είναι μικρότερο
των 15 000 Ecu.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ορισμένοι
καταθέτες ή ορισμένες καταθέσεις εξαιρούνται από την
εγγύηση ή ότι η παρεχόμενη εγγύηση είναι χαμηλότερη. O
κατάλογος αυτών των εξαιρέσεων περιλαμβάνεται στο
παράρτημα I.
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σμο των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγρα
φοι 1 , 3 και 4, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί
στον καθένα δυνάμει των ρυθμίσεων που διέπουν τη δια
χείριση των ποσών.
H παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στους οργανισμούς

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την προβλε
πόμενη στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 3 εγγύηση
σε συγκεκριμένο ποσοτό των καταθέσεων. Ωστόσο, το
εγγυημένο ποσοστό πρέπει να ισοδυναμεί ή να υπερβαίνει
το 90 % των συνολικών καταθέσεων, έως ότου το ποσό που
θα καταβληθεί βάσει της εγγύησης να φθάσει το ποσό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 .
5. Το ποσό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο
επανεξετάζεται περιοδικά κια τουλάχιστον κάθε πέντε χρό
νια από την Επιτροπή. H Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομέ
νως, πρόταση οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή του ποσού που
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο λαμβάνοντας υπόψη
ιδίως την εξέλιξη του τραπεζικού τομέα και την οικονομική
και νομισματική κατάσταση στην Κοινότητα. H πρώτη
επανεξέταση θα γίνει πέντε έτη μετά το τέλος της περιόδου
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδά
φιο.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o έχων δικαίωμα
αποζημίωσης καταθέτης να δικαιούται να στραφεί κατά
του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων.
Άρθρο 8

συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 9

1 . Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα
τηρεί στη διάθεση των καταθετών και των υποψηφίων
καταθετών τις αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορι
σμό του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων στο οποίο
συμμετέχει το ίδρυμα και τα υποκαταστήματά του εντός
της Κοινότητας ή οιαδήποτε άλλη εναλλακτική ρύθμιση
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο ή παράγραφος 4. Οι καταθέτες ενημερώνονται για
τις διατάξεις που διέπουν το σύστημα εγγύησης των κατα
θέσεων ή οιεσδήποτε άλλες ισχύουσες εναλλακτικές ρυθμί
σεις, συμπεριλαμβανομένου του ποσού και του πεδίου της
παρεχόμενης από το σύστημα εγγύησης κάλυψης. Οι πλη
ροφορίες παρέχονται σε πλήρως κατανοητή μορφή .

Παρέχονται επίσης πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως σχετικά
με τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις αποζημίωσης.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 διατίθενται στην
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,
όπως προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

1 . Τα όρια του άρθρου 7 παράγραφοι 1 , 3 και 4 ισχύουν
για το σύνολο των καταθέσεων που διατηρούνται στο ίδιο
πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κατα
θέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της
Κοινότητας.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που περιορίζουν
τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών της παραγράφου 1 σε
διαφημίσεις ώστε να μη θίγεται εξαιτίας της η σταθερότητα
του τραπεζικού συστήματος ή να μην κλονίζεται η εμπι
στοσύνη των καταθετών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπο
ρούν να περιορίζουν τη διαφήμιση σε απλή μνεία του

2. Το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε καταθέτη κοινού
λογαριασμού υπεισέρχεται στον υπολογισμό των ορίων
που προβλέπονται από το άρθρο 7 παράγραφοι 1 , 3

συστήματος εγγύησης στο οποίο ανήκει το πιστωτικό
ίδρυμα.

και 4.

Άρθρο 10

Αν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, o λογαριασμός κατανέ
μεται ισόποσα μεταξύ των καταθετών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι καταθέσεις σε
λογαριασμό του οποίου δύο ή περισσότερα πρόσωπα είναι
δικαιούχοι υπό την ιδιότητά τους ως εταίροι προσωπικής
εταιρίας, ένωσης, ή οντότητας παρόμοιου χαρακτήρα,
χωρίς νομική προσωπικότητα, είναι δυνατόν να ενοποιού
νται και να θεωρούνται ως κατάθεση ενός καταθέτη, για

1 . Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να
είναι σε θέση να πληρώσουν τις δεόντως αποδεδειγμένες
απαιτήσεις καταθετών που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέ
σεις εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία οι
αρμόδιες αρχές προέβησαν στη διαπίστωση που αναφέρε
ται στο άρθρο 1 εδάφιο 3 σημείο i) ή, η δικαστική αρχή
έλαβε την απόφαση που περιγράφεται στο άρθρο 1 εδά
φιο 3 σημείο ii).

τον υπολογισμό των ορίων του άρθρου 7 παράγραφοι 1 , 3
και 4 .

3. Όταν o καταθέτης δεν είναι o απόλυτος δικαιούχος
των ποσών που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό, από την
εγγύηση καλύπτεται o απόλυτος δικαιούχος, εφόσον η
ταυτότητά του διαπιστώνεται ή μπορεί να διαπιστωθεί πριν
από την ημερομηνία κατά την οποίαν οι αρμόδιες αρχές
προβαίνουν στη διαπίστωση που προβλέπεται στο άρθρο 1
εδάφιο 3 σημείο i) ή η δικαστική αρχή λάβει την απόφαση
που προβλέπεται στο άρθρο 1 εδάφιο 3 σημείο ii). Εάν
υπάρχουν πολλοί απόλυτοι δικαιούχοι, κατά τον υπολογι

2. Σε όλως έκτακτες περιστάσεις, το σύστημα εγγύησης
μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές παράταση της
προθεσμίας, για ειδικές περιπτώσεις. H εν λόγω παράταση
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Οι αρμό
διες αρχές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του συστήματος
εγγύησης, να παραχωρήσουν δύο το πολύ παρατάσεις, από

τις οποίες καμία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από
τρεις μήνες.

3. Το σύστημα εγγύησης δεν μπορεί να επικαλεσθεί την
προθεσμία των παραγράφων 1 και 2 για να αρνηθεί το
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ευεργέτημα της εγγύησης σε καταθέτη o οποίος δεν ήταν
σε θέση να απαιτήσει εγκαίρως την πληρωμή του δυνάμει

ποθέσεις του άρθρου 4 παραγραφοι 2, 3 και 4, σε σύστημα

της εγγύησης.

του .

4. Τα έγγραφα τα σχετικά με τους όρους και τις δια
τυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για να καταβληθεί η
πληρωμή δυνάμει της εγγύησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 συντάσσονται κατά τρόπο λεπτομερή, στην
επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους
μέλους στο οποίο βρίσκεται η καλυπτόμενη από την εγγύη
ση κατάθεση και όπως ορίζει το εθνικό δίκαιο.
5. Παρά την προθεσμία των παραγράφων 1 και 2, σε
περίπτωση καταθέτη ή άλλου δικαιούχου ή έχοντος συμφέ
ρον σε ποσά κατατεθειμένα σε λογαριασμό, o οποίος
βαρύνεται με κατηγορία σχετική με νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK, το σύστημα εγγύησης
μπορεί να αναστέλλει οιαδήποτε καταβολή, εν αναμονή της
απόφασης του δικαστηρίου.
Άρθρο 11

Υπό την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων που ενδεχομένως
έχουν δυνάμει του εθνικού δικαίου, τα συστήματα που
προβαίνουν σε πληρωμές σύμφωνα με την εγγύηση έχουν
το δικαίωμα υποκατάστασης στα δικαιώματα των καταθε
τών κατά την εκκαθάριση και για ποσό ίσο προς τις
πληρωμές τους.

εγγύησης των καταθέσεων υφιστάμενο στην επικράτειά

Άρθρο 13

H Επιτροπή αναφέρει στον κατάλογο των εγκεκριμένων
πιστωτικών ιδρυμάτων, τον οποίο υποχρεούται να καταρτί
σει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας
77/78Θ/EOK, το καθεστώς κάθε πιστωτικού ιδρύματος
όσον αφορά την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν προς την παρούσα οδηγία μέχρι την 1η Ιουλίου
1995. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα
κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 15

Άρθρο 12

Παρά το άρθρο 3, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια
λειτουργίας στην Ισπανία ή στην Ελλάδα, τα οποία απα
ριθμούνται στο παράρτημα III εξαιρούνται από την υπο
χρέωση συμμετοχής σε ένα σύστημα εγγύησης των καταθέ
σεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 1 999.
Τα πιστωτικά αυτά ιδρύματα ενημερώνουν ρητώς τους
καταθέτες και τους υποψήφιους καταθέτες τους σχετικά με
το γεγονός ότι δεν είναι μέλη κανενός συστήματος εγγύη
σης των καταθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αν αυτά τα πιστωτι
κά ιδρύματα ιδρύσουν ή έχουν ιδρύσει υποκατάστημα σε
άλλο κράτος μέλος, αυτό το κράτος μπορεί να απαιτήσει
να συμμετάσχει το εν λόγω υποκατάστημα, υπό τις προϋ

H παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των .

Άρθρο 16

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 30 Μάιου 1994.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Προεδρος

E. ΚLΕΡSCΗ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταλογος των εξαιρέσεων που αναφέρει το άρθρο 7 παράγραφος 2

1 . Καταθεσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 της οδηγίας
89/646/EOK.

2. Καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
3. Καταθέσεις του Δημοσίου και των κεντρικών διοικήσεων.
4. Καταθέσεις των περιφερειακών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.
5. Καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
6. Καταθέσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων.

7. Καταθέσεις των διοικητικών στελεχών, των διευθυνόντων, των εταίρων που ευθύνονται προσωπικά, των
εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 5 % του κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, των προσώπων που
είναι επιφορτισμένα με το νομικό έλεγχο των λογαριασμών του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και των
καταθετών που έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε άλλες εταιρείες του ιδίου ομίλου.
8. Καταθέσεις στενών συγγενών και τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό των καταθετών τους οποίους
αναφέρει το σημείο 7.
9. Καταθέσεις άλλων εταιρειών του ιδίου ομίλου.
10. Μη ονομαστικές καταθέσεις.

11 . Καταθέσεις για τις οποίες o καταθέτης έχει ατομικώς συμφωνήσει με το πιστωτικό ίδρυμα επιτόκια και
οικονομικά πλεονεκτήματα που συνέβαλαν στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτού
του πιστωτικού ιδρύματος.

12. Πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και οφειλές που προέκυψαν από αποδοχές
ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων.
13. Καταθέσεις σε νομίσματα εκτός:
— των κοινοτικών,
— του Ecu.

14. Καταθέσεις εταιρειών οι οποίες λόγω του μεγέθους τους δεν επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικό
ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 της τέταρτης οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου
1978, που βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών
εταιριών ορισμένων μορφών (').

(') ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11 . Οδηγία οπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 9Θ/6Θ5/EOK (ΕΕ αριθ. L 317
της 16. 11 . 1990, α 10).
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Αριθ . L 135/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατευθυντήριες αρχές

Εαν ενα υποκαταστημα ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής για συμπληρωμα
τική κάλυψη, το σύστημα κράτους μέλους υποδοχής θεσπίζει διμερώς με το σύστημα του κράτους μέλους
καταγωγής τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεως στους καταθέτες του
υποκαταστήματος αυτού. Κατά τη θέσπιση των διαδικασιών, καθώς και κατά τον προσδιορισμό των όρων
συμμετοχής του υποκαταστήματος (όπως αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 2), ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

α) το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να επιβάλλει τους δικούς του
αντικειμενικούς και γενικής εφαρμογής κανόνες στη συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων να απαιτεί την
παροχή σχετικών πληροφοριών και να επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές με τις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους καταγωγή*
β) το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής ικανοποιεί τις αξιώσεις για συμπληρωματική αποζημίωση
εφόσον λάβει δήλωση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ότι οι καταθέσεις δεν είναι
διαθέσιμες. Το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να εξακριβώνει κατά
πόσον o καταθέτης νομιμοποιείται σύμφωνα με τους δικούς του βασικούς κανόνες και διαδικασίες, προτού
καταβάλλει συμπληρωματική αποζημίωση·
γ) τα συστήματα του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής συνεργάζονται πλήρως
μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι καταθέτες αποζημιώνονται αμέσως και κατά το
ενδεδειγμένο ποσόν. Ιδιαίτερα δε συμφωνούν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον η ύπαρξη ανταπαιτή
σεως, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό στα πλαίσια ενός από τα δύο συστήματα, επηρεάζει την
αποζημίωση που καταβάλλεται από κάθε σύστημα στον καταθέτη·
δ) τα συστήματα του κράτους μέλους υποδοχής δικαιούνται να χρεώνουν τα υποκαταστήματα για τη
συμπληρωματική κάλυψη κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο που λαμβάνει υπόψη την εγγύηση τη χρηματοδο
τούμενη από το σύστημα του κράτους μέλους καταγωγής. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρέωση, το
σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να θεωρήσει ότι η ευθύνη του περιορίζεται πάντοτε στη
διαφορά μεταξύ της εγγύησης που προσφέρει και της εγγύησης που παρέχει το κράτος μέλος καταγωγής,
ανεξαρτήτως του κατά πόσον το κράτος μέλος καταγωγής καταβάλλει όντως αποζημίωση για τις
καταθέσεις που υφίστανται στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής.

Αριθ. L 135/14

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρει το άρθρο 12
α) Οι εξειδικευμένες κατηγορίες ισπανικών ιδρυμάτων το νομικό καθεστώς των οποίων τελεί υπό αναθεώρη
ση και τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως:
— Entitades de Financiación o Factoring,
— Sociedades de Arrendamiento Financiero,

— Sociedades de Crédito Hipotecario·

β) τα ακόλουθα κρατικά πιστωτικά ιδρύματα της Ισπανίας:
— Banco de Crédito Agrícola, SA,
— Banco Hipotecario de España, SA,
— Banco de Crédito Local, SA·

γ) οι εξής ελληνικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί:
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Λαμίας,
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων,

— Πιστωτικός συνεταιρισμός Ξυλοκάστρου,
καθώς επίσης και εκείνοι εκ των κατωτέρω απαριθμουμένων, παρεμφερούς φύσεως, πιστωτικών συνεται
ρισμών, οι οποίοι έχουν ή βρίσκονται στη διαδικασία λήψης άδειας λειτουργίας κατά την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας οδηγίας:
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Χανίων,
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Ηρακλείου,
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Μαγνησίας,
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Λάρισσας,

— Πιστωτικός συνεταιρισμός Πατρών,
— Πιστωτικός συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης.
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