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RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 8 december 1986

betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële
instellingen
( 86 / 635 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 ,
lid 3 , onder g),
Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien het
Comité ( 3 ),

advies

van

het Economisch

en

Sociaal

Overwegende dat Richtlijn 78 / 660 / EEG van de Raad van
25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , sub g),
van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
84 / 569 / EEG ( 5 ), in afwachting van een latere coördinatie
niet verplicht van toepassing is op banken en andere
financiële instellingen , hierna „kredietinstellingen" te noe
men ; dat deze coördinatie, gelet op het feit dat deze
instellingen binnen de Gemeenschap van zeer grote beteke
nis zijn , noodzakelijk is ;

Overwegende dat Richtlijn 83 / 349 / EEG van de Raad van
13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , sub g),
van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarreke

ning ( 6 ) voor kredietinstellingen bepaalde uitzonderingen
kent die slechts gelden tot het verstrijken van de termijnen
voor de toepassing van de onderhavige richtlijn ; dat hieruit
voortvloeit dat de onderhavige richtlijn tevens ten aanzien
van de geconsolideerde jaarrekening bepalingen moet
bevatten die speciaal gelden voor kredietinstellingen ;
Overwegende dat het spoedeisende karakter van de coördi
natie evenwel mede samenhangt met het feit dat steeds
meer kredietinstellingen hun bedrijf ook over de grenzen
heen uitoefenen; dat bijgevolg een betere vergelijkbaarheid
van de jaarrekeningen en van de geconsolideerde jaarreke
ningen van deze instellingen zowel voor crediteuren , debi
teuren en aandeelhouders , als voor het publiek in het
algemeen , van wezenlijk belang is;

Overwegende dat in vrijwel alle Lid-Staten van de Gemeen
schap tal van rechtsvormen voorkomen bij de kredietinstel
lingen in de zin van Richtlijn 77 / 780 / EEG van de Raad
van 12 december 1977 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstel
lingen ( 7 ), die elkaar in de kredietsector beconcurreren ; dat
het derhalve dienstig lijkt de coördinatie van deze kredietin
stellingen niet te beperken tot de door Richtlijn 78 / 660 /
EEG genoemde rechtsvormen , maar om juist een toepas
singsgebied vast te stellen dat alle in artikel 58 , tweede
alinea , van het Verdrag bedoelde vennootschappen
omvat ;

H PB nr. C 130 van 1.6.1981 , blz . 1 , PB nr. C 83 van
24 . 3 . 1984 , blz . 6 , en PB nr . C 351 van 31 . 12 . 1985 ,
blz . 24 .

( 2 ) PB nr . C 242 van 12 . 9 . 1983 , blz . 33 , en PB nr . C 163 van
10 . 7 . 1978 , blz . 60 .
( 3 ) PB nr. C 112 van 3 . 5 . 1982 , blz . 60.
(<) PB nr . L 222 van 14 . 8 . 1978 , blz . 11 .
( 5 ) PB nr . L 314 van 4 . 12 . 1984 , blz . 28 .

Overwegende dat het toepassingsgebied van de onderhavige
richtlijn ten aanzien van financiële instellingen evenwel
dient te worden beperkt tot die instellingen die een van de

( 6 ) PB nr . L 193 van 18 . 7 . 1983 , blz . 1 .
( 7) PB nr. L 322 van 17 . 12. 1977 , blz. 30 .
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in Richtlijn 78 / 660 / EEG genoemde rechtsvormen hebben ;
dat deze financiële instellingen die niet onder die richtlijn
vallen , automatisch onder de onderhavige richtlijn moeten
vallen ;

Overwegende dat het aanknopen bij de coördinatie op het
gebied van de kredietinstellingen noodzakelijk is , omdat
sommige bepalingen betreffende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening een weerslag zullen hebben
op andere bij die coördinatie betrokken gebieden , zoals de
toelatingsvoorwaarden en de ten behoeve van het toezicht
opgestelde indicatoren ;

Overwegende dat ook al leek het dienstig, gezien de
bijzondere facetten van de kredietinstellingen , een afzon
derlijke richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconso
lideerde jaarrekening van deze instellingen vast te stellen ,
zulks nog niet betekent dat deze nieuwe regelgeving daar
mee haar verband met de bepalingen van de Richtlijnen
78 / 660 / EEG en 83 / 349 / EEG verliest; dat zulks immers

niet doelmatig is, noch in overeenstemming zou zijn met de
grondbeginselen van de coördinatie van het vennootschaps
recht , omdat kredietinstellingen juist wegens het feit dat zij
in de economie van de Gemeenschap een belangrijke rol
spelen , niet buiten een voor alle ondernemingen ontworpen
regeling mogen blijven ; dat voor de kredietinstellingen
derhalve alleen de voor die sector specifieke kenmerken in
aanmerking zijn genomen , in die zin dat de onderhavige
richtlijn slechts voorschriften bevat die afwijken van de
Richtlijnen 78 / 660 / EEG en 83 / 349 / EEG ;
Overwegende dat de ihdeling en de inhoud van de balans
van kredietinstellingen van Lid-Staat tot Lid-Staat verschil
len ; dat de onderhavige richtlijn bijgevolg voor de balans
posten in dezelfde indeling, dezelfde omschrijvingen en
dezelfde terminologie moet voorzien voor alle kredietinstel
lingen in de Gemeenschap ; dat afwijkingen moeten kunnen
worden toegestaan in verband met de rechtsvorm van een
instelling of het bijzondere karakter van haar activiteiten ;
Overwegende dat vergelijkbaarheid van jaarrekeningen en
van de geconsolideerde jaarrekeningen vereist dat enkele
fundamentele vraagstukken worden geregeld die verband
houden met het opnemen in de balans en het buiten de
balanstelling laten van diverse transacties ;
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die redenen ook wenselijk leek om de Lid-Staten de moge
lijkheid te bieden om kredietinstellingen , tot een latere
coördinatie, een zekere beoordelingsmarge te laten , met
name inzake de waardering van vorderingen en van bepaal
de effecten ; dat het in dat geval evenwel van belang is dat
de Lid-Staten deze instellingen toestaan om dit „Fonds voor
algemene bankrisico's" in te voeren ; dat het voorts wense
lijk werd geacht de Lid-Staten te machtigen om de krediet
instellingen de mogelijkheid te bieden om in de winst- en
verliesrekening tot compensatie over te gaan ;

Overwegende dat tevens bepaalde wijzigingen in de toelich
ting moeten worden aangebracht , waarbij met de bijzonde
re aard van kredietinstellingen rekening wordt gehouden;

Overwegende dat, ten einde een zo groot mogelijk aantal
kredietinstellingen op gelijke voet te kunnen behandelen ,
zoals in Richtlijn 77 / 780 / EEG is geschied , hier niet de in
Richtlijn 78 / 660 / EEG opgenomen versoepelingen zijn
overgenomen ten behoeve van kleine en middelgrote kre
dietinstellingen; dat, mocht de ervaring uitwijzen dat daar
aan wel behoefte bestaat , dergelijke versoepelingen bij een
latere coördinatie alsnog kunnen worden opgenomen ; dat
om dezelfde redenen, de aan de Lid-Staten in Richtlijn
83 / 349 / EEG geboden mogelijkheid om moederonderne
mingen te ontheffen van de consolidatieverplichting indien
het geheel van ondernemingen dat in de consolidatie moet
worden opgenomen een bepaalde omvang niet overschrijdt,
hier voor de kredietinstellingen niet is overgenomen ;

Overwegende dat het voor de toepassing van de bepalingen
betreffende de geconsolideerde jaarrekening op kredietin
stellingen nodig is dat bepaalde regels die voor alle indus
triële en commerciële vennootschappen gelden , worden
aangepast; dat voor gemengde groepen uitdrukkelijke
regels werden vastgesteld en voor de vrijstelling van sub
consolidatie aanvullende voorwaarden kunnen worden

gesteld ;

Overwegende dat het van belang is dat de jaarrekening en
de geconsolideerde jaarrekening van een kredietinstelling
waarvan het hoofdkantoor in een Lid-Staat is gevestigd —
gelet op de omvang van de over de grenzen reikende
banknetwerken die nog altijd toeneemt — in alle Lid-Staten
waar deze instelling over een vestiging beschikt, openbaar
worden gemaakt;

Overwegende dat ter wille van een betere vergelijkbaarheid
bovendien de inhoud van de onderscheiden posten op de
balans en buiten de balanstelling nauwkeurig dient te
worden vastgesteld ;

Overwegende dat zulks ook geldt voor de indeling en de
afbakening van de posten van de winst- en verliesreke
ning;

Overwegende dat de vergelijkbaarheid van de cijfers in de
balans en in de winst- en verliesrekening voorts hoofdzake
lijk afhangt van de waarde die aan de in balans opgenomen
activa en passiva wordt toegekend ;

Overwegende dat de behandeling van de vraagstukken die
zich op het terrein van deze richtlijn voordoen en in het
bijzonder die, welke de toepassing van de onderhavige
richtlijn betreffen , meebrengt dat de vertegenwoordigers
van de Lid-Staten en die van de Commissie in een contact

comité met elkaar samenwerken ; dat het , ten einde de
toeneming van het aantal van dergelijke comités te vermij
den , wenselijk is bedoelde samenwerking in het in Richtlijn
78 / 660 / EEG , artikel 52 , bedoelde contactcomité tot stand

te brengen ; dat wanneer evenwel met kredietinstellingen
verband houdende vraagstukken worden behandeld , aan

het contactcomité een daarop afgestemde samenstelling
dient te worden gegeven ;

Overwegende dat, gezien de bijzondere risico's die inherent
zijn aan banktransacties en de noodzaak het vertrouwen te
beschermen , moet worden voorzien in de mogelijkheid om
onder de passiva van de balans een post op te nemen
genaamd „Fonds voor algemene bankrisico's"; dat het om

Overwegende dat de ingewikkeldheid van deze materie
ertoe noopt de kredietinstellingen waarvoor deze richtlijn
geldt , een langere termijn dan gebruikelijk te gunnen om
aan de richtlijn te voldoen ;
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Overwegende dat het dienstig is te bepalen dat een aantal
bepalingen van deze richtlijn na een proefperiode van vijf
jaar opnieuw worden bezien in het licht van de nagestreefde
sterkere mate van doorzichtigheid en harmonisatie ,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

AFDELING 1

INLEIDENDE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

1 . De artikelen 2 en 3 , artikel 4 , leden 1 , 3 , 4 en 5 , de
artikelen 6 , 7 , 13 en 14 , artikel 15 , leden 3 en 4 , de
artikelen 16 tot en met 21 , 29 tot en met 35 , 37 tot en met
41 , artikel 42 , eerste zin , artikel 45 , lid 1 , de artikelen 46 ,
48 , 49 en 50 , artikel 51 , lid 1 , en de artikelen 54 , 56 tot en

met 59 en 61 van Richtlijn 78 / 660 / EEG zijn, tenzij in de
onderhavige richtlijn anders is bepaald, van toepassing op
de in artikel 2 bedoelde instellingen .
2 . Wanneer in Richtlijn 78 / 660 / EEG en Richtlijn 83 /

Nr . L 372 / 3

2 . De Lid-Staten behoeven de bepalingen van deze richt
lijn niet toe te passen op:
a ) de in artikel 2 , lid 2 , van Richtlijn 77 / 780 / EEG
genoemde kredietinstellingen ;

b ) de instellingen in een zelfde Lid-Staat die , op de wijze
bepaald in artikel 2 , lid 4 , onder a ) van Richtlijn
77 / 780 / EEG , zijn aangesloten bij een centraal orgaan
in die Lid-Staat . In dat geval moet, onverminderd de
toepassing van de onderhavige richtlijn op het centrale
orgaan , het geheel van dit orgaan en de daarbij aange
sloten instellingen worden opgenomen in een geconsoli
deerde jaarrekening met jaarverslag, die moet worden
opgemaakt , gecontroleerd en bekendgemaakt overeen
komstig de onderhavige richtlijn ;
c) de volgende kredietinstellingen :
— in Griekenland : de ETEBA-instellingen (Nationale
investeringsbank voor industriële ontwikkeling) en
Trapeza Ependvseon (Investeringsbank);
— in Ierland: de „Industrial and Provident Societies";

— in het Verenigd Koninkrijk: de „Friendly Societies"
en de „Industrial and Provident Societies*.

349 / EEG wordt verwezen naar de artikelen 9 en 10

( balans) of de artikelen 23 tot en met 26 (winst- en

verliesrekening) van Richtlijn 78 / 660 / EEG , dienen deze
verwijzingen te worden aangemerkt als verwijzingen naar
artikel 4 (balans), respectievelijk naar de artikelen 27 en 28
(winst- en verliesrekening) van de onderhavige richtlijn .

3 . Onverminderd de toepassing van artikel 2 , lid 3 , van
Richtlijn 78 / 660 / EEG kunnen de Lid-Staten tot een latere
coördinatie :

3 . Verwijzingen in de Richtlijnen 78 / 660 / EEG en 83 /
349 / EEG naar de artikelen 31 tot en met 42 van Richtlijn
78 / 660 / EEG dienen te worden aangemerkt als verwijzin
gen naar deze artikelen met inachtneming van de artike
len 35 tot en met 39 van de onderhavige richtlijn .

a) voor kredietinstellingen in de zin van artikel 2 , lid 1 ,
onder a), van de onderhavige richtlijn die niet een van
de in artikel 1 , lid 1 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG
genoemde rechtsvormen hebben , regels voorschrijven
die van de onderhavige richtlijn afwijken, voor zover
afwijkende regels wegens de rechtsvorm van die instel
lingen noodzakelijk zijn ;

4 . Wanneer de in dit artikel vermelde bepalingen van
Richtlijn 78 / 660 / EEG balansposten betreffen waarvoor in
de onderhavige richtlijn geen equivalent voorkomt , dienen
deze bepalingen te worden aangemerkt als betrekking heb
bende op de posten van artikel 4 van de onderhavige
richtlijn waarin de overeenkomstige vermogensbestandde

b) voor gespecialiseerde kredietinstellingen regels voor
schrijven die van de onderhavige richtlijn afwijken ,
voor zover die regels gezien de bijzondere aard van hun
bedrijf noodzakelijk zijn .

len voorkomen .

Artikel 2

1 . De in de onderhavige richtlijn voorgeschreven coördi
natiemaatregelen zijn van toepassing op :
a ) kredietinstellingen in de zin van artikel 1 , eerste streep
je , van Richtlijn 77 / 780 / EEG , die vennootschappen
zijn in de zin van artikel 58 , tweede alinea , van het
Verdrag;

b ) financiële instellingen met een van de in artikel 1 , lid 1 ,
van Richtlijn 78 / 660 / EEG genoemde rechtsvormen die
op grond van lid 2 van dat artikel niet aan die richtlijn
onderworpen zijn .
In de onderhavige richtlijn omvat het begrip kredietinstel
ling mede financiële instellingen , tenzij uit de context het
tegendeel blijkt.

Deze afwijkingen mogen alleen betrekking hebben op de
indeling, de omschrijving, de terminologie en de inhoud
van de posten van de balans en van de winst- en verliesre
kening; zij mogen niet tot gevolg hebben dat de betrokken
instellingen in hun jaarrekening minder informatie verstrek
ken dan de andere instellingen waarop deze richtlijn van
tóepassing is .
De Lid-Staten delen de Commissie binnen een termijn van
zes maanden na het verstrijken van de in artikel 47 , lid 2 ,
bedoelde termijn , in voorkomend geval per groep , mede
welke kredietinstellingen onder deze regeling vallen . Zij
delen haar mee in welke afwijkingen is voorzien .

Deze afwijkingen zullen uiterlijk tien jaar na de kennisge
ving van de onderhavige richtlijn opnieuw worden onder
zocht . De Commissie zal in voorkomend geval passende
voorstellen indienen . Voorts zal zij uiterlijk vijf jaar na

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 372 / 4

kennisgeving van deze richtlijn een tussentijds verslag voor
leggen .
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7 . Deelnemingen , met afzonderlijke vermelding van :
deelnemingen in kredietinstellingen (tenzij deze over
eenkomstig de nationale wetgeving in de toelichting
moeten worden vermeld ).

AFDELING 2

ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE
BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

8 . Aandelen in verbonden ondernemingen , met afzonder
lijke vermelding van:
aandelen in kredietinstellingen (tenzij deze overeen
komstig de nationale wetgeving in de toelichting moe
ten worden vermeld).

Artikel 3

Bij kredietinstellingen mag samenvoeging van posten onder
de in artikel 4 , lid 3 , onder a ) en b ), van Richtlijn
78 / 660 / EEG genoemde voorwaarden slechts geschieden
bij de van een kleine letter voorziene subposten van de
balans en van de winst- en verliesrekening , hetgeen slechts
binnen het kader van de door de Lid-Staten daartoe vast

gestelde reglementering mag worden toegestaan .

9 . Immateriële activa, bedoeld in artikel 9 van Richtlijn
78 / 660 / EEG , onder B en C I , met afzonderlijke ver
melding van:

— kosten van oprichting en uitbreiding, als omschre
ven in de nationale wetgeving, voor zover deze
toestaat dat zij onder de activa worden opgenomen
( tenzij deze overeenkomstig de nationale wetge
ving in de toelichting moeten worden vermeld ),
— goodwill , voor zover deze onder bezwarende titel
is verkregen (tenzij deze overeenkomstig de natio

nale wetgeving in de toelichting moet worden
AFDELING 3

INDELING VAN DE BALANS

vermeld).

10 . Materiële activa, bedoeld in artikel 9 van Richtlijn
78 / 660 / EEG , onder C II , met afzonderlijke vermel
ding van :

Artikel 4

Voor de opstelling van de balans schrijven de Lid-Staten
het volgende schema voor :
Activa

terreinen en gebouwen die door de kredietinstelling
voor haar eigen activiteit worden gebruikt (tenzij deze
overeenkomstig de nationale wetgeving in de toelich
ting moeten worden vermeld ).

11 . Geplaatst, niet gestort kapitaal , met afzonderlijke ver
melding van:

1 . Kas , tegoeden bij centrale banken en bij postcheque
en girodiensten .

2 . Overheidspapier en ander papier dat bij de centrale
bank ter herfinanciering kan worden aangeboden :
a) overheidspapier en daarmee gelijkgesteld waarde

opgevraagd ( tenzij het opgevraagde kapitaal overeen
komstig de nationale wetgeving aan de passiefzijde
wordt opgenomen . In dat geval wordt het opgevraag
de , maar nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal
hetzij onder deze actiefpost, hetzij onder actiefpost 14
opgenomen).

papier;

b ) ander papier dat bij de centrale bank ter herfinan
ciering kan worden aangeboden ( tenzij dit papier
overeenkomstig de nationale wetgeving onder de
actiefposten 3 en 4 wordt opgenomen).

3 . Vorderingen op kredietinstellingen :
a ) onmiddellijk opeisbaar ;
b ) overige vorderingen .
4 . Vorderingen op cliënten .

5 . Obligaties en andere vastrentende waardepapieren :
a ) van publiekrechtelijke emitfenten ;
b ) van andere emittenten,

waaronder: eigen obligaties ( tenzij eigen obligaties
overeenkomstig het nationale recht in mindering
worden gebracht op de passiva ).

12 . Eigen aandelen (met vermelding van hun nominale
waarde of, bij gebreke hiervan , hun fractiewaarde
voor zover de nationale wetgeving toestaat dat zij op
de balans worden opgenomen).
13 . Overige activa .

14 . Geplaatst , opgevraagd , doch niet gestort kapitaal (ten
zij het opgevraagde kapitaal overeenkomstig de natio
nale wetgeving onder actiefpost 1 1 moet worden opge
nomen ).

15 . Overlopende posten .
16 . Verlies over het boekjaar (tenzij het verlies over het
boekjaar overeenkomstig de nationale wetgeving
onder passiefpost 14 moet worden opgenomen).

6 . Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapie
ren .

Totaal activa .

Nr . L 372 / 5
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Posten buiten de halanstelling

Passiva

1 . Schulden aan kredietinstellingen :
a ) onmiddellijk opeisbaar ;

b) op termijn of met opzegging .
2 . Schulden aan cliënten:

a ) spaargelden / spaardeposito's , met afzonderlijke
vermelding van:
onmiddellijk opeisbaar en op termijn of met
opzegging voor zover de nationale wetgeving in
een dergelijke uitsplitsing voorziet (tenzij zulks
volgens de nationale wetgeving in de toelichting

1 . Voorwaardelijke / Eventuele schulden , met afzonderlij
ke vermelding van :
— accepten en verplichtingen uit endossering van
geherdisconteerde wissels ;
— borgstellingen en tot zekerheid strekkende activa .
2 . Verplichtingen, met afzonderlijke vermelding van:
verplichtingen uit cessie en retrocessie .

Artikel 5

moet worden vermeld );

b) andere schulden:

ba) onmiddellijk opeisbaar;
bb ) op termijn of met opzegging .
3 . In schuldbewijzen belichaamde schulden :
a) obligaties en andere vastrente waardepapieren in
omloop ;
b ) overige schuldbewijzen .

Als subposten van de bedoelde posten moeten afzonderlijk
worden opgenomen :
— de tot de actiefposten 2 tot en met 5 behorende , al dan
niet in een waardepapier belichaamde vorderingen op
verbonden ondernemingen ,
— de tot de actiefposten 2 tot en met 5 behorende , al dan
niet in een waardepapier belichaamde vorderingen op
ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding
bestaat ,

4 . Overige schulden .
5 . Overlopende posten .

6 . Voorzieningen voor risico's en verplichtingen :
a ) pensioen- en soortgelijke verplichtingen ;
b ) voorzieningen voor belastingen ;

— de tot de passiefposten 1 , 2 , 3 en 8 behorende , al dan
niet in schuldbewijzen belichaamde schulden aan ver
bonden ondernemingen ,
— de tot de passiefposten 1 , 2, 3 en 8 behorende , al dan
niet in schuldbewijzen belichaamde schulden aan
ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding
bestaat .

c) overige voorzieningen .

7 . Winst over het boekjaar (tenzij deze winst overeen
komstig de nationale wetgeving onder passiefpost 14
moet worden opgenomen ).

8 . Achtergestelde schulden .

9 . Geplaatst kapitaal (tenzij overeenkomstig de nationale
wetgeving het opgevraagde kapitaal onder deze post
moet worden opgenomen . In dat geval moeten de
bedragen van het geplaatste kapitaal en van het ge
storte kapitaal afzonderlijk wórden vermeld).

Artikel 6

1 . De achtergestelde activa worden afzonderlijk opgeno
men als subposten van de posten van de indeling en van de
subposten op grond van artikel 5 .
2 . Achtergesteld zijn de al dan niet in een waardepapier
belichaamde activa waaraan rechten verbonden zijn die bij
vereffening of faillissement pas na die van de andere
crediteuren mogen worden uitgeoefend .

10 . Agio .
11 . Reserves .

Artikel 7

De Lid-Staten kunnen toestaan dat de in de artikelen 5 en 6

12 . Herwaarderingsreserve.

bedoelde gegevens , naar behoren uitgesplitst over de onder
scheiden posten in de toelichting worden opgenomen .

13 . Overgedragen resultaten .
14 . Resultaat over het boekjaar (tenzij deze post overeen
komstig de nationale wetgeving onder actiefpost 16 of
onder passiefpost 7 moet worden opgenomen ).
Totaal passiva .

Artikel8

1 . Activa welke door de kredietinstelling tot zekerheid
voor eigen verplichtingen of tot zekerheid voor die van
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draagt én waarbij wordt overeengekomen dat dié activa

door de cedent op een later tijdstip voor een bepaalde prijs
worden teruggekocht .

2. Activa die aan de kredietinstelling zijn verpand of die
haar anderszins tot zekerheid zijn verstrekt, worden slechts
in de balans opgenomen , indien het deposito's in contanten
bij die kredietinstelling zelf betreft.

2 . Indien de cessionaris zich verbindt tot teruglevering van
de activa op een tijdstip dat door de cedent wordt vastge
steld, betreft het een op een vaste verkoop- en inkoopover
eenkomst stoelende cessie en retrocessie .

Artikel 9

1 . Bij leningen die door een verscheidene kredietinstellin

gen omvattend consortium of syndicaat worden verstrekt,

dient elke der betrokken kredietinstellingen slechts haar
eigen aandeel in de totale financiering te vermelden.
2 . Indien bij een lening die door een consortium of

syndicaat als bedoeld in lid 1 wordt verstrekt, het bedrag
van het door een kredietinstelling gegarandeerde aandeel
daarin hoger is dan de op deze lening verstrekte voorschot
ten, is de kredietinstelling verplicht het eventuele garantie
complement als voorwaardelijke / eventuele schuld buiten

de balanstelling (onder post 1 , tweede streepje) op te
nemen .

3 . Indien de cessionaris de optie heeft maar niet verplicht
is de activa op een toekomstig tijdstip tegen een vooraf
overeengekomen prijs weer over te dragen, betreft het een
op een vaste verkoopovereenkomst en een inkoopoptie

stoelende cessie en retrocessie.

4 . Bij de in lid 2 bedoelde transacties dienen de overgedra
gen activa in de balans van de cedent opgenomen te blijven;
de door de cedent geïnde prijs wordt als schuld aan de
cessionaris opgenomen. Het bedrag aan overgedragen acti
va moet door de cedent in een toelichting op zijn jaarreke

ning worden vermeld. De cessionaris mag de overgedragen
activa niet in de balans opnemen ; de door de cessionaris

betaalde aankoopprijs moet worden opgenomen als een
vordering op de cedent .
Artikel 10

1 . Middelen welke door een kredietinstelling op eigen
naam, doch voor rekening van een ander worden beheerd ,
moeten in de balans worden opgenomen , indien de krediet
instelling rechthebbende van de desbetreffende activa is .
Het totale bedrag van bedoelde activa en schulden moet

5 . Bij de in lid 3 bedoelde cessie en retrocessie is het de

cedent niet toegestaan de overgedragen activa in zijn balans
op te nemen ; deze worden onder de activa van de cessiona

ris opgenomen . De cedent moet buiten de balanstelling
onder post 2 een bedrag vermelden dat gelijk is aan de voor
inkoop overeengekomen prijs.

afzonderlijk worden vermeld dan wel in de toelichting
worden opgenomen, uitgesplitst volgens de verschillende
actief- of passiefposten . De Lid-Staten kunnen evenwel

toestaan dat deze middelen buiten de balanstelling worden
opgenomen , op voorwaarde dat er een bijzondere regeling
bestaat om deze middelen van de boedel uit de sluiten en in

geval van gerechtelijke vereffening van de kredietinstelling

6 . Deviezentermijntransacties, termijntransacties ter beur
ze, alsmede emissietransacties waarbij de emittent zich

ertoe verbindt alle obligaties of een gedeelte ervan terug te

kopen voordat de looptijd ervan is verstreken en andere

dergelijke transacties, vormen geen cessie en retrocessie in
de zin van dit artikel .

( of soortgelijke procedures).
2 . Op naam en voor rekening van derden verworven
activa worden niet in de balans opgenomen .

AFDELING 4

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE BEPAALDE
Artikel 11

Als onmiddellijk opeisbaar worden slechts bedragen aange
merkt welke te allen tijde zonder opzegging kunnen worden
opgevraagd of waarvoor een looptijd of opzeggingstermijn
van ten hoogste 24 uur of één werkdag is overeengeko

BALANSPOSTEN

Artikel 13

Activa: post 1 — Kas, tegoeden bij centrale banken en bij
postcheque- en girodiensten

men .

Artikel 12

1 . De kas omvat wettige betaalmiddelen met inbegrip van
in vreemde valuta luidende bankbiljetten en munten.

1 . Onder cessie en retrocessie wordt verstaan : transacties

waarbij een kredietinstelling of een cliënt ( cedent) activa in

zijn bezit, bij voorbeeld wissels, vorderingen of effecten,
aan een andere kredietinstelling of cliënt (cessionaris) over

2. Onder deze post mogen uitsluitend de tegoeden worden
vermeld welke worden gehouden bij de centrale bank en de
postcheque- en girodiensten van het land of de landen waar
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de kredietinstelling is gevestigd. Over deze tegoeden moet
te allen tijde kunnen worden beschikt. De overige vorderin
gen op bedoelde instellingen worden als vorderingen op
kredietinstellingen ( actiefpost 3 ) of als vorderingen op
cliënten ( actiefpost 4 ) opgenomen .

Artikel 14

Activa: post 2 — Overheidspapier en ander papier dat ter
herfinanciering bij de centrale bank kan worden aangebo
den

1 . Deze post omvat onder a ), overheidspapier en daarmee
gelijkgesteld papier: schatkistpromessen, schatkistpapier en
soortgelijke schuldbewijzen van publiekrechtelijke licha
men , voor zover deze ter herfinanciering kunnen worden
aangeboden bij de centrale bank van het land of de landen
waar de kredietinstelling is gevestigd . Schuldbewijzen van
publiekrechtelijke lichamen die niet aan genoemde voor
waarden voldoen , worden onder actief-subpost 5 a ) opge
nomen .

2. Deze post omvat onder b), papier dat ter herfinancie
ring bij de centrale bank kan worden aangeboden: alle
wissels in portefeuille die zijn gekocht van een kredietinstel
ling of een cliënt, voor zover zij op grond van de nationale
wetgeving ter herfinanciering kunnen worden aangeboden
bij de centrale bank van het land of de landen waar de
kredietinstelling is gevestigd .

Artikel 16

Activa: post 4 — Vorderingen op cliënten
Onder vorderingen op cliënten worden verstaan alle tot de
activa behorende vermogensbestanddelen die bestaan uit
vorderingen op binnen- en buitenlandse cliënten , niet zijnde
kredietinstellingen , ongeacht de benaming welke daarvoor
in een gegeven geval wordt gebruikt .
Daarvan zijn slechts uitgezonderd de in obligaties of andere
waardepapieren belichaamde vorderingen op cliënten *die
onder actiefpost 5 worden opgenomen .

Artikel 17

Activa: post 5 — Obligaties en andere vastrentende
waardepapieren

1 . Deze post omvat door kredietinstellingen, andere
ondernemingen of publiekrechtelijke lichamen geëmitteerde ,
vastrentende, verhandelbare obligaties en andere vastren
tende waardepapieren ; door publiekrechtelijke lichamen
geëmitteerde obligaties en andere vastrentende waardepa

pieren worden slechts onder deze post opgenomen , voor
zover deze niet onder actiefpost 2 behoren te worden
opgenomen .

2 . Met obligaties en andere vastrentende waardepapieren
worden gelijkgesteld waardepapieren met een variabele
rentevoet die gekoppeld is aan een bepaalde parameter ,
zoals het Interb ank-rentetarief of de Euro-deviezenmarkt

Artikel 15

Activa: post — Vorderingen op kredietinstellingen
1 . Onder vorderingen op kredietinstellingen worden ver
staan alle met de bedrijfsuitoefening van banken samenhan
gende vorderingen van de kredietinstelling die de jaarreke
ning opstelt, op binnen- en buitenlandse kredietinstellin
gen , ongeacht de benaming welke daarvoor in een gegeven
geval wordt gebruikt .

rente .

3 . Onder subpost 5 b ) mogen slechts de eigen obligaties
worden opgenomen welke zijn teruggekocht en nog verhan
delbaar zijn .

Artikel 18

Passiva: post 1 — Schulden aan kredietinstellingen
Daarvan zijn slechts uitgezonderd de in obligaties of andere
effecten belichaamde vorderingen die onder actiefpost 5
worden opgenomen .
2. In dit artikel worden onder kredietinstellingen alle

ondernemingen verstaan die in de overeenkomstig artikel 3 ,
lid 7 , van Richtlijn 77 / 780 / EEG in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen gepubliceerde lijst zijn opge

1 . Onder schulden aan kredietinstellingen worden ver
staan alle met de bedrijfsuitoefening van banken samenhan

gende schulden van de kredietinstelling die de jaarrekening
opstelt, aan binnen- en buitenlandse kredietinstellingen,
ongeacht de benaming welke daarvoor in een gegeven geval
wordt gebruikt .

Daarvan zijn slechts uitgezonderd de in obligaties of andere
schuldbewijzen belichaamde schulden die onder passief

nomen , evenals centrale banken en officiële nationale en
internationale instellingen met een bankkarakter , alsmede

post 3 worden opgenomen .

particuliere of overheidsondernemingen die niet in de
Gemeenschap zijn gevestigd en die aan de begripsomschrij
ving van artikel 1 van Richtlijn 77 / 780 / EEG voldoen .

gen alle ondernemingen verstaan die in de overeenkomstig

Vorderingen op ondernemingen die niet aan deze voor

lijst zijn opgenomen, evenals de centrale banken en officiële

waarden voldoen , worden onder actiefpost 4 opgenomen .

2 . In de zin van dit artikel worden onder kredietinstellin

artikel 3 , lid 7 , van Richtlijn 77 / 780 / EEG in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerde
nationale en internationale instellingen met een bankkarak
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overeenkomstig de rechtsvorm van de betrokken krediet

instelling en overeenkomstig de nationale wetgeving als bij
aandeelhouders of andere inbrengers geplaatste aandelen in
het eigen vermogen van de kredietinstelling dienen te
worden aangemerkt .

Artikel 19

Passiva: post 2 — Schulden aan cliënten

1 . ' Deze post omvat de bedragen welke verschuldigd zijn
aan crediteuren die geen kredietinstelling zijn in de zin van
artikel 18 , ongeacht de daarvoor in een gegeven geval
gebruikte benaming.

Daarvan zijn slechts uitgezonderd de in obligaties of andere
schuldbewijzen belichaamde schulden die onder passief
post 3 worden opgenomen .

2. Onder spaargelden / spaardeposito's worden uitsluitend
gelden / deposito's begrepen die aan de daaraan in de natio
nale wetgeving gestelde eisen voldoen .

3 . Spaarbrieven worden slechts in de overeenkomstige
subpost opgenomen indien zij niet zijn belichaamd in een

Artikel 23

Passiva: post 11 — Reserves

Deze post omvat alle in Richtlijn 78 / 660 / EEG, artikel 9 ,
Passiva, onder A IV, genoemde reserves volgens de daar
gegeven definitie. De Lid-Staten kunnen bovendien andere

reserves voorschrijven , indien dat voor kredietinstellingen
met een niet onder Richtlijn 78 / 660 / EEG vallende rechts
vorm nodig blijkt te zijn .

Met uitzondering van de herwaarderingsreserve, die in
post 12 wordt opgenomen, worden de reserves afzonderlijk

als subposten van passiefpost 11 in de balans van de
kredietinstellingen opgenomen.

overdraagbaar schuldbewijs.
Artikel 24

Artikel 20

Buiten de balanstelling: post 1 — Voorwaardelijke eventu
Passiva: post 3 — In schuldbewijzen belichaamde schul

ele schulden

den

1 . Deze post omvat zowel obligaties als in overdraagbare
schuldbewijzen belichaamde schulden, met name deposito
certificaten, kasbons, evenals eigen accepten en promessen
aan order die in omloop zijn .

2. Onder eigen accept wordt uitsluitend een accept begre
pen dat door de kredietinstelling voor haar eigen herfinan
ciering is uitgegeven en waarbij zij de eerste debiteur
(„betrokkene") is.

Deze post omvat alle transacties waarbij een instelling zich
garant heeft gesteld voor de verplichtingen van een derde .

In de toelichting worden de aard en het bedrag vermeld van
élke soort voorwaardelijke eventuele schuld die in verhou

ding tot de activiteiten van de instelling belangrijk is.
Verplichtingen uit endossering van geherdisconteerde wis
sels worden alleen onder deze post opgenomen indien de
nationale wetgeving geen andere regeling dienaangaande

behelst. Dit geldt ook voor andere accepten dan eigen
accepten .

Artikel 21

Passiva : post 8 — Achtergestelde schulden

Borgstellingen en tot zekerheid strekkende activa omvatten

de zekerheidstellingen en vermogensbestanddelen welke als
zekerheid zijn verstrekt voor rekening van derden, met
name borgtochten en onherroepelijke accreditieven .

Indien bij overeenkomst de rechten , welke aan al dan niet

in schuldbewijzen belichaamde schulden zijn verbonden , bij
vereffening of faillissement eerst na die van de overige
crediteuren mogen worden uitgeoefend , worden deze schul

den onder passiefpost 8 opgenomen..

Artikel 25

Buiten de balanstelling: post 2 — Verplichtingen
Artikel 22

Deze post omvat alle onherroepelijke faciliteiten die tot een
kredietrisico kunnen leiden .

Passiva: post 9 — Geplaatst kapitaal

Deze post omvat, ongeacht de benaming die daarvoor in
een gegeven geval wordt gebruikt, alle bedragen welke

De toelichting vermeldt de aard en het bedrag van elke
soort verplichting die in verhouding tot de activiteiten van
de instelling van belang is .
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De verplichtingen uit cessie en retrocessie omvatten de
verplichtingen welke de kredietinstelling bij (op een vaste
verkoopovereenkomst en een inkoo£>optie stoelende) cessie

11 . Waardecorrecties op vorderingen en voorzieningen
voor voorwaardelijke / eventuele schulden en verplich
tingen .

en retrocessie als bedoeld in artikel 12 , lid 3 , heeft aange

12 . Terugneming van waardecorrecties op vorderingen en
van voorzieningen voor voorwaardelijke / eventuele
schulden en verplichtingen .

gaan .

INDELING VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

13 . Waardecorrecties op effecten die tot de financiële vaste
activa behoren , op deelnemingen en op aandelen in
verbonden ondernemingen .

Artikel 26

14 . Terugneming van waardecorrecties op effecten die tot
de financiële vaste activa behorén, op deelnemingen en
op aandelen in verbonden ondernemingen .

Voor de opstelling van de winst- én verliesrekening schrij

15 . Belasting op het resultaat uit de normale bedrijfsuitoe

AFDELING 5

ven de Lid-Staten een van beide of beide in de artikelen 27

en 28 opgenomen schema's voor. Indien een Lid-Staat
beide schema's voorschrijft , kan hij de ondernemingen de
keuze laten .

fening.

16 . Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening, na belas
ting.

17 . Buitengewone baten .
Artikel 27
Verticaal schema

1 . Ontvangen rentebaten en soortgelijke baten , met
afzonderlijke vermelding van :
interest uit vastrentende waardepapieren .
2 . Rente en soortgelijke lasten .

3 . Opbrengsten uit waardepapieren :
a) opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastren

18 . Buitengewone lasten .
19 . Buitengewoon resultaat.

20 . Belasting op het buitengewone resultaat.
21 . Buitengewoon resultaat na belasting .

22 . Belastingen, voor zover niet opgenomen onder de
voorgaande posten .
23 . Resultaat over het boekjaar.

tende waardepapieren ;

. b ) opbrengsten uit deelnemingen ;
Artikel 28

c) opbrengsten uit aandelen in verbonden onder
nemingen .

Horizontaal schema

4 . Ontvangen provisie .
A. Lasten

5 . Betaalde provisie.
6 . Resultaat uit financiële transacties .

1 . Rente en soortgelijke lasten .

2 . Betaalde provisie .

7 . Overige bedrijfsopbrengsten .

3 . Verliezen op financiële transacties .

8 . Algemene beheerskosten :

4 . Algemene beheerskosten:
a ) personeelskosten , met afzonderlijke vermel
ding van :

a) personeelskosten, met afzonderlijke vermelding
van :

— lonen en salarissen ,

— sociale lasten met afzonderlijke vermelding van
pensioenlasten ;
b ) andere beheerskosten .

9 . Waardecorrecties op de bestanddelen van de actief
posten 9 en 10 .

10 . Overige bedrijfslasten .

— lonen en salarissen ,

— sociale lasten met afzonderlijke vermelding
van pensioenlasten ;
b ) andere beheerskosten .

5 . Waardecorrecties op de bestanddelen van de
actiefposten 9 en 10 .
6 . Overige bedrijfslasten .
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AFDELING 6

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE BEPAALDE POSTEN
VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

delen in verbonden ondernemingen.

Artikel 29

9 . Belastingen op het resultaat uit de gewone bedrijfs
uitoefening.

Artikel 27, posten 1 en 2 (verticaal schema),

10. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na

artikel 28 , posten A 1 en B 1 (horizontaal schema)

11 . Buitengewone lasten .

gelijke kosten

12. Belasting op het buitengewoon resultaat.

Deze posten omvatten alle resultaten van de bankactiviteit,

belasting.

Rentebaten en soortgelijke baten; rentekosten en soort

met name :

13 . Buitengewoon resultaat na belasting.
14 . Overige belastingen welke niet onder de boven
genoemde posten zijn opgenomen .
15 . Winst van het boekjaar.

B. Baten

1 . alle opbrengsten die voortvloeien uit de in de posten 1
tot en met 5 geboekte actiefbestanddelen van de balans,
ongeacht de vorm waarin zij zijn berekend. Zij omvat
ten tevens alle opbrengsten uit de gespreide resultaat

boeking van het agio op de activa die beneden het op de
vervaldag te betalen bedrag zijn verkregen, en op de
boven dit bedrag aangegane verplichtingen ;
2. alle lasten met betrekking tot de verplichtingen van de
passiefposten 1 , 2, 3 en 8 , ongeacht de vorm waarin zij
zijn berekend . Zij omvatten tevens de lasten van de

1 . Rentebaten en soortgelijke baten, met afzonder
lijke vermelding van: baten uit vastrentende
waardepapieren .

2 . Opbrengsten uit waardepapieren:
a) opbrengsten uit aandelen en andere niet-vast
rentende waardepapieren ;

b) opbrengsten uit deelnemingen;
c) opbrengsten uit aandelen in verbonden onder

gespreide afschrijving van het disagio op de activa die

boven het op de vervaldag te betalen bedrag zijn

verkregen en op de verplichtingen die beneden dit
bedrag zijn aangegaan ;

3 . de over de effectieve duur van de transactie gespreide
baten en lasten welke voortvloeien uit gedekte termijn
transacties en het karakter van rente hebben;

4. de naar looptijd of bedrag van de vordering of schuld
berekende provisies dié het karakter van rente hebben .

nemingen .

3 . Ontvangen provisie .

Artikel 30

4 . Winst uit financiële transacties .

Artikel 27 , post 3 (verticaal schema),

5 . Terugneming van waardecorrecties op vorderingen

artikel 28 , post B 2 (horizontaal schema)

en van voorzieningen voor voorwaardelijke / even

tuele schulden en verplichtingen.

6 . Terugneming van waardecorrecties op effecten die
tot de financiële vaste activa behoren , op deelne
mingen en op aandelen in verbonden ondernemin
gen .

7 . Overige bedrijfsopbrengsten .

Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende

waardepapieren, opbrengsten van deelnemingen, opbreng
sten uit aandelen in verbonden ondernemingen

Deze post omvat alle dividenden en andere opbrengsten uit
niet-vastrentende waardepapieren, uit dêelnemingen en uit
aandelen in verbonden ondernemingen. De opbrengsten uit
aandelen in beleggingsmaatschappijen worden eveneens
onder deze post opgenomen .

8 . Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na
belasting.
9 . Buitengewone baten .

Artikel 31

10. Buitengewoon resultaat na belasting.

Artikel 27, posten 4 en 5 (verticaal schema),

11 . Verlies van het boekjaar.

artikel 28 , posten A 2 en B 3 (horizontaal schema)
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Ontvangen provisie en betaalde provisie

Onder ontvangen en betaalde provisie worden , onvermin
derd artikel 29 , respectievelijk verstaan de opbrengsten uit
hoofde van vergoeding van voor rekening van derden
verrichte diensten en betalingen voor door derden verrichte
diensten , in het bijzonder:
— provisie voor garanties, voor kredietbeheer voor reke
ning van andere kredietverleners , alsmede voor effec
tentransacties voor rekening van derden,

— provisie voor afwikkeling van betalingen en andere
daarmee verband houdende lasten en opbrengsten,
kosten voor het houden van rekeningen en voor effec
tenbeheer en -bewaring,
— valutaprovisie, provisie voor aan- en verkoop van mun
ten en edele metalen voor rekening van derden ,
— ontvangen provisie voor bemiddeling in krediettrans
acties , en voor spaar- of verzekeringscontracten .

Artikel 32

Artikel 27 , post 6 (verticaal schema ),
artikel 28 , post A 3 of post B 4 ( horizontaal schema)
Resultaat van financiële transacties
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Waardecorrecties op vorderingen en voorzieningen voor
voorwaardelijke/ eventuele schulden en verplichtingen
en

terugnemingen van waardecorrecties op vorderingen en van
voorzieningen voor voorwaardelijke / eventuele schulden en
verplichtingen
1 . Deze posten omvatten enerzijds de lasten wegens waar

decorrecties op vorderingen welke onder de actiefposten 3
en 4 worden opgenomen en de voorzieningen voor voor
waardelijke/ eventuele schulden en verplichtingen, welke in
de posten 1 en 2 buiten de balanstelling worden opgeno
men, en anderzijds de opbrengsten uit inning van afge
schreven vorderingen en terugneming van eerder uitgevoer
de waardecorrecties en van eerder getroffen voorzienin
gen .

2 . In de Lid-Staten die gebruik maken van de door arti
kel 37 geboden mogelijkheid, bevat deze post ook het
winst- of verliessaldo van transacties in waardepapier dat is
opgenomen onder de actiefposten 5 en 6 en niet behoort tot
de financiële vaste activa zoals omschreven in artikel 35 , lid
2 . en niet in de handelsportefeuille is opgenomen , alsmede
de waardecorrecties op dergelijk waardepapier en de terug
neming van deze waardecorrecties, rekening houdend , in
geval van toepassing van artikel 36 , lid 2 , met het hieruit
voortvloeiende verschil . De benaming van deze post wordt
dienovereenkomstig gewijzigd .
3 . De Lid-Staten kunnen compensatie toestaan tussen

kosten en opbrengsten die onder deze posten zijn begrepen,
waardoor alleen het saldo (baten of lasten) wordt opgeno
men .

Deze post omvat:

1 . het winst- of verliessaldo van transacties in waardepa
pier dat niet als financiële vaste activa wordt gehouden ,
alsmede de waardecorrecties op dergelijk waardepapier
en de terugnemingen van deze waardecorrecties , reke
ning houdend in geval van toepassing van artikel 36 ,
lid 2 , met het hieruit voortvloeiende verschil ; in de Lid
Staten die gebruik maken van de door artikel 37

geboden mogelijkheid , behoeven deze bedragen slechts
te worden opgenomen indien zij betrekking hebben op
waardepapier in de handelsportefeuille ;

4 . De waardecorrecties op vorderingen op kredietinstellin
gen , op cliënten , op ondernemingen waarmee een deelne
mingsverhouding bestaat en op verbonden ondernemingen
moeten in de toelichting worden uitgesplitst wanneer dit
onderscheid belangrijk is . Toepassing van deze regel is niet
verplicht indien de Lid-Staat compensatie toestaat overeen
komstig lid 3 .

Artikel 34

2 . het winst- of verliessaldo van valutatransacties , onver
minderd artikel 29 , punt 3 ;

Artikel 27 , posten 13 en 14 (verticaal schema ),
3 . de winst- en verliessaldi van de overige aankoop- en
verkooptransacties in financiële instrumenten , waaron
der edele metalen .

artikel 28 , posten A 8 en B 5 (horizontaal schema)
Waardecorrecties op effecten die tot de financiële vaste
activa behoren, op deelnemingen en op aandelen in verbon
den ondernemingen

Artikel 33
en

Artikel 27 , posten 11 en 12 (verticaal schema ),
artikel 28 , posten A 7 en B 5 (horizontaal schema)

terugneming van waardecorrecties op effecten die behoren
tot de financiële vaste activa, deelnemingen en aandelen in
verbonden ondernemingen
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c) Wanneer de aanschaffingswaarde van deze waarde
papieren lager ligt dan de aflossingswaarde , kunnen
de Lid-Staten toestaan of voorschrijven dat het
verschil gedurende de gehele resterende looptijd
gespreid als resultaat wordt opgevoerd . Het verschil
moet afzonderlijk in de balans of in de toelichting

1 . Deze posten omvatten enerzijds de lasten wegens waar
decorrecties op vermogensbestanddelen welke onder de
actiefposten 5 tot en met 8 worden opgenomen en ander
zijds de terugneming van eerder uitgevoerde waardecorrec
ties , voor zover de lasten en baten betrekking hebben op
effecten die behoren tot de financiële vaste activa zoals

omschreven in artikel 35 , lid 2 , op deelnemingen en op
aandelen in verbonden ondernemingen .
2 . De Lid-Staten kunnen compensatie toestaan tussen
kosten en opbrengsten die onder deze posten zijn begrepen ,
waardoor alleen het saldo ( baten of lasten) wordt opgeno
men .

3 . Waardecorrecties op deze effecten , op deelnemingen en
op aandelen in verbonden ondernemingen moeten in de
toelichting worden uitgesplitst wanneer dit onderscheid
belangrijk is . Toepassing van deze regel is niet verplicht
indien de Lid-Staat compensatie toestaat overeenkomstig
lid 2 .

worden vermeld .

Artikel 36

1.

Wanneer effecten die niet tot de financiële vaste activa

behoren , tegen de aanschaffingswaarde in de balans wor
den opgenomen , vermelden de kredietinstellingen in de
toelichting het verschil tussen deze waarde en de hogere
marktwaarde op de balansdatum .
2 . De Lid-Staten kunnen evenwel toestaan of voorschrij
ven dat deze effecten tegen hun hogere marktwaarde op de
balansdatum in de balans worden opgenomen . Het verschil
tussen de aanschaffingswaarde en de hogere marktwaarde
moet in de toelichting worden vermeld .

AFDELING 7

Artikel 37
WAARDERINGSREGELS

Artikel 35

1 . De actiefposten 9 en 10 moeten steeds als vaste activa
worden gewaardeerd . De overige in de balans opgenomen
vermogensbestanddelen dienen als vaste activa te worden
gewaardeerd wanneer zij zijn bestemd om duurzaam voor
de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt .
2 . Onder het begrip „financiële vaste activa", bedoeld in
afdeling 7 van Richtlijn 78 / 660 / EEG , worden in het geval
van kredietinstellingen verstaan deelnemingen en aandelen
in verbonden ondernemingen , alsmede waardepapieren die
zijn bestemd om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te
worden gebruikt .

3 . a ) Obligaties en andere vastrentende waardepapieren
die tot de financiële vaste activa behoren , worden

tegen aanschaffingswaarde in de balans opgeno
men . De Lid-Staten kunnen evenwel toestaan of

voorschrijven dat obligaties tegen aflossingswaarde
in de balans worden opgenomen .

b ) ^ Wanneer de aanschaffingswaarde van deze waarde
papieren hoger ligt dan de aflossingswaarde , wordt
het verschil op de winst- en verliesrekening opge
voerd .. De Lid-Staten kunnen echter toestaan of

voorschrijven dat dit verschil in de tijd gespreid
wordt afgeschreven en wel uiterlijk op het tijdstip
van de aflossing van deze waardepapieren . Het
verschil moet afzonderlijk in de balans of de toelich
ting worden vermeld .

1 . Artikel 39 van Richtlijn 78 / 660 / EEG is van toepassing
op de waardering van door kredietinstellingen gehouden
vorderingen , obligaties en andere vastrentende waardepa
pieren , alsmede aandelen en andere niet-vastrentende waar
depapieren die niet behoren tot de financiële vaste activa .
2 . Tot een latere coördinatie kunnen de Lid-Staten even
wel toestaan dat :

a ) vorderingen op kredietinstellingen en cliënten ( actief
posten 3 en 4 ), alsmede obligaties en andere vastrenten
de waardepapieren , en aandelen en andere niet-vastren
tende waardepapieren welke in de actiefposten 5 en 6
worden opgenomen , niet behoren tot de financiële vaste
activa in de zin van artikel 35 , lid 2 , en geen deel
uitmaken van de handelsportefeuille , tegen een lagere
waarde worden opgenomen dan die waartoe toepassing
van artikel 39 , lid 1 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG zou
leiden , indien zulks om redenen van voorzichtigheid
wegens de bijzondere , met het bankbedrijf samenhan
gende risico's geboden is . Het verschil tussen deze twee
waarden mag evenwel niet meer bedragen dan 4 % van
het totaalbedrag van deze activa na toepassing van
voornoemd artikel 39 ;

b ) de door toepassing van punt a ) verkregen lagere waarde
wordt aangehouden totdat de kredietinstelling besluit
om deze aan te passen ;
c) ingeval een Lid-Staat gebruik maakt van de door
punt a) geboden keuzemogelijkheid , artikel 36 , lid 1 ,
van de onderhavige richtlijn en artikel 40 , lid 2 , van
Richtlijn 78 / 660 / EEG niet van toepassing zijn .
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Artikel 38

geheel of gedeeltelijk rechtstreeks onder de reserves worden
geboekt. De positieve en negatieve omrekeningsverschillen

1 . Tot een latere coördinatie moeten de Lid-Staten die

die aan de reserves worden toegevoegd , worden afzonder
lijk in de balans of in de toelichting vermeld .

gebruik maken van de in artikel 37 geboden mogelijkheid,
en kunnen de Lid-Staten die geen gebruik maken van deze

mogelijkheid, toestaan dat onder de passiefposten van de
balans een post 6 bis „Fonds voor algemene bankrisico's"
wordt opgenomen. Deze post omvat de bedragen die de
kredietinstelling besluit te bestemmen voor de dekking van
dergelijke risico's, indien zulks om redenen van voorzichtig
heid wegens de bijzondere, met het bankbedrijf samenhan
gende risico's geboden is .
2. Het saldo van de aan het „Fonds voor algemene
bankrisico's" toegevoegde bedragen moet afzonderlijk wor
den geboekt in de winst- en verliesrekening .

Artikel 39

1 De activa en passiva in vreemde valuta worden omgere
kend tegen de op de balansdatum geldende contante koers .

6 . De Lid-Staten kunnen toestaan of voorschrijven dat

omrekeningsverschillen die bij consolidatie ontstaan door
het opnieuw omrekenen van het aan het begin van het
boekjaar aanwezige eigen vermogen van een verbonden
onderneming, of van het op dat tijdstip gehouden aandeel
in het eigen vermogen van een onderneming waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat , geheel of gedeeltelijk
onder de geconsolideerde reserves worden geboekt , evenals
de omrekeningsverschillen die ontstaan bij de omrekening
van transacties ter dekking van dat eigen vermogen .
7 . De Lid-Staten kunnen toestaan of voorschrijven dat de
baten en lasten van de verbonden ondernemingen en de
deelnemingen worden omgerekend tegen de tijdens het
boekjaar geldende gemiddelde koers .

De Lid-Staten kunnen echter toestaan of voorschrijven dat
activa die tot de financiële vaste activa behoren , en materië

le en immateriële activa worden omgerekend tegen de koers

AFDELING 8

van de aanschaffingsdatum , voor zover deze activa niet of
niet specifiek door contante of termijntransacties worden

INHOUD VAN DE TOELICHTING

gedekt .

2 . Niet afgewikkelde termijn- en contante transacties in
vreemde valuta dienen tegen de op de balansdatum gelden
de contante koers te worden omgerekend .

Artikel 40

1 . Artikel 43 , lid 1 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG is , met

inachtneming van artikel 37 van de onderhavige richtlijn en
De Lid-Staten kunnen evenwel voorschrijven dat termijn
transacties moeten worden omgerekend tegen de op de
balansdatum geldende termijnkoers .

3 . Onverminderd artikel 29, punt 3 , worden de verschil
len tussen de boekwaarde van de activa , passiva en termijn

transacties, enerzijds , en de bedragen die voortvloeien uit
de overeenkomstig de leden 1 en 2 verrichte omrekening ,
anderzijds , in de winst- en verliesrekening opgenomen . De
Lid-Staten kunnen evenwel toestaan of voorschrijven dat
verschillen uit de omrekening overeenkomstig de leden 1

en 2 geheel of gedeeltelijk worden opgenomen in de
niet-uitkeerbare reserves indien deze verschillen het resul

van de navolgende bepalingen , van toepassing .
2 . Naast de op grond van artikel 43 , lid 1 , punt 5 , van
Richtlijn 78 / 660 / EEG vereiste gegevens verstrekken kre
dietinstellingen de volgende gegevens met betrekking tot
passiefpost 8 ( achtergestelde schulden):
I

a ) van elke lening die meer bedraagt dan 10 % van het
totale bedrag van de achtergestelde schulden :
i ) het bedrag van de lening , de valuta waarin zij luidt ,
de rentevoet en de looptijd , dan wel een vermelding
dat de looptijd onbepaald is ;

taat zijn enerzijds van activa die tot de financiële vaste
activa behoren , alsmede van materiële en immateriële acti

va , en anderzijds van transacties ter dekking van die

ii ) in voorkomend geval , de omstandigheden waaron
der vervroegde aflossing vereist is ;

activa .

4 . De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat positieve omre
keningsverschillen , die afkomstig zijn van termijntransac

ties, activa of passiva die niet of niet specifiek door andere
termijntransacties of activa of passiva gedekt worden, niet
in de winst- en verliesrekening worden opgenomen .

5 . In geval van toepassing van één van de in artikel 59 van
Richtlijn 78 / 660 / EEG bedoelde methoden kunnen de
Lid-Staten voorschrijven dat de omrekeningsverschillen

iii ) de voorwaarden van de achterstelling, het eventuele
bestaan van bepalingen op grond waarvan dé ach

tergestelde schuld kan worden omgezet in kapitaal
of andere passiva en de daarvoor geldende bedin
gen ;

b ) met betrekking tot de overige leningen: in algemene zin
de bepalingen die daarvoor gelden .

3 . a) In plaats van de in artikel 43 , lid 1 , punt 6 , van
Richtlijn 78 / 660 / EEG voorgeschreven gegevens
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vermelden de kredietinstellingen in de toelichting
voor elk van de actiefposten 3 b ) en 4 ), en de

passiefposten 1 b), 2 a), 2 b) bb) en 3 b), het bedrag
van deze vorderingen en schulden , als volgt uitge
splitst naar de nog resterende looptijd :
— tot drie maanden ,

d ) De kredietinstellingen verstrekken voorts nog gege
vens over de vermogensbestanddelen welke zij tot
zekerheid van hun eigen schulden of voor schulden
van derden (voorwaardelijke / eventuele schulden
inbegrepen) hebben verbonden , met dien verstande
dat daaruit met betrekking tot elke passiefpost of
post buiten de balanstelling het totale bedrag van de
desbetreffende vermogensbestanddelen moet blij
ken .

— meer dan drie maanden tot een jaar ,

— meer dan een jaar tot vijf jaar,
— meer dan vijf jaar .

Voor actiefpost 4 moet bovendien het bedrag van
de kredieten met onbepaalde looptijd worden ver
meld .

Bij vorderingen of schulden met gespreide aflossing
wordt onder resterende looptijd verstaan de periode
tussen de balansdatum en de vervaldatum van elke

betaling .
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4 . Kredietinstellingen die de in artikel 43 , lid 1 , punt 7 ,
van Richtlijn 78 / 660 / EEG bedoelde gegevens in de posten
buiten de balanstelling moeten opnemen , behoeven deze
gegevens niet ook in de toelichting te vermelden.
5 . In plaats van de in artikel 43 , lid 1 , punt 8 , van
Richtlijn 78 / 660 /EEG voorgeschreven gegevens worden
door de kredietinstellingen in de toelichting de opbrengsten
vermeld bedoeld in de posten 1 , 3 , 4 , 6 en 7 van artikel 27
of in de posten B 1 , B 2 , B 3 , B 4 en B 7 van artikel 28 ,
waarbij een geografische uitsplitsing wordt gemaakt voor
zover deze markten , vanuit het oogpunt van de organisatie
van de kredietinstelling, onderling aanzienlijk verschillen .
Artikel 45 , lid 1 , onder b ) van Richtlijn 78 / 660 / EEG is
van toepassing.

De Lid-Staten kunnen evenwel , gedurende een ter
mijn van vijf jaar vanaf de in artikel 47 , lid 2 ,
bedoelde datum , toestaan of voorschrijven dat de in
dit artikel bedoelde activa en passiva worden ver
meld op basis van de oorspronkelijk overeengeko
men looptijd , dan wel de oorspronkelijke opzeg
gingstermijn . In dat geval schrijven zij ten aanzien
van niet in een schuldbewijs belichaamde leningen
voor dat een instelling die een bestaande lening
overneemt, deze op basis van de resterende looptijd
op de overnamedatum indeelt. Voor de toepassing
van deze alinea wordt onder overeengekomen loop
tijd van de lening verstaan , de periode tussen het
eerste gebruik van de middelen en de aflossingsda
tum ; onder opzeggingstermijn wordt verstaan de
periode tussen de datum waarop de opzegging
wordt gedaan en de datum waarop de desbetreffen
de terugbetaling moet geschieden ; bij vorderingen
of schulden met gespreide aflossing is de overeenge
komen looptijd de periode tussen de datum waarop
de vordering of schuld ontstaat en de vervaldatum
van de laatste betaling. Bovendien vermelden de
kredietinstellingen voor de in dit punt bedoelde
balansposten het bedrag van de actief- of passiefbe
standdelen die in het op de balansdatum volgende
jaar opeisbaar worden .
b ) Bovendien vermelden de kredietinstellingen voor
actiefpost 5 (obligaties en andere vastrentende
waardepapieren) en de passiefpost 3 a ) ( obligaties
en andere vastrentende waardepapieren in omloop )
het bedrag van de actief- of passiefbestanddelen die
in het op de balansdatum volgende jaar opeisbaar
worden .

6 . De verwijzing in artikel 43 , lid 1 , punt 9 , van Richtlijn
78 / 660 / EEG naar artikel 23 , post 6 , dient te worden
aangemerkt als betrekking hebbende op artikel 27 , post 8 ,
of artikel 28 , post A 4 , van de onderhavige richtlijn .

7 . In afwijking van artikel 43 , lid 1 , punt 13 , van
Richtlijn 78 / 660 / EEG , rust op de kredietinstellingen
slechts de verplichting melding te maken van de bedragen
van de aan de leden van hun bestuurs-, leidinggevende en
toezichthoudende organen verleende voorschotten en kre
dieten , alsmede de ten behoeve van deze personen aange
gane garantieverplichtingen van welke aard ook. Deze
gegevens moeten door middel van een totaalbedrag voor
elke groep worden verstrekt.

Artikel 41

1 . De in artikel 15 , lid 3 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG
voorgeschreven gegevens worden tevens verlangd voor de
actiefbestanddelen welke in de zin van artikel 35 van de

onderhavige richtlijn als vaste activa worden aangemerkt .
De verplichting de waardecorrecties afzonderlijk op te
geven geldt evenwel niet wanneer een Lid-Staat krachtens
artikel 34 , lid 2 , van de onderhavige richtlijn een compen
satie tussen de waardecorrecties heeft toegestaan . Jn dit
geval mogen de waardecorrecties met andere posten wor
den samengevoegd .
2 . De Lid-Staten schrijven voor dat de kredietinstellingen
in de toelichting bovendien de volgende gegevens verstrek
ken :

c) De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat de onder a )
en b ) bedoelde gegevens in de balans worden opge
nomen .

a) de onder de actiefposten 5 tot en met 8 opgenomen
effecten , uitgesplitst naar genoteerde en niet-genoteerde
effecten ;
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dan niet als financiële vaste activa worden aangemerkt ,
alsmede het criterium dat werd gehanteerd om de twee

dernemingen die uitsluitend ten doel hebben het verkrijgen
van deelnemingen in dochterondernemingen en het beheer
en de exploitatie van deze deelnemingen wanneer deze
dochterondernemingen uitsluitend of hoofdzakelijk krediet

categorieën effecten te onderscheiden;

instellingen zijn .

b) de onder de actiefposten 5 en 6 opgenomen effecten ,
uitgesplitst naar gelang zij uit hoofde van artikel 35 al

c) het bedrag van de leasingtransacties, uitgesplitst vol
gens de desbetreffende balansposten;
d) actiefpost 13 en passiefpost 4 , alsmede de posten 10
en 18 (verticaal schema) of A 6 en A 11 (horizontaal
schema), en de posten 7 en 17 (verticaal schema) of B 7
en B 9 (horizontaal schema) van de winst- en verlies
rekening, uitgesplitst over de voornaamste bestanddelen
welke onder deze posten zijn begrepen, indien deze

gegevens voor de beoordeling van de jaarrekening niet
onbelangrijk zijn . Ook dienen het bedrag en de aard
ervan te worden toegelicht ;

Artikel 43

1 . Richtlijn 83 / 349 / EEG is , behoudens artikel 1 van de
onderhavige richtlijn en lid 2 van het onderhavige
artikel , van toepassing .

2 . a ) De artikelen 4 , 6 , 15 en 40 van Richtlijn 83 /
349 / EEG zijn niet van toepassing .

e) de door de kredietinstelling in het boekjaar op achterge
stelde schulden betaalde lasten ;

f) het feit dat een instelling beheers- en bemiddelingsdien
sten voor derden verricht, wanneer deze activiteiten in

verhouding tot de activiteiten van de instelling als
geheel een belangrijke omvang hebben;

b) De Lid-Staten kunnen aan de toepassing van artikel
7 van Richtlijn 83 / 349 / EEG de volgende aanvul
lende voorwaarden verbinden :

— de moederonderneming heeft zich garant ver
klaard voor de door de vrijgestelde onderneming

actiefbestanddelen en van de in buitenlandse valuta

aangegane verbintenissen; deze verklaring
wordt in de jaarrekening van de vrijgestelde

luidende passiefbestanddelen, omgerekend in de valuta

onderneming gepubliceerd ;

g) het totale bedrag van de in buitenlandse valuta luidende
van de jaarrekening;

h) een overzicht van de categorieën op de balansdatum
niet-afgewikkelde termijntransacties, waarbij voor elke

categorie transacties met name wordt aangegeven of
een belangrijk deel van deze transacties is aangegaan
om zich in te dekken tegen de gevolgen van schomme

lingen van rentevoeten, wisselkoersen of marktprijzen ,
en of een belangrijk deel commerciële transacties
betreft. Deze categorieën transacties omvatten alle
transacties waarvan de opbrengsten of lasten moeten
worden opgenomen onder post 6 van artikel 27, post
A 3 of post B 4 van artikel 28 of onder punt 3 van
artikel29 , bij voorbeeld deviezen , edele metalen, effec
ten , kasbons en andere zaken .

— de moederonderneming is een kredietinstelling
in de zin van artikel 2 , lid 1 , onder a ), van de
onderhavige richtlijn .
c) De in artikel 9 , lid 2 , van Richtlijn 83 / 349 / EEG
achter de eerste twee streepjes bedoelde gegevens
betreffende :

— de omvang van de vaste activa,
— de netto-omzet,

worden vervangen door gegevens betreffende het
totale resultaat van de posten 1 , 3 , 4 , 6 en 7 van
artikel 27 of van de posten Bl,B2,B3,B4enB7
van artikel 28 van de onderhavige richtlijn.

d) Indien ingevolge de toepassing van artikel 13 , lid 3 ,

AFDELING 9

BEPALINGEN

BETREFFENDE

DE

onder c), van Richtlijn 83 / 349 / EEG , een dochter
GECONSOLIDEERDE

JAARREKENING

Artikel 42

1 . Tenzij in deze afdeling anders is bepaald, moeten
kredietinstellingen overeenkomstig Richtlijn 83 / 349 / EEG

een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd
jaarverslag opstellen .
2 . Indien een Lid-Staat geen gebruik heeft gemaakt van
artikel 5 van Richtlijn 83 / 349 / EEG , is lid 1 van het
onderhavige artikel eveneens van toepassing op moederon

onderneming die een kredietinstelling is, niet in de
geconsolideerde jaarrekening is opgenomen, maar
de aandelen van deze onderneming tijdelijk worden

gehouden wegens een financiële bijstandsoperatie
ter sanering of redding van die onderneming, wordt
de jaarrekening van die onderneming bij de gecon
solideerde jaarrekening gevoegd en wordt aanvul
lende informatie gegeven in de toelichting betreffen
de de aard en de voorwaarden van de financiële

bij standsoperatie.

e) De Lid-Staten kunnen artikel 12 van Richtlijn 83 /
349 / EEG eveneens toepassen wanneer twee of
meer kredietinstellingen, waartussen geen in artikel
1 , lid 1 of lid 2 , van die richtlijn beschreven
betrekkingen bestaan , onder dezelfde centrale lei
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ding staan zonder dat zulks uit een overeenkomst of
de statuten voortvloeit .

f) Artikel 14 van Richtlijn 83 / 349 / EEG is , met uit
zondering van lid 2 , van toepassing behoudens de
navolgende bepaling:
Wanneer de moederonderneming een kredietinstel
ling is en een of meer te consolideren dochteronder
nemingen dit niet zijn , worden deze dochteronder
nemingen in de consolidatie opgenomen indien hun
werkzaamheden rechtstreeks in het verlengde van
het bankbedrijf liggen of bestaan uit nevendiensten
van het bankbedrijf zoals leasing , factoring, beheer

van beleggingsfondsen , beheer van diensten op het
gebied van de gegevensverwerking of andere , soort
gelijke werkzaamheden .

g) Met betrekking tot de indeling van de geconsoli
deerde jaarrekening:
— zijn de artikelen 3 , 5 tot en met 26 en 29 tot en
met 34 van de onderhavige richtlijn van toepas
sing; _

— is de verwijzing in artikel 17 van Richtlijn
83 / 349 / EEG naar artikel 15 , lid 3 , van Richt

lijn 78 / 660 / EEG van toepassing op vermogens
bestanddelen die op grond van artikel 35 van de
onderhavige richtlijn als vaste activa worden
beschouwd .
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2 . Lid 1 is tevens van toepassing op de overeenkomstig de
wettig vastgestelde of goedgekeurde geconsolideerde jaarre
kening en op het geconsolideerde jaarverslag, alsmede op het
verslag van de met de controle van de jaarrekening belaste
persoon .

3 . Wanneer de kredietinstelling die de jaarrekening of de
geconsolideerde jaarrekening heeft opgesteld, niet een van
de in artikel 1 , lid 1 , van Richtlijn 78 / 660 / EEG genoemde
rechtsvormen heeft, en zij volgens haar nationale wetgeving
ten aanzien van de in lid 1 en lid 2 van het onderhavige
artikel genoemde stukken niet verplicht is tot een soortgelij
ke openbaarmaking als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn
68 / 151 / EEG, moet zij deze toch ten minste op haar

hoofdkantoor ter beschikking van het publiek houden. Op
verzoek moet een afschrift van deze stukken verkrijgbaar
zijn. De prijs van dit afschrift mag niet meer bedragen dan
de daaraan verbonden administratieve kosten .

4 . De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
de kredietinstellingen moeten openbaar worden gemaakt in
iedere Lid-Staat waar deze instellingen bijkantoren in de zin
van artikel 1 , derde streepje , van Richtlijn 77 / 780 / EEG
heeft. Deze Lid-Staat kan de verplichting opleggen deze
bescheiden in zijn officiële taal openbaar te maken .
5 . De Lid-Staten stellen passende sancties vast voor het

geval aan de voorschriften van dit artikel inzake openbaar
making niet wordt voldaan .

h) Voor de inhoud van de toelichting op de geconsoli
deerde jaarrekening is artikel 34 van Richtlijn 83 /
349 / EEG van toepassing, behoudens de artikelen
40 en 41 van de onderhavige richtlijn .

AFDELING 11
CONTROLE

Artikel 45

. AFDELING 10
OPENBAARMAKING

Een Lid-Staat behoeft artikel 2 , lid 1 , onder b ), iii), van
Richtlijn 84 / 253 / EEG (2 ) niet toe te passen op overheids
spaarbanken wanneer de wettelijke controle van de in
artikel 1 , lid 1 , van genoemde richtlijn bedoelde biescheiden

van die instellingen is voorbehouden aan een op het tijdstip
Artikel 44

van inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn bestaan
de controle-instantie voor deze spaarbanken , waarvan de

1 . De wettig vastgestelde of goedgekeurde jaarrekening
van kredietinstellingen wordt te zamen met het jaarverslag
en het verslag van de met de controle op de jaarrekening
belaste persoon , openbaar gemaakt op de in de nationale

verantwoordelijke persoon ten minste voldoet aan de in de

artikelen 3 tot en met 9 van genoemde richtlijn gestelde
voorwaarden .

wetgeving overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 68 / 151 /
EEG 0 ), vastgestelde wijze .

AFDELING 12

De Lid-Staten kunnen evenwel in hun wetgeving toestaan
dat het jaarverslag niet op de bovenbedoelde wijze open
baar wordt gemaakt . In dat geval wordt het jaarverslag ten

SLOTBEPALINGEN

kantore van de vennootschap in de betrokken Lid-Staat ter

Artikel 46

beschikking van het publiek gehouden. Op verzoek moet
een volledig of gedeeltelijk afschrift verkrijgbaar zijn . De
prijs van dat afschrift mag niet meer bedragen dan de

Het bij artikel 52 van Richtlijn 78 / 660 / EEG ingestelde
Contactcomité heeft in een daartoe passende samenstelling

daaraan verbonden administratieve kosten .

eveneens tot taak :

H PB nr . L 65 van 14 . 3 . 1968 , blz . 8 .

(.r ) PB nr . L 126 van 12 . 5 . 1984 , blz . 20 .
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a ) onverminderd de artikelen 169 en 170 van het Verdrag,
een geharmoniseerde toepassing van deze richtlijn te
bevorderen door regelmatig overleg over met name de
concrete problemen die zich bij de toepassing daarvan
voordoen ;

b ) zo nodig de Commissie van advies te dienen inzake
aanvullingen op of wijzigingen van deze richtlijn .

Nr . L 372 / 17

Artikel 48

Vijf jaar na de in artikel 47 , lid 2 , bedoelde datum gaat de
Raad op voorstel van de Commissie over tot onderzoek
naar en in voorkomend geval tot herziening van alle
artikelen van deze richtlijn waarin aan de Lid-Staten een
bepaalde keuzemogelijkheid wordt geboden , alsmede van
artikel 2 , lid 1 , en van de artikelen 27 , 28 en 41 , zulks in

het licht van de ervaring die is opgedaan bij de toepassing
Artikel 47

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31
december 1990 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis .
2 . Een Lid-Staat kan bepalen dat de in lid 1 bedoelde
bepalingen voor de eerste maal van toepassing zijn op
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van het
boekjaar dat op 1 januari 1993 of in de loop van 1993
begint .
3.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mee van de

voornaamste bepalingen van intern recht die zij vaststellen
op het door deze richtlijn bestreken gebied .

van de onderhavige richtlijn , en met name van de in deze
richtlijn nagestreefde grotere doorzichtigheid
harmoni
satie .

Artikel 49

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 8 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter
N. LAWSON
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 11 december 1986

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de
voorlopige toepassing van de Overeenkomst houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal-Guinee inzake
de visserij voor de kust van Equatoriaal-Guinee, ondertekend te Malabo op 15 juni 1984 , voor de
periode vanaf 27 juni 1986
( 86 / 636 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ,
inzonderheid op artikel 155 , lid 2 , onder b ), en artikel 167 ,
lid 3 ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economi
sche Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equa
toriaal-Guinee inzake de visserij voor de kust van Equato
riaal-Guinee, ondertekend te Malabo op 15 juni 1984 ( x ),

paraaf hebben gesteld onder een briefwisseling die voorziet
in de voorlopige toepassing van de geparafeerde Overeen
komst met ingang van de dag volgende op de datum
waarop de geldigheidsduur verstrijkt van de op 28 juni
1984 goedgekeurde Overeenkomst tussen de Europese Eco
nomische Gemeenschap en de Regering van de Republiek
Equatoriaal-Guinee inzake de visserij voor de kust van
Equatoriaal-Guinee ; dat de Overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling dient te worden goedgekeurd onder
voorbehoud van een definitief besluit op grond van artikel
43 van het Verdrag,

BESLUIT :

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de Gemeenschap en de Republiek Equa
toriaal-Guinee overeenkomstig artikel 12 van de Overeen
komst inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal-Gui
nee hebben onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen
of aanvullingen in genoemde Overeenkomst dienen te
worden aangebracht aan het einde van de eerste verstreken
toepassingsperiode van drie jaar ;
Overwegende dat na deze onderhandelingen een Overeen
komst houdende wijziging van genoemde Overeenkomst is
geparafeerd op 25 juni 1986;
Overwegende dat door deze ontwerp-overeenkomst de vis
sers uit de uitgebreide Gemeenschap hun vangstmogelijkhe

Artikel 1

De Overeenkomst in cie vorm van een briefwisseling inzake
de voorlopige toepassing van de Overeenkomst houdende
wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Eco
nomische Gemeenschap en de Regering van de Republiek
Equatoriaal-Guinee inzake de visserij voor de kust van

Equatoriaal-Guinee , ondertekend te Malabo op 15 juni
1984 , voor de periode vanaf 27 juni 1986 , wordt namens
de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht .
Artikel 2

den behouden in de wateren die vallen onder de soevereini

teit of de jurisdictie van de Republiek Equatoriaal-Gui
nee ;

Overwegende dat krachtens artikel 155 , lid 2 , onder b ),
van de Toetredingsakte de Raad de passende modaliteiten
bepaalt om de belangen van de Canarische eilanden volle
dig of ten dele in aanmerking te nemen bij de besluiten die
hij , van geval tot geval , neemt, met name voor het sluiten
van visserijovereenkomsten met derde landen ; dat de
betrokken modaliteiten in het onderhavige geval bepaald
dienen te worden ;

Overwegende dat , ten einde te voorkomen dat de visserijac
tiviteiten van de vaartuigen uit de Gemeenschap worden
onderbroken , de ontwerp-overeenkomst zo spoedig moge
lijk moet worden goedgekeurd ; dat de partijen daarom hun

( J ) PB nr. L 188 van 16 . 7 . 1984 , blz . 1 .

Ten einde de belangen van de Canarische eilanden in
aanmerking te nemen zijn de in artikel 1 bedoelde Overeen
komst en , voor zover nodig voor de toepassing daarvan , de
bepalingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid inzake
de instandhouding en het beheer van de visbestanden
eveneens van toepassing op schepen die de vlag van Spanje
voeren en die permanent staan ingeschreven in de registers
van de op plaatselijk niveau op de Canarische eilanden
bevoegde autoriteiten ( registros de base) onder de voor
waarden neergelegd in aantekening 6 van bijlage I van
Verordening ( EEG ) nr . 570 / 86 van de Raad van 24
februari 1986 betreffende de definitie van het begrip „pro
dukten van oorsprong" en de methoden van administra
tieve samenwerking in het douanegebied van de Gemeen
schap en Ceuta en Melilla en de Canarische eilanden ( 2 ).

( 2 ) PB nr. L 56 van 1 . 3 . 1986 , blz . 1 .
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Artikel 3

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan de wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst
in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te
binden .

Gedaan te Brussel , 11 december 1986 .

Voor de fyaad
De Voorzitter
K. CLARKE
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OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst houdende

wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van
de Republiek Equatoriaal-Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal-Guinee,
ondertekend te Malabo op 15 juni 1984, voor de periode vanaf 27 juni 1986

A. Brief van de Regering van Equatoriaal-Guinee
Mijnheer de Voorzitter ,

Onder verwijzing naar de op 25 juni 1986 geparafeerde ontwerp-overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal-Guinee houdende

wijziging van de op 15 juni 1984 te Malabo ondertekende Overeenkomst inzake de visserij voor de
kust van Equatoriaal-Guinee, heb ik de eer U mede te delen dat de Regering van Equatoriaal
Guinee bereid is deze Overeenkomst met ingang van 27 juni 1986 voorlopig toe te passen
in afwachting van de inwerkingtreding overeenkomstig artikel 2 van die Overeenkomst, op voor
waarde dat de Europese Economische Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen .

In dat geval dient de eerste tranche ten belope van 40 % van de in de Overeenkomst vastgestelde
financiële compensatie te worden betaald vóór 31 december 1986 .

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt
met een dergelijke voorlopige toepassing.

Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Voor de Regering
van de Republiek Equatoriaal-Guinee

B. Brief van de Europese Economische Gemeenschap
Mijnheer de President ,

Ik moge U de ontvangst bevestigen van Uw brief van heden, welke als volgt luidt:
„Onder verwijzing naar de op 25 juni 1986 geparafeerde ontwerp-overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal-Guinee
houdende wijziging van de op 15 juni 1984 te Malabo ondertekende Overeenkomst inzake de

visserij voor de kust van Equatoriaal-Guinee, heb ik de eer U mede te delen dat de Regering van
Equatoriaal-Guinee bereid is deze Overeenkomst met ingang van 27 juni 1986 voorlopig toe te
passen in afwachting van de inwerkingtreding overeenkomstig artikel 2 van die Overeenkomst,
op voorwaarde dat de Europese Economische Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen .
In dat geval dient de eerste tranche ten belope van 40% van de in de Overeenkomst
vastgestelde financiële compensatie te worden betaald vóór 31 december 1986.

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap
instemt met een dergelijke voorlopige toepassing .".

Ik heb de eer U te bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt met een
dergelijke voorlopige toepassing .

Gelieve, Mijnheer de President, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden ,
Voor de Raad

van de Europese Gemeenschappen
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OVEREENKOMST

houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Regering van de Republiek Equatoriaal-Guinee inzake de visserij voor de kust van Equato
riaal-Guinee, ondertekend te Malabo op 15 juni 1984

Artikel 1

De bijlage en het Protocol bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 6 van de op 15 juni 1984

ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de

Republiek Equatoriaal-Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal-Guinee worden

vervangen door de teksten die zijn opgenomen in de bijlage bij deze Overeenkomst.
Artikel 2

Deze Overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse,
de Griekse , de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal , zijnde alle teksten
gelijkelijk authentiek, treedt in werking op de datum van ondertekening.
Zij is van toepassing van 27 juni 1986 tot en met 26 juni 1989 .
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BIJLAGE

VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ IN DE VISSERIJZONE VAN
EQUATORIAAL-GUINEE VOOR VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN EEN LID-STAAT VAN DE

GEMEENSCHAP VOEREN

A. Formaliteiten voor de aanvraag en de afgifte van vergunningen

De vergunningen tot uitoefening van de visserij in de visserijzone van Equatoriaal-Guinee voor vaartuigen
die de vlag van een Lid-Staat van de Gemeenschap voeren, worden volgens onderstaande regels aangevraagd

en afgegeven .

De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap dienen via de autoriteiten van de Commissie van de

Europese Gemeenschappen in Equatoriaal-Guinee uiterlijk 30 dagen vóör het begin van de aangevraagde
geldigheidstermijn, bij het Ministerie van Watervoorziening, Bossen en Herbebossing van de Republiek
Equatoriaal-Guinee een aanvraag in voor elk vaartuig waarmee men in het kader van de Overeenkomst de
visserij wenst uit te oefenen .

De aanvragen worden ingediend op de daartoe door de bevoegde autoriteiten van de Republiek
Equatoriaal-Guinee verstrekte formulieren , waarvan een model hierbij is gevoegd.

Elke aanvraag voor een vergunning dient vergezeld te gaan van het bewijs dat het voor de geldigheidster

mijn van de vergunning verschuldigde bedrag is gestort op de in artikel 3 van het Protocol vermelde

rekening. Wanneer de vergunningen zijn ondertekend, worden zij door de autoriteiten van Equatoriaal-Gui
nee afgegeven aan de reders of hun vertegenwoordigers. De vergunningen moeten steeds aan boord zijn.
1 . Voorschriften voor trawlers

a) De geldigheidstermijn van de vergunningen voor trawlers bedraagt een jaar, zes maanden of drie
maanden. De vergunningen kunnen worden verlengd .

b) De rechten voor de vergunningen met een geldigheidstermijn van een jaar bedragen:
— 55 Ecu per brt en per jaar voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van vis;
— 75 Ecu per brt en per jaar voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van
garnalen .

De rechten voor de vergunningen met een geldigheidstermijn van minder dan een jaar worden pro rata

temporis bepaald .

2 . Voorschriften voor vaartuigen voor de tonijnvissenj

a ) De rechten bedragen 20 Ecu per ton die in de visserijzone van Equatoriaal-Guinee wordt
gevangen .

b) De vergunningen voor vaartuigen waarmee op tonijn wordt gevist, worden afgegeven nadat aan het
Ministerie van Watervoorziening, Bossen en Herbebossing een forfaitair bedrag is betaald van
1 000 Ecu per jaar per vaartuig voor de zegenvisserij op tonijn en van 200 Ecu per jaar per vaartuig
voor de hengelvisserij op tonijn ; dit komt overeen met de rechten voor:

— 50 ton tonijn per jaar voor vaartuigen die de zegenvisserij beoefenen;
— 10 ton tonijn per jaar voor vaartuigen die de hengelvisserij beoefenen .

Een voorlopige afrekening van de rechten die voor een bepaald visseizoen verschuldigd zijn, wordt aan het
einde van elk kalenderjaar door de Commissie van de Europese Gemeenschappen opgemaakt aan de hand
van de vangstaangiften die de reders opstellen en terzelfder tijd doen toekomen aan de autoriteiten van

Equatoriaal-Guinee en de bevoegde diensten van de Commissie. Het met deze voorlopige afrekening
corresponderende bedrag wordt door iedere reder uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar en

volgens de in artikel 3 van het Protocol aangegeven betalingsprocedure overgemaakt aan het Ministerie van
Watervoorziening, Bossen en Herbebossing.

De definitieve afrekening van de verschuldigde rechten wordt door de Commissie opgemaakt na kennisne

ming van het resultaat van de controle van het vangstvolume die is uitgevoerd door een wetenschappelijk
orgaan dat in het betrokken gebied is gespecialiseerd. Deze definitieve afrekening wordt toegezonden aan de
autoriteiten van Equatoriaal-Guinee en wordt ter kennis gebracht van de reders , die hun financiële

verplichtingen binnen 30 dagen moeten nakomen .

Indien het bedrag van de afrekening kleiner is dan het bedrag van het hierboven bedoelde voorschot, wordt

het verschil niet terugbetaald.
B. Vangstaangiften

1 . Voor de vaartuigen die in het kader van de Overeenkomst mogen vissen in de wateren van
Equatoriaal-Guinee , moet een vangstaangifte aan het Ministerie van Watervoorziening, Bossen en Herbe
bossing en een kopie daarvan aan de autoriteiten van de Commissie in Equatoriaal-Guinee worden
toegezonden; daarbij moeten de volgende regels in acht worden genomen :
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— voor trawlers en vaartuigen die de hengelvisserij op tonijn beoefenen, wordt gebruik gemaakt van een

vangstaangifte volgens het hierbij gevoegde model; deze vangstaangiften hebben telkens betrekking op
een maand en moeten ten minste eenmaal per kwartaal worden ingediend;

— voor vaartuigen die de zegenvisserij op tonijn beoefenen, wordt het bij elke trek met de zegen behaalde
resultaat medegedeeld aan het radiostation van Annobon (roepletters: 3 CA-24).

2. Vaartuigen uit de Gemeenschap die in de visserijzone van Equatoriaal-Guinee vissen , dienen het aan
boord komen van de met de inspectie en controle belaste beambten van Equatoriaal-Guinee en het vervullen van
hun taak toe te staan en te vergemakkelijken . Deze beambten mogen niet meer tijd aan boord doorbrengen dan

nodig isvoor steekproefcontrolesvan devangsten enelke andere inspectiemetbetrekkingtot deuitoefeningvan de
visserij .

3 . Bij niet-naleving van deze bepalingen behoudt de Regering van Equatoriaal-Guinee zich het recht voor
de vergunning voor het betrokken vaartuig te schorsen totdat de formaliteit is vervuld.
C. Aanvoer van de vangsten

De trawlers met een vergunning tot uitoefening van de visserij in de zone van Equatoriaal-Guinee dragen
ertoe bij dat de plaatselijke bevolking met vis wordt voorzien dóór aanvoer van :
— 6 000 kg vis per jaar en per vaartuig, voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van vis;

— 4 000 kg vis per jaar en per vaartuig, voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van
garnalen;

voor deze aanvoer geldt de prijs die door het Ministerie van Watervoorziening , Bossen en Herbebossing, in
overleg met de reder, wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen op de plaatselijke markt; hierbij wordt
samengewerkt met de autoriteiten van de Commissie in Equatoriaal-Guinee.

Bij verlenging van de vergunning kan de waarde van de aangevoerde vis in mindering worden gebracht op
de verschuldigde rechten .

De vis mag afzonderlijk of collectief worden aangevoerd in de daarvoor meest geschikt geachte haven van
Equatoriaal-Guinee.

Als de aanvoerverplichting in enig opzicht niet wordt nagekomen , kunnen de autoriteiten van Equato
riaal-Guinee degenen die daarbij in gebreke zijn gebleven de volgende sancties opleggen:
— een boete van 1 000 Ecu per ton die niet is aangevoerd , en

— intrekking of niet-verlenging van de vergunning voor het betrokken vaartuig of voor een ander vaartuig
van dezelfde reder .

D. Aannionstering van zeelieden

1 . De reders van trawlers aan wie visserijvergunningen in het kader van de Overeenkomst worden

verleend , dragen bij tot- de praktische beroepsopleiding van onderdanen van Equatoriaal-Guinee onder de
hierna vastgestelde voorwaarden en binnen de volgende grenzen :
— één zeevisser voor trawlers met een tonnage tot 300 brt ;

— twee zeevissers voor trawlers met een tonnage van meer dan 300 brt.
2 . Het loon van deze zeevissers wordt door de reders en de autoriteiten van Equatoriaal-Guinee in

onderling overleg vastgesteld; het loon komt voor rekening van de reders. Indien Equatoriaal-Guinee geen
kandidaten heeft , wordt in plaats van deze verplichtingen een forfaitaire som betaald die overeenkomt met
30 % van het loon van deze zeelieden .

Dit bedrag wordt besteed aan de opleiding van zeevissers van Equatoriaal-Guinee en wordt gestort op een
door de autoriteiten van Equatoriaal-Guinee opgegeven rekening.
E. Visserijzones

De in artikel 1 van het Protocol bedoelde vriestrawlers mogen de visserij beoefenen in de wateren buiten
6 mijl .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 372 / 24

31 . 12 . 86

Bijlage I bij de Visserijwet

GEGEVENS OVER DE VANGSTEN BIJ DE INDUSTRIËLE VISSERIJ
( artikel 42 van de Visserijwet)

1 . Naam en registratienummer van het vaartuig:
2 . Nationaliteit :

3 . Vaartuigtype :
( aanvoer van verse vis, tonijnvangst, enz.)

4 . Naam van de kapitein of de schipper :

5 . Visserijvergunning: afgegeven door: ..
Geldigheidstermijn : ..
6 . Visserijmethode :

7 . Datum waarop het vaartuig de haven is uitgevaren: ....
Datum waarop het vaartuig de haven is binnengevaren:
8 . Aantal trekken :

Datum

Visserijzone

Gevangen soorten

Ton

Haven van aanvoer

&
Ondergetekende,
kapitein of schipper van bovengenoemd vaartuig , of zijn vertegen
woordiger, verklaart dat deze gegevens juist zijn , hetgeen wordt bevestigd door de waarnemer van de
Regering.

Handtekening van de
waarnemer van dé Regering

Handtekening van de
kapitein of de schipper
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REPUBLIEK EQUATORIAAL-GUINEE

AANVRAAG VOOR EEN VISVERGUNNING

1 . Geldigheidsduur van

tot

2 . Naam van het vaartuig:
3 . Naam van de reder:

4 . Registratiehaven en -nummer:
5 . Visserijmethode :
6 . Toegestane maaswijdte :

7 . Lengte van het vaartuig:

i

8 . Breedte :

9 . Brutotonnage :
10 . Inhoud van de ruimen :

11 . Motorvermogen :

12 . Bouwtype :

.

13 . Gebruikelijk aantal bemanningsleden :
14 . Radio-elektrische apparatuur:
15 . Naam van de kapitein :

De bovenstaande gegevens worden verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de reder of van zijn
vertegenwoordiger .

Datum van de aanvraag :
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PROTOCOL

tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie voor de periode van 27 juni 1986
tot en met 26 juni 1989

Artikel 1

Artikel 5

De op grond van artikel 2 van de Overeenkomst toegestane
vangstmogelijkheden worden voor een periode van drie
jaar , ingaande op 27 juni 1986 , als volgt vastgesteld :

De Gemeenschap neemt bovendien gedurende de looptijd
van de Overeenkomst voor een bedrag van 200 000 Ecu
deel aan een wetenschappelijk of technisch programma van
Equatoriaal-Guinee dat erop gericht is meer kennis te

1 . vriestrawlers : 9 000 brt per maand gemiddeld over een
heel jaar genomen ,
2 . vriesschepen voor de zegenvisserij op tonijn : 48 vaar
tuigen,

verwerven over de visbestanden in de exclusieve economi

sche zone van Equatoriaal-Guinee . Dit programma is met
name bedoeld voor de uitvoering van een studie die ten
doel heeft meer kennis over de garnaalbestanden te verwer
ven .

3 . vaartuigen voor de hengelvisserij op tonijn : 11 vaar
tuigen .
Artikel 2

De in artikel 6 van de Overeenkomst bedoelde financiële

compensatie wordt voor de in artikel 1 vermelde periode
vastgesteld op 5 115 000 Ecu ; 40 % van dit bedrag moet
vóór 31 december 1986 worden betaald en het saldo moet

in twee gelijke jaarlijkse tranches uiterlijk op 31 januari
1988 en 31 januari 1989 worden betaald .

Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld van de Regering
van de Republiek Equatoriaal-Guinee en wordt gestort op
de in artikel 3 genoemde rekening. De helft van dit bedrag
wordt gestort vóór 31 december 1986 en het saldo wordt
betaald naarmate de studie vordert .

De bevoegde autoriteiten van Equatoriaal-Guinee doen de
diensten van de Commissie een beknopt verslag over de
besteding van dit bedrag toekomen.

Artikel 3

De besteding van de in artikel 2 vastgestelde compensatie
behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Regering van
Equatoriaal-Guinee.
Het bedrag van de compensatie wordt gestort op rekening
nr. 4280 van „Trésor Public de la Guinée équatoriale" bij

de „Banque des États d'Afrique centrale" te Malabo. Even
tuele wijzigingen ter zake worden aan de Commissie van de
Europese Gemeenschappen medegedeeld .

Artikel 6

De Gemeenschap zal het nodige doen om de toelating van
onderdanen van Equatoriaal-Guinee tot instituten in de
Lid-Staten van de Gemeenschap te vergemakkelijken en zal
daartoe tijdens de in artikel 1 vermelde periode tien studie
beurzen met een looptijd van ten hoogste vier jaar toeken
nen voor vakgebieden die betrekking hebben op de visserij .
Het geld van één van deze beurzen zal worden besteed aan
kosten voor deelneming aan internationale vergaderingen
op het gebied van de visserij .

Artikel 4

De in artikel 1 , punt 1 , bedoelde visserijrechten kunnen op
verzoek van de Gemeenschap worden verhoogd met achter
eenvolgende tranches van 1 000 brt per maand gemiddeld
over een heel jaar genomen . In dat geval wordt de in arti
kel 2 vermelde financiële compensatie evenredig verhoogd
pro rata temporis .

Artikel 7

Indien de Gemeenschap de in dit Protocol bedoelde betalin
gen niet verricht, wordt de Visserijovereenkomst ge
schorst .
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 11 december 1986

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de
voorlopige toepassing van de Overeenkomst houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij
voor de kust van Guinee, ondertekend te Conakry op 7 februari 1983 , voor de periode vanaf
8 augustus 1986
( 86 / 637 / E-EG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ,
inzonderheid op artikel 155 , lid 2 , onder b ), en artikel 167 ,
lid 3 ,

Gelet op de op 7 februari 1983 ondertekende Overeen
komst tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Regering van de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee
inzake de visserij voor de kust van Guinee (*), die met
ingang van 8 februari 1986 bij Besluit 86 / 95 / EEG ( 2 ) is
verlengd voor een periode van zes maanden ,

Overwegende dat, ten einde te voorkomen dat de visserij
activiteiten van de vaartuigen uit de Gemeenschap worden
onderbroken , de ontwerp-overeenkomst zo spoedig moge
lijk moet worden goedgekeurd ; dat de partijen daarom hun
paraaf hebben gesteld onder een Overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling die voorziet in de voorlopige toepas
sing van de geparafeerde ontwerp-overeenkomst met
ingang van de dag volgende op de datum waarop de

geldigheidsduur verstrijkt van de interimregeling die is

vervat m de bij Besluit 86 / 95 / EEG goedgekeurde Overeen
komst in de vorm van een briefwisseling; dat de onderhavige
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te
worden goedgekeurd onder voorbehoud van een definitief

besluit op grond van artikel 43 van het Verdrag,
BESLUIT :

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de Gemeenschap en de Republiek Guinee
overeenkomstig artikel 15 , tweede alinea , van de Overeen
komst inzake de visserij voor de kust van Guinee hebben
onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen of aanvul
lingen in genoemde Overeenkomst dienen te worden aange
bracht aan het einde van de eerste toepassingsperiode van
drie jaar;

Overwegende dat na deze onderhandelingen een Overeen
komst houdende wijziging van genoemde Visserijovereen
komst is geparafeerd op 12 juli 1986 ;

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake
de voorlopige toepassing van de Overeenkomst houdende
wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Econo
mische Gemeenschap en de Regering van de Republiek
Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee , onder

tekend te Conakry op 7 februari 1983 , voor de periode

vanaf 8 augustus 198 ^, wordt namens de Gemeenschap
goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2

Overwegende dat door deze Overeenkomst de vissers uit de
uitgebreide Gemeenschap de bestaande vangstmogelijk
heden in de wateren die vallen onder de soevereiniteit of de

jurisdictie van de Republiek Guinee behouden , en deels
nieuwe vangstmogelijkheden verkrijgen ;
Overwegende dat krachtens artikel 155 , lid 2 , onder b ),
van de Toetredingsakte de Raad de passende modaliteiten
bepaalt om de belangen van de Canarische eilanden volle
dig of ten dele in aanmerking te nemen bij de besluiten die
hij , van geval tot geval , neemt, met name voor het sluiten
van visserijovereenkomsten met derde landen ; dat de
betrokken modaliteiten in het onderhavige geval bepaald
dienen te worden ;

(») PB nr . L 111 van 27 . 4 . 1983 , blz . 1 .
( 2 ) PB nr . L 80 van 25 . 3 . 1986 , blz . 52 .

Ten einde de belangen van de Canarische eilanden in
aanmerking te nemen zijn de in artikel 1 bedoelde Over
eenkomst en , voor zover nodig voor de toepassing daarvan ,
de bepalingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid
inzake de instandhouding en het beheer van de visbestan
den eveneens van toepassing op schepen die de vlag van
Spanje voeren en die permanent staan ingeschreven in de
registers van de op plaatselijk niveau op de Canarische
eilanden bevoegde autoriteiten (registros de base), onder de
voorwaarden neergelegd in aantekening 6 van bijlage I
van Verordening (EEG ) nr. 570 / 86 van de Raad van

24 februari 1986 betreffende de definitie van het begrip
„produkten van oorsprong" en de methoden van adminis
tratieve samenwerking in het handelsverkeer tussen het
douanegebied van de Gemeenschap en Ceuta en Melilla en
de Canarische eilanden ( ).
(3 ) PB nr. L 56 van 1 . 3 . 1986 , blz . 1 .
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De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst in
de vorm van een briefwisseling te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden .

Gedaan te Brussel , 11 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter
K. CLARKE
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OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst houdende
wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van
de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, ondertekend te Conakry op
7 februari 1983 , voor de periode vanaf 8 augustus 1986

A. Brief van de Regering van de Republiek Guinee
Mijnheer de Voorzitter ,

Onder verwijzing naar de op 12 juli 1986 geparafeerde ontwerp-overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee houdende wijziging van de op
7 februari 1983 te Conakry ondertekende Overeenkomst inzake de visserij voor de kust van
Guinee , heb ik de eer U mede te delen dat de Regering van Guinee bereid is deze Overeenkomstmet ingang

van 8 augustus 1986 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding overeenkomstig
artikel 2 van die Overeenkomst, op voorwaarde dat de Europese Economische Gemeenschap bereid is
hetzelfde te doen .

In dat geval dient de eerste tranche ten belope van een derde van de in de Overeenkomst
vastgestelde financiële compensatie te worden betaald vóór 31 december 1986 .
Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt
met een dergelijke voorlopige toepassing.
Gelieve , Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .
Voor de Regering
van de Republiek Guinee

B. Brief van de Europese Economische Gemeenschap
Mijnheer de President ,

Ik moge U de ontvangst bevestigen van Uw brief van heden , welke als volgt luidt:
„Onder verwijzing naar de op 12 juli 1986 geparafeerde ontwerp-overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee houdende
wijziging van de op 7 februari 1983 te Conakry ondertekende Overeenkomst inzake de visserij
voor de kust van Guinee , heb ik de eer U mede te delen dat de Regering van Guinee bereid is
deze Overeenkomst met ingang van 8 augustus 1986 voorlopig toe te passen in afwachting van
de inwerkingtreding overeenkomstig artikel 2 van die Overeenkomst , op voorwaarde dat de
Europese Economische Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen .

In dat geval dient de eerste tranche ten belope van een derde van de in de Overeenkomst vastgestelde
financiële compensatie te worden betaald vóór 31 december 1986 .
Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap
instemt met een dergelijke voorlopige toepassing .".
Ik heb de eer U te bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt met een
dergelijke voorlopige toepassing.

Gelieve , Mijnheer de President , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .
Voor de Raad

van de Europese Gemeenschappen

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 372 / 30

31 . 12 . 86

OVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee houdende
wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van
de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, ondertekend
te Conakry op 7 februari 1983

Artikel 1

De op 7 februari 1983 te Conakry ondertekende Overeen
komst tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Regering van de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee
inzake de visserij voor de kust van Guinee wordt als volgt
gewijzigd :

4 . de in de artikelen 2 en 5 van de Overeenkomst bedoelde

bijlage I , met aanhangsels , wordt vervangen door de
hieraan gehechte bijlage;
5 . het in artikel 8 van de Overeenkomst bedoelde Protocol

wordt vervangen door het hieraan gehechte Protocol .

1 . in de titel en de tekst van de Overeenkomst wordt de

benaming „Revolutionaire Volksrepubliek Guinee" ver
vangen door „Republiek Guinee";

Artikel 2

3 . artikel 8 , derde alinea , van de Overeenkomst wordt als
volgt gelezen :

1 . Deze Overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren in
de Deense , de Duitse, de Engelse , de Franse , de Griekse , de
Italiaanse , de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse
taal , zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek , treedt in
werking op de datum van ondertekening.

„De financiële compensatie zal uitsluitend worden
gebruikt voor de financiering van projecten en diensten

2 . Zij is van toepassing met ingang van 8 augustus

met betrekking tot de visserij .";

1986 .

2 . in de artikelen 4 en 5 wordt de term „vergunning"
vervangen door „visserijvergunning";
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BIJLAGE I

VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ IN DE VISSERIJZONE VAN GUINEE
VOOR VAARTUIGEN VAN DE GEMEENSCHAP

A. Formaliteiten voor de aanvraag en de afgifte van vergunningen

De vergunningen tot uitoefening van de visserij in de visserijzone van Guinee voor vaartuigen van de
Gemeenschap, worden volgens onderstaande regels aangevraagd en afgegeven.

De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap dienen via de delegatie van de Commissie in Guinee uiterlijk
tien dagen vóór het begin van de aangevraagde geldigheidstermijn, bij het Staatssecretariaat voor de Visserij
van de Republiek Guinee een aanvraag in voor elk vaartuig waarmee men in het kader van de
Overeenkomst de visserij wenst te beoefenen .

De aanvragen worden ingediend op de daartoe door de Regering van de Republiek Guinee verstrekte
formulieren , waarvan een model hierbij is gevoegd.

Elke aanvraag voor een vergunning dient vergezeld te gaan van het bewijs van betaling voor de
geldigheidstermijn van de vergunning.

De vergunning moet steeds aan boord zijn .

I. Voorschriften voor trawlers

1 . Elk vaartuig moet voor de afgifte van de voor dat vaartuig bestemde vergunning de haven van
Conakry aandoen voor een inspectie overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften. Bij verlenging
van de vergunning in de loop van hetzelfde kalenderjaar hoeft het vaartuig niet nogmaals te worden
geïnspecteerd .

2. Elk vaartuig moet zijn vertegenwoordigd door een agent die door het Staatssecretariaat voor de
Visserij is erkend.
3 . De rechten voor een jaar bedragen :

— 110 Ecu per brt en per ja&r voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van vis, dan wel
250 kg vis per brt en per jaar , geleverd in een haven van Guinee;

— 130 Ecu per brt en per jaar voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van koppotigen
(Cephalopoda );

— 133 Ecu per brt en per jaar voor vaartuigen die hun activiteit richten op de vangst van garnalen en
voor de gemengde visserij waarbij de vangst uit meer dan 30 gewichtspercenten garnaal bestaat.
Deze rechten worden in de door de autoriteiten van Guinee opgegeven munteenheid betaald en zijn

verschuldigd in verhouding tot de geldigheidstermijn van de vergunning.

Het gekozen tarief wordt door de reder opgegeven bij de indiening van zijn aanvraag voor een
vergunning .

De visserijprodukten worden teil minste om de twee maanden overeenkomstig een bij de afgifte van de
vergunning vastgesteld programma geleverd; de autoriteiten van Guinee moeten ten minste vijf dagen
vóór de levering op de hoogte worden gebracht.

II. Voorschriften voor vaartuigen voor de tonijnvisserij en de beugvisserij

1 . De rechten bedragen 20 Ecu per ton die in de visserijzone van Guinee wordt gevangen.

2. De vergunningen voor vaartuigen voor de tonijnvisserij en voor de beugvisserij worden afgegeven

nadataan het Staatssecretariaat voor de Visserij een forfaitair bedrag is betaald van 1 000 Ecu per jaar

per vaartuig voor de zegenvisserij op tonijn, 200 Ecu per jaar per vaartuig voor de hengelvisserij op
tonijn en 200 Ecu per jaar per vaartuig voor de beugvisserij ; dit komt overeen met de rechten voor:
— 50 ton tonijn per jaar, gevangen met vaartuigen die de zegenvisserij op tonijn beoefenen;
— 10 ton tonijn per jaar, gevangen met vaartuigen die de hengelvisserij op tonijn beoefenen;
— 10 ton zwaardvis per jaar, gevangen met vaartuigen die de beugvisserij beoefenen.
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Een voorlopige afrekening van de rechten die voor een bepaald visseizoen verschuldigd zijn, wordt aan
het einde van elk kalenderjaar door de Commissie van de Europese Gemeenschappen opgemaakt aan de
hand van de vangstaangiften die de reders opstellen en terzelfder tijd toezenden aan de autoriteiten van
Guinee en de bevoegde diensten van de Commissie. Het met deze voorlopige afrekening corresponde
rende bedrag wordt door de reders uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar overgemaakt aan
het Staatssecretariaat voor de Visserij .

De definitieve afrekening van de verschuldigde rechten wordt door de Commissie opgemaakt na
kennisneming van het resultaat van de controle van het vangstvolume , die is uitgevoerd door een
wetenschappelijk orgaan dat in het betrokken gebied is gespecialiseerd . Deze definitieve afrekening
wordt toegezonden aan de autoriteiten van Guinee en ter kennis gebracht van de reders, die hun
financiële verplichtingen binnen 30 dagen moeten nakomen .
,

Indien het bedrag van de afrekening kleiner is dan het bedrag van het hierboven bedoelde voorschot,
wordt het verschil niet terugbetaald.
B. Vangstaangiften

Alle vaartuigen waaraan in het kader van de Overeenkomst toestemming is verleend tot uitoefening van de
visserij in de visserijzone van Guinee , zijn verplicht het Staatssecretariaat voor de Visserij , via de delegatie
van de Commissie te Conakry , een vangstaangifte te doen toekomen die is opgemaakt overeenkomstig het
model dat is opgenomen in bijlage II bij de Overeenkomst.

Deze vangstaangiften hebben telkens betrekking op één maand en moeten ten minste eenmaal per kwartaal
worden ingediend.
C. Aanmonstering van zeelieden

De reders aan wie visserijvergunningen in het kader van de Overeenkomst zijn verleend , dragen bij tot de
praktische beroepsopleiding van de onderdanen van Guinee onder de hierna vastgestelde voorwaarden en
binnen de volgende grenzen :
1 . Elke reder van trawlers verbindt zich tot het in dienst nemen van :

— twee zeevissers , waaronder een visser-waarnemer, voor elk vaartuig met een tonnage tot 300 brt en
voor elk vaartuig waarmee op koppotigen ( Cephalopoda ) wordt gevist;
— een aantal zeevissers (waaronder een visser-waarnemer) gelijk aan 25 % van het aantal zeevissers
aan boord , voor de vaartuigen met een tonnage van meer dan 300 brt.

2 . Op de vloot van vaartuigen voor de zegenvisserij op tonijn worden permanent zes Guinese zeeliéden
aangemonsterd .

Op de vloot van vaartuigen voor de hengelvisserij op tonijn worden tijdens het visseizoen voor tonijn in

de Guinese wateren acht Guinese zeelieden aangemonsterd , met dien verstande dat er niet meer dan één
zeeman per vaartuig is .

In plaats van deze verplichtingen kan een jaarlijks forfaitair bedrag worden betaald dat overeenkomt
met het loon van deze zeelieden ; dit bedrag wordt besteed aan de opleiding van Guinese zeelieden .

3 . De volgens de Guinese loonschaal te betalen lonen en andere vormen van beloning van de zeelieden zijn
voor rekening van de reder .
D. Visserijzone

De voor vaartuigen uit de Gemeenschap toegankelijke visserijzones zijn de wateren onder Guinese jurisdictie
buiten :

1 . 3 zeemijlen uit de kust, voor vaartuigen waarmee op garnalen wordt gevist en die een tonnage hebben
van ten hoogste 135 brt;

2 . 6 zeemijlen uit de kust, voor vaartuigen waarmee op garnalen wordt gevist en waarvan de tonnage ligt
tussen 135 en 300 brt ;

3 . 6 zeemijlen uit de kust, voor vaartuigen waarmee op koppotigen ( Cephalopoda) wordt gevist,
gedurende het eerste jaar waarin het van kracht zijnde Protocol wordt toegepast.

Na deze periode kan de Gemengde Commissie speciale voorschriften vaststellen voor de toegang van
vaartuigen waarmee op koppotigen wordt gevist;

4 . 12 zeemijlen uit de kust, voor vaartuigen waarmee op garnalen wordt gevist en waarvan de tonnage
meer dan 300 brt bedraagt;

5 . 15 zeemijlen uit de kust, voor trawlers waarvan de activiteit is gericht op de vangst van vis .
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E. Toegestane maaswijdte

1 . De toegestane maaswijdte voor de kuil van trawlnetten (gestrekte maas) bedraagt.
a) 60 mm voor vaartuigen waarvan de activiteit is gericht op de vangst van vis;
b) 40 mm voor vaartuigen waarvan de vangst is gericht op de vangst van koppotigen;
c) 25 mm voor vaartuigen waarvan de activiteit is gericht op de vangst van garnalen.

2. Deze maaswijdte, 'die volgens de Guinese voorschriften geldt voor alle vaartuigen ongeacht of zij de
Guinese vlag of een buitenlandse vlag voeren, kan worden gewijzigd op grond van aanbevelingen van
internationale wetenschappelijke organisaties.

F. Inspectie en controle van de visserijactiviteiten

Vaartuigen uit de Gemeenschap die in de visserijzone van Guinee vissen, dienen het aan boord komen van
de met de inspectie en controle belaste beambten van Guinee en het vervullen van hun taak toe te staan en te
vergemakkelijken .
G. Straffen

Voor de hierna vermelde overtredingen kunnen de betrokkenen worden veroordeeld tot de volgende
straffen :

1 . een boete van 500 000 tot 1 500 000 FG , in Ecu te betalen, indien de bepalingen inzake maaswijdte en
visserijzones niet worden nageleefd;

2. niet-verlenging van de vergunning indien geen vangstaangiften worden ingediend;
3 . betaling van een boete van 1 000 Ecu per ton vis die niet is aangevoerd.

/
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Model bedoeld in punt A I
( vertaling (*))

STAATSSECRETARIAAT VOOR DE VISSERIJ

REPUBLIEK GUINEE

DIRECTORAAT-GENERAAL VISSERIJ

Arbeid — Rechtvaardigheid — Solidariteit

INLICHTINGEN TER STAVING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN VISSERIJVERGUNNING

Aanvrager
Naam en voornamen :

—

Beroep of firma :
Zeetel :

Maatschappelijk kapitaal :
Adres :

Vaartuigen waarop de aanvraag betrekking heeft:
1

2
3
4
5

Naam en adres van de kapitein:
Gewenste geldigheidstermijn :
Vaartuig
Naam :

..

Registratienummer:

Roepletters :
Bouwplaats en datum :

Nationaliteit ( vlag):
Lengte : 1 . over ajles : ..

; 2 . tussen loodlijnen : .

Breedte: 1 . over alles : .

.; 2 . binnen de spanten:

(') De aanvraag moet op een in het Frans gesteld formulier worden ingediend.
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Brutotonnage :

Nettotonnage:

Type en vermogen van de motor:
Thuishaven :

Bemanning :

Toegepaste of aangevraagde vismethode:

Wijze van betaling (voor vaartuigen waarvan de activiteit gericht is op de vangst van vis):
A. Trawlvisserij

Lengte van het trawlnet:
Opening:

Maaswijdte bij de kuil :

-—

Maaswijdte bij de vleugels :

••••

B. Tonijnvisserij

Aantal hengels :

Lengte van het net:
Aantal aasbakken :

Inhoud van de aasbakken :
Levend aas :

Ringzegen :

Is het een vriesschip ?
Zo ja :

— totaalkoelvermogen :
— vriescapaciteit :

— opslagcapaciteit:

Technische opmerkingen en advies van de directeur van de visserij :

••
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PROTOCOL

tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie voor de periode van 8 augustus
1986 tot en met 7 augustus 1989
Artikel 1

Artikel 4

De op grond van artikel 2 van de Overeenkomst verleende
visserijrechten worden voor een periode van drie jaar ,
ingaande op 8 augustus 1986 , als volgt vastgesteld :

1 . De Gemeenschap neemt bovendien gedurende de in
artikel 1 vermelde periode voor een bedrag van 350 000
( driehonderdvijftigduizend ) Ecu deel in de financiering van
Guinese wetenschappelijke of technische programma's
(materieel , infrastructuur , enz .) die erop gericht zijn meer
kennis te verwerven over de bestanden in de visserijzone
van de Republiek Guinee .

1 . trawlers : 12 000 ( twaalfduizend) brt per maand gemid
deld over een heel jaar genomen ,
2 . vriesschepen voor de zegenvisserij op tonijn: 45 vaar
tuigen ,

2.

3 . vaartuigen voor de hengelvisserij op tonijn (vers pro
dukt): 25 vaartuigen ,

4 . vaartuigen voor de beugvisserij : 6 vaartuigen .

Artikel 2

1.

De autoriteiten van Guinee doen de diensten van de

Commissie een beknopt verslag over de besteding van dit
bedrag toekomen .

3 . De bijdrage van de Gemeenschap voor deelneming in
de financiering van de wetenschappelijke of technische
programma's wordt gestort op een telkenmale door het
Staatssecretariaat voor de Visserij op te geven rekening.

De in artikel 8 van de Overeenkomst bedoelde finan

ciële compensatie wordt voor de in artikel 1 vermelde
periode vastgesteld op 8 600 000 ( acht miljoen zeshonderd
duizend ) Ecu ; dit bedrag moet in drie jaarlijkse tranches
worden betaald .

2 . De besteding van deze compensatie behoort uitsluitend
tot de bevoegdheid van de Regering van de Republiek
Guinee .

3 . Het bedrag van de compensatie wordt gestort op een
door de Regering van de Republiek Guinee opgegeven
rekening bij een financiële instelling of aan elke andere
door de Regering van de Republiek Guinee aangewezen
begunstigde .

Artikel 3

De in artikel 1 , punt 1 , bedoelde visserijrechten kunnen op
verzoek van de Gemeenschap worden verhoogd met achter
eenvolgende tranches van 1 000 brt per maand gemiddeld
over een heel jaar genomen . In dat geval wordt de in arti
kel 2 vermelde financiële compensatie evenredig verhoogd
pro rata temporis .

Artikel 5

De Gemeenschap zal het nodige doen om de toelating van
Guinese onderdanen tot instituten in de Lid-Staten van de

Gemeenschap of in de ACS-Staten te vergemakkelijken en
zal daartoe tijdens de in artikel 1 vermelde periode 11 (elf)
beurzen met een looptijd van drie jaar beschikbaar stellen
voor studie en opleiding in de verschillende takken van
wetenschap , techniek en economie die betrekking hebben
op de visserij .

Twee van deze beurzen met een looptijd van drie jaar
kunnen voor een totaalbedrag van ten hoogste 55 000
(vijfenvijftigduizend) Ecu worden besteed ter dekking van
de kosten voor studiereizen en voor het bijwonen van
symposia en studiebijeenkomsten wanneer hét kaderperso
neel van het Staatssecretariaat voor de Visserij daaraan
moet deelnemen in de Lid-Staten van de Gemeenschap of
de ACS-Staten .

Artikel 6

Indien de Gemeenschap de in dit Protocol bedoelde betalin
gen niet verricht , kan de Visserijovereenkomst worden
geschorst .

