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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της 22ας Μαρτίου 1988  
για την τροποποίηση, όσον αφορά την επενδυτική πολιτική ορισµένων ΟΣΕΚΑ, της 
οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων 
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)  
(88/220/ΕΟΚ)  
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,  
Έχοντας υπόψη:  
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 57 παράγραφος 2 τρίτη φράση,  
την πρόταση της Επιτροπής (1),  
Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),  
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),  
Εκτιµώντας:  
ότι το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (4) περιορίζει σε 5 % 
την επένδυση στοιχείων του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ στις κινητές αξίες που εκδίδει 
ένας και ο αυτός εκδότης, ποσοστό που µπορεί ενδεχοµένως να αυξηθεί σε 10 %·  
ότι το όριο αυτό δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα στους ΟΣΕΚΑ της ∆ανίας, σε 
περίπτωση που επιθυµούν να επενδύσουν σηµαντικό µέρος των στοιχείων του 
ενεργητικού τους στην εθνική αγορά οµολόγων, δεδοµένου ότι στην εν λόγω αγορά 
κυριαρχούν ενυπόθηκα οµόλογα και ο αριθµός των οργανισµών που εκδίδουν τα 
οµόλογα αυτά είναι εξαιρετικά περιορισµένος·  
ότι, στη ∆ανία, τα ενυπόθηκα οµόλογα υπόκεινται σε ιδιαίτερες ρυθµίσεις και 
εποπτεία µε σκοπό την προστασία των κοµιστών και, βάσει της νοµοθεσίας, 
εξοµοιώνονται προς οµόλογα που εκδίδει ή εγγυάται το κράτος·  
ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, προβλέπεται 
παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου στην περίπτωση 
οµολόγων που εκδίδει ή εγγυάται ένα κράτος και, στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται 
στους ΟΣΕΚΑ να τοποθετούν µέχρι 35 % των στοιχείων του ενεργητικού τους σε 
οµόλογα του είδους αυτού·  
ότι µια παρόµοια αλλά λιγότερο σηµαντική παρέκκλιση δικαιολογείται για τα 
οµόλογα του ιδιωτικού τοµέα, τα οποία έστω και χωρίς κρατική εγγύηση 
προσφέρουν ιδιαίτερες εγγυήσεις στον επενδυτή βάσει ειδικών ρυθµίσεων που 
εφαρµόζονται γι' αυτά · ότι, συνεπώς, ενδείκνυται να επεκταθεί η δυνατότητα 
παρέκκλισης για όλα τα οµόλογα αυτά, να ανατεθεί δε στα κράτη µέλη η µέριµνα να 
καταρτίσουν τα ίδια τον κατάλογο των οµολόγων για τα οποία ενδεχοµένως 
προτίθενται να χορηγήσουν παρέκκλιση και να εφαρµοστεί µια διαδικασία 
ενηµέρωσης των άλλων κρατών µελών όµοια µε αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 
20 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ,  



ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:  
Άρθρο 1  
Στο άρθρο 22 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, προστίθενται οι παράγραφοι:  
«4. Τα κράτη µέλη µπορούν, για ορισµένες οµολογίες, να καθορίσουν το όριο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε ανώτατο ποσοστό 25 %, όταν οι οµολογίες αυτές 
εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την έδρα του σε ένα κράτος µέλος και 
υπόκειται δια νόµου σε ειδικό κρατικό έλεγχο που αποβλέπει στην προστασία των 
κατόχων των εν λόγω οµολογιών. Ιδιαίτερα, τα ποσά που προέρχονται από την 
έκδοση των οµολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται, βάσει του νόµου, σε στοιχεία 
ενεργητικού τα οποία να καλύπτουν επαρκώς και  
για όλη τη διάρκεια ισχύος των οµολογιών τις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις, 
προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνοµιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωµής του 
κεφαλαίου και των δεδουλευµένων τόκων σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ 
µέρους του εκδότη.  
Όταν ένας ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει πάνω από 5 % των στοιχείων του ενεργητικού του 
σε οµολογίες αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο, οι οποίες έχουν εκδοθεί από έναν και 
τον αυτόν εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 80 % της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.  
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 
1, τον κατάλογο των προαναφερόµενων κατηγοριών οµολογιών και των κατηγοριών 
εκδοτών οι οποίοι, βάσει του νόµου και των αναφεροµένων στο πρώτο εδάφιο 
διατάξεων περί ελέγχου, είναι εξουσιοδοτηµένοι να εκδίδουν οµολογίες που να 
ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται 
σηµείωµα που διευκρινίζει το καθεστώς των προαναφερόµενων εγγυήσεων. 
Εφαρµόζεται σχετικά η διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.  
5. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν 
συνυπολογίζονται για την εφαρµογή του ορίου του 40 % που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.  
Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 δεν επιτρέπεται να 
εφαρµοστούν αθροιστικά και, γι' αυτό το λόγο, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του 
ιδίου εκδότη που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 δεν 
επιτρέπεται, ούτως ή άλλως, να υπερβούν συνολικά το 35 % των στοιχείων του 
ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.»  
Άρθρο 2  
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε την 
παρούσα οδηγία µέσα στις ίδιες προθεσµίες που προβλέπονται στην οδηγία 
85/611/ΕΟΚ. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.  
Άρθρο 3  
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.  
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 1988.  
Για το Συµβούλιο  
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