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(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

τηr 1ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

σχετικ� µε την εφαρµογ� υποχρεωτικ�ν ελ�χιστων αποθεµατικ�ν

(ΕΚΤ/1998/15)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη:

το καταστατικ� του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν
Τραπεζ�ν και τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr (εφεξ�r
το «καταστατικ�»), και ιδ�ωr το �ρθρο 19. 1,

τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλ�ου, τηr 23ηr
Νοεµβρ�ου 1998, σχετικ� µε την εφαρµογ� υποχρεωτικ�ν
ελαχ�στων αποθεµατικ�ν απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ�
Τρ�πεζα (1),

τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλ�ου, τηr 23ηr
Νοεµβρ�ου 1998, σχετικ� µε τιr εξουσ�εr τηr Ευρωπαϊκ�r
Κεντρικ�r Τρ�πεζαr για επιβολ� κυρ�σεων (2),

Εκτιµ�νταr:

�τι το �ρθρο 19.1 του καταστατικο� αναφ�ρει �τι, ε�ν η
Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (εφεξ�r «ΕΚΤ») αποφασ�σει
να απαιτ�σει απ� τα πιστωτικ� ιδρ�µατα που ε�ναι εγκα-
τεστηµ�να στα συµµετ�χοντα κρ�τη µ�λη τη διατ�ρηση
ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, τα αποθεµατικ� αυτ� πρ�πει να
διατηρο�νται στην ΕΚΤ και στιr συµµετ�χουσεr εθνικ�r
κεντρικ�r τρ�πεζεr (εφεξ�r «συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ»)· �τι
θεωρε�ται σκ�πιµο τα εν λ�γω αποθεµατικ� να διατηρο�-
νται σε λογαριασµο�r στιr συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ·

�τι, για να ε�ναι αποτελεσµατικ� το µ�σο των υποχρεω-
τικ�ν ελαχ�στων αποθεµατικ�ν, ε�ναι αναγκα�ο να καθορι-
στο�ν µε σαφ�νεια, ο υπολογισµ�r και η τ�ρηση των υπο-
χρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν και να διατυπωθο�ν καν�νεr
�σον αφορ� την υποχρ�ωση υποβολ�r εκθ�σεων και την
επαλ�θευση·

�τι, για τον αποκλεισµ� των διατραπεζικ�ν υποχρε�σεων
απ� τη β�ση για τα υποχρεωτικ� ελ�χιστα αποθεµατικ�,
οποιαδ�ποτε π�για �κπτωση η οπο�α θα εφαρµ�ζεται σε
υποχρε�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr �ωr δ�ο �τη στο πλα�σιο
τηr κατηγορ�αr των χρεογρ�φων, καθ�r και για τουr
τ�τλουr τηr χρηµαταγορ�r, πρ�πει να βασ�ζεται στην αναλο-
γ�α σε µακροοικονοµικ� β�ση και για ολ�κληρη τη ζ�νη
του ευρ� µεταξ�, αφεν�r, του αποθ�µατοr των σχετικ�ν
τ�τλων που �χουν εκδοθε� απ� πιστωτικ� ιδρ�µατα και
διακρατο�νται τ�σο απ� �λλα πιστωτικ� ιδρ�µατα �σο και
απ� την ΕΚΤ και τιr συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ και, αφετ�ρου,
τον συνολικο� �ψουr τ�τοιων κυκλοφορο�ντων τ�τλων που
�χουν εκδοθε� απ� πιστωτικ� ιδρ�µατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Ορισµο�

Για τουr σκοπο�r του παρ�ντοr κανονισµο�:

— µε τον �ρο «συµµετ�χον κρ�τοr µ�λοr» νοε�ται κ�θε
κρ�τοr µ�λοr το οπο�ο �χει υιοθετ�σει το ενια�ο ν�µι-
σµα σ�µφωνα µε τη συνθ�κη,

— µε τον �ρο «συµµετ�χουσα εθνικ� κεντρικ� τρ�πεζα»
(συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ) νοε�ται η εθνικ� κεντρικ� τρ�-
πεζα του συµµετ�χοντοr κρ�τουr µ�λουr,

— µε τον �ρο «�δρυµα» νοε�ται οποιοσδ�ποτε φορ�αr συµ-
µετ�χοντοr κρ�τουr µ�λουr απ� τον οπο�ο η ΕΚΤ µπο-
ρε� να απαιτε� τη διατ�ρηση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν,
σ�µφωνα µε το �ρθρο 19.1 του καταστατικο�,

— µε τον �ρο «λογαριασµ�r αποθεµατικ�ν» νοε�ται ο
λογαριασµ�r εν�r ιδρ�µατοr σε συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ,
του οπο�ου το υπ�λοιπο του τ�λουr τηr ηµ�ραr λαµβ�νε-
ται υπ�ψη προκειµ�νου να διαπιστωθε� η εκπλ�ρωση
τηr υποχρ�ωσηr διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν
εκ µ�ρουr τον ιδρ�µατοr,

— µε τον �ρο «υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθε-
µατικ�ν» νοε�ται η υποχρ�ωση των ιδρυµ�των να
διατηρο�ν ελ�χιστα αποθεµατικ� σε λογαριασµο�r
αποθεµατικ�ν στιr συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ,

— µε τον �ρο «αναλογ�α αποθεµατικ�ν» νοε�ται το ποσο-
στ� το οπο�ο καθορ�ζεται στο �ρθρο 4 για κ�θε συγκε-
κριµ�νο στοιχε�ο που περιλαµβ�νεται στη β�ση για τα
ελ�χιστα αποθεµατικ�,

— µε τον �ρο «περ�οδοr τ�ρησηr» νοε�ται το χρονικ�
δι�στηµα για το οπο�ο υπολογ�ζεται η συµµ�ρφωση
προr την υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµα-
τικ�ν και κατ� τη δι�ρκεια του οπο�ου τα εν λ�γω
ελ�χιστα αποθεµατικ� πρ�πει να διατηρο�νται σε λογα-
ριασµο�r αποθεµατικ�ν,

— µε τον �ρο «υπ�λοιπο του τ�λουr τηr ηµ�ραr» νοε�ται
το υπ�λοιπο κατ� το χρ�νο του κλεισ�µατοr των πρ�-
ξεων πληρωµ�ν και των εγγραφ�ν που συνδ�ονται µε
την πιθαν� πρ�σβαση στιr π�γιεr διευκολ�νσειr του
Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν (εφεξ�r
«ΕΣΚΤ»),

— µε τον �ρο «εργ�σιµη ηµ�ρα ΕθνΚΤ» νοε�ται κ�θε
ηµ�ρα κατ� την οπο�α µια συγκεκριµ�νη συµµετ�χουσα
ΕθνΚΤ ε�ναι ανοικτ� για την εκτ�λεση πρ�ξεων νοµι-
σµατικ�r πολιτικ�r στο πλα�σιο του ΕΣΚΤ,

(1) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 4.
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— µε τον �ρο «µ�νιµοr κ�τοικοr» νοε�ται κ�θε φυσικ� �
νοµικ� πρ�σωπο το οπο�ο �χει τη µ�νιµη κατοικ�α του
σε οποιοδ�ποτε συµµετ�χον κρ�τοr µ�λοr υπ� την
�ννοια, του �ρθρου 1 παρ�γραφοr 4 του κανονισµο�
(ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλ�ου, τηr 23ηr Νοεµβρ�ου
1998, σχετικ� µε τη συλλογ� στατιστικ�ν πληροφορι�ν
απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (1),

— µε τον �ρο «µ�τρα αναδιοργ�νωσηr» νοο�νται τα µ�τρα
εκε�να που σκοπ� �χουν την προστασ�α � την αποκατ�-
σταση τηr οικονοµικ�r κατ�στασηr εν�r ιδρ�µατοr και
τα οπο�α θα µπορο�σαν να επηρε�σουν προυπ�ρχοντα
δικαι�µατα τρ�των· στα µ�τρα αυτ� περιλαµβ�νονται
και εκε�να που εµπερι�χουν την πιθαν�τητα αναστολ�r
των πληρωµ�ν, αναστολ�r τηr εφαρµογ�r µ�τρων ανα-
γκαστικ�r εκτ�λεσηr � περικοπ�r απαιτ�σεων,

— µε τον �ρο «διαδικασ�α εκκαθ�ρισηr» νοε�ται κ�θε
συλλογικ� διαδικασ�α η οπο�α αφορ� �να �δρυµα και
στην οπο�α παρεµβα�νουν υποχρεωτικ� οι δικαστικ�r
αρχ�r � �λλη αρµ�δια αρχ� εν�r συµµετ�χοντοr κρ�-
τουr µ�λουr µε σκοπ� τη ρευστοπο�ηση στοιχε�ων του
ενεργητικο� υπ� την εποπτε�α τουr, συµπεριλαµβανο-
µ�νων των αρχ�ν εν�πιον των οπο�ων η διαδικασ�α
περατ�νεται µε συµβιβασµ� � �λλο αν�λογο µ�τρο.

�ρθρο 2

Ιδρ�µατα που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�-
χιστων αποθεµατικ�ν

1. Στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν
υπ�κεινται οι ακ�λουθεr κατηγορ�εr ιδρυµ�των:

α) πιστωτικ� ιδρ�µατα �πωr αυτ� καθορ�ζονται στο �ρθρο
1 πρ�τη περ�πτωση τηr οδηγ�αr 77/780/ΕΟΚ του Συµ-
βουλ�ου (2), εκτ�r των συµµετεχουσ�ν ΕθνΚΤ·

β) υποκαταστ�µατα πιστωτικ�ν ιδρυµ�των �πωr αυτ�
καθορ�ζονται στο �ρθρο 1 πρ�τη περ�πτωση τηr οδηγ�αr
77/780/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, εκτ�r των συµµετεχουσ�ν
ΕθνΚΤ· σε αυτ� περιλαµβ�νονται υποκαταστ�µατα
πιστωτικ�ν ιδρυµ�των που δεν �χουν ο�τε την επ�σηµη
�δρα τουr ο�τε το κεντρικ� κατ�στηµ� τουr σε συµµετ�-
χον κρ�τοr µ�λοr.

Υποκαταστ�µατα πιστωτικ�ν ιδρυµ�των εγκατεστηµ�νων
στα συµµετ�χοντα κρ�τη µ�λη, τα οπο�α βρ�σκονται εκτ�r
συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, δεν υπ�κεινται στην υπο-
χρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν.

2. Η ΕΚΤ µπορε� να απαλλ�ξει απ� την υποχρ�ωση
διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν τα ακ�λουθα ιδρ�-
µατα, µε β�ση αντικειµενικ� κριτ�ρια:

α) ιδρ�µατα για τα οπο�α �χει κινηθε� διαδικασ�α εκκαθ�-
ρισηr � στα οπο�α εφαρµ�ζονται µ�τρα αναδιοργ�νωσηr·

β) ιδρ�µατα �σον αφορ� τα οπο�α ο σκοπ�r του συστ�µα-
τοr των ελ�χιστων αποθεµατικ�ν στο πλα�σιο του
ΕΣΚΤ δεν θα επιτελε�το µε την επιβολ� σε αυτ� τηr
υποχρ�ωσηr διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν. Η
ΕΚΤ, προκειµ�νου να λ�βει απ�φαση σχετικ� µε παρ�-
µοια απαλλαγ�, λαµβ�νει υπ�ψη �να � περισσ�τερα απ�
τα ακ�λουθα κριτ�ρια:

i) το �δρυµα επιδι�κει ειδικο�r σκοπο�r,

ii) το �δρυµα δεν ασκε� ενεργ� τραπεζικ� δρ�ση
ανταγωνιζ�µενο �λλα πιστωτικ� ιδρ�µατα,

iii) το �δρυµα προορ�ζει �λεr τιr καταθ�σειr του για
σκοπο�r που συνδ�ονται µε την εν�σχυση τηr περιφε-
ρειακ�r �/και διεθνο�r αν�πτυξηr.

3. Η ΕΚΤ δηµοσιε�ει κατ�σταση των ιδρυµ�των που
υπ�κεινται στην υποχρ�ωση τηr διατ�ρησηr ελ�χιστων
αποθεµατικ�ν. ∆ηµοσιε�ει επ�σηr κατ�σταση των ιδρυ-
µ�των που απαλλ�σσονται απ� την προαναφερθε�σα υπο-
χρ�ωση για λ�γουr �λλουr απ� το γεγον�r �τι βρ�σκονται
σε διαδικασ�α αναδιοργ�νωσηr. Τα ιδρ�µατα µπορο�ν να
λαµβ�νουν υπ�ψη αυτ�r τιr καταστ�σειr, �ταν αποφασ�-
ζουν ε�ν �χουν υποχρε�σειr �ναντι �λλου ιδρ�µατοr που
υπ�κειται και αυτ� στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων
αποθεµατικ�ν. Οι καταστ�σειr αυτ�r δεν ε�ναι καθοριστι-
κ�r ωr προr το ε�ν τα ιδρ�µατα υπ�κεινται στην υποχρ�ωση
διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν σ�µφωνα µε το παρ�ν
�ρθρο 2.

�ρθρο 3

Β�ση των αποθεµατικ�ν

1. Η β�ση των αποθεµατικ�ν κ�θε ιδρ�µατοr περιλαµ-
β�νει τιr ακ�λουθεr υποχρε�σειr [�πωr καθορ�ζονται στο
πλα�σιο των νοµισµατικ�ν και τραπεζικ�ν στατιστικ�ν τηr
ΕΚΤ, το οπο�ο καθορ�ζεται µε τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
2819/98 τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr, τηr 1ηr
∆εκεµβρ�ου 1998, σχετικ� µε τον ενοποιηµ�νο ισολογισµ�
του τοµ�α των νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν ιδρυ-
µ�των (ΕΚΤ/1998/16) (3)], που απορρ�ουν απ� την αποδοχ�
κεφαλα�ων:

α) καταθ�σεων·

β) εκδιδοµ�νων χρεογρ�φων·

γ) τ�τλων τηr χρηµαταγορ�r.

2. Οι ακ�λουθεr υποχρε�σειr εξαιρο�νται απ� τη β�ση
των αποθεµατικ�ν:

υποχρε�σειr που οφε�λονται σε κ�θε �λλο �δρυµα το οπο�ο
δεν περιλαµβ�νεται στην κατ�σταση των ιδρυµ�των που
απαλλ�σσονται απ� το σ�στηµα των ελ�χιστων υποχρεω-
τικ�ν αποθεµατικ�ν στο πλα�σιο του ΕΣΚΤ, σ�µφωνα µε
το �ρθρο 2 παρ�γραφοr 3, και υποχρε�σειr που οφε�λονται
στην ΕΚΤ � σε µια συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ. Για την εφαρ-
µογ� αυτ�r τηr δι�ταξηr, το �δρυµα πρ�πει να ε�ναι σε θ�ση
να παρ�χει στη σχετικ� συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ στοιχε�α απ�
τα οπο�α να προκ�πτει το πραγµατικ� �ψοr των υποχρε�-
σε�ν του τ�σο �ναντι κ�θε �λλου ιδρ�µατοr το οπο�ο δεν
περιλαµβ�νεται στην κατ�σταση �σων απαλλ�σσονται απ�
το σ�στηµα των ελ�χιστων αποθεµατικ�ν στο πλα�σιο του
ΕΣΚΤ, �σο και �ναντι τηr ΕΚΤ � κ�ποιαr συµµετ�χουσαr
ΕθνΚΤ, προκειµ�νου οι υποχρε�σειr αυτ�r να εξαιρεθο�ν
απ� τη β�ση των αποθεµατικ�ν. Ε�ν δεν ε�ναι δυνατ�ν να
προσκοµιστο�ν παρ�µοιεr αποδε�ξειr για εκδοθ�ντα χρε�-
γραφα µε προθεσµ�α λ�ξηr �ωr δ�ο �τη, το �δρυµα µπορε�
να ζητ�σει την εφαρµογ� µιαr π�γιαr �κπτωσηr απ� τη
β�ση των αποθεµατικ�ν επ� του ανεξ�φλητου υπολο�που
των χρεογρ�φων που �χουν εκδοθε� µε προθεσµ�α λ�ξηr
�ωr δ�ο �τη. Ε�ν δεν ε�ναι δυνατ�ν να προσκοµιστο�ν
παρ�µοια στοιχε�α για τουr τ�τλουr τηr χρηµαταγορ�r, το
�δρυµα µπορε� ζητ�σει την εφαρµογ� µιαr π�γιαr �κπτωσηr
απ� τη β�ση των αποθεµατικ�ν επ� του ανεξ�φλητου υπο-
λο�που των υποχρε�σεων απ� τουr τ�τλουr τηr χρηµαταγο-
ρ�r. Το �ψοr παρ�µοιων π�γιων εκπτ�σεων δηµοσιε�εται
απ� την ΕΚΤ κατ� τον �διο τρ�πο µε τον οπο�ο πραγµατο-
ποιε�ται η δηµοσ�ευση τηr κατ�στασηr που αναφ�ρεται στο
�ρθρο 2 παρ�γραφοr 3.

(1) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 322 τηr 17. 12. 1977, σ. 30. (3) Βλ�πε σελ�δα 7 τηr παρο�σαr Επ�σηµηr Εφηµερ�δαr.
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3. Η β�ση των αποθεµατικ�ν �σον αφορ� µια συγκεκρι-
µ�νη περ�οδο τ�ρησηr υπολογ�ζεται απ� το �δρυµα µε β�ση
τα τελευτα�α στοιχε�α που κοινοποιο�νται απ� την ενδιαφε-
ρ�µενη συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ πριν απ� την �ναρξη τηr
σχετικ�r περι�δου τ�ρησηr, �πωr καθορ�ζεται στο πλα�σιο
των νοµισµατικ�ν και τραπεζικ�ν στατιστικ�ν τηr ΕΚΤ, το
οπο�ο τ�θεται µε τον κανονισµ� (ΕΚ) 2819/98.

�ρθρο 4

Αναλογ�εr των αποθεµατικ�ν

1. Αναλογ�α αποθεµατικ�ν 0 % εφαρµ�ζεται �σον αφορ�
τιr ακ�λουθεr κατηγορ�εr υποχρε�σεων [�πωr καθορ�ζονται
στο πλα�σιο εκθ�σεων για τιr νοµισµατικ�r και τραπεζικ�r
στατιστικ�r τηr ΕΚΤ, το οπο�ο τ�θεται µε τον κανονισµ�
(ΕΚ) αριθ. 2819/98].

α) καταθ�σειr µε συµφωνηµ�νη προθεσµ�α δι�ρκειαr �νω
των δ�ο ετ�ν·

β) καταθ�σειr που µπορο�ν να ανακτηθο�ν µε προειδο-
πο�ηση δι�ρκειαr �νω των δ�ο ετ�ν·

γ) συµφων�εr επαναγορ�r·

δ) χρε�γραφα προθεσµ�αr µε συµφωνηµ�νη δι�ρκεια �νω
των δ�ο ετ�ν.

2. Σε κ�θε �λλη υποχρ�ωση που περιλαµβ�νεται στη
β�ση των αποθεµατικ�ν εφαρµ�ζεται αναλογ�α 2 %.

�ρθρο 5

Υπολογισµ�r των υποχρε�σεων σε ελ�χιστα αποθεµατικ�

1. Το �ψοr των ελ�χιστων αποθεµατικ�ν που πρ�πει να
διατηρο�νται απ� κ�θε �δρυµα κατ� τη δι�ρκεια, µιαr
συγκεκριµ�νηr περι�δου τ�ρησηr υπολογ�ζεται εφαρµ�ζο-
νταr την αναλογ�α των αποθεµατικ�ν σε κ�θε σχετικ�
στοιχε�ο τηr β�σηr των αποθεµατικ�ν για την περ�οδο
αυτ�, �πωr ορ�ζεται στο �ρθρο 4.

2. Σε κ�θε �δρυµα παρ�χεται απαλλαγ� �ψουr 100 000
ευρ�, η οπο�α εκπ�πτει απ� το ποσ� των υποχρεωτικ�ν
ελαχ�στων αποθεµατικ�ν σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του
�ρθρου 11.

�ρθρο 6

∆ιατ�ρηση των υποχρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν

1. Κ�θε �δρυµα διατηρε� τα υποχρεωτικ� ελ�χιστα
αποθεµατικ� του σε �ναν � περισσ�τερουr λογαριασµο�r
αποθεµατικ�ν στην εθνικ� κεντρικ� τρ�πεζα κ�θε συµµε-
τ�χοντοr κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο �χει κατ�στηµα, σε
συν�ρτηση µε τη β�ση των αποθεµατικ�ν στο εν λ�γω
κρ�τοr µ�λοr. Οι λογαριασµο� των αποθεµατικ�ν εκφρ�ζο-
νται σε ευρ�. Ωr λογαριασµο� αποθεµατικ�ν µπορο�ν να
χρησιµοποιηθο�ν και οι λογαριασµο� διακανονισµο� των
ιδρυµ�των µε τιr συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ.

2. �να �δρυµα θεωρε�ται �τι �χει συµµορφωθε� µε την
υποχρ�ωση τ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, ε�ν το µ�σο
υπ�λοιπο του τ�λουr τηr ηµ�ραr στουr λογαριασµο�r
αποθεµατικ�ν κατ� τη δι�ρκεια τηr περι�δου τ�ρησηr δεν

ε�ναι χαµηλ�τερο του ποσο� που καθορ�ζεται σ�µφωνα µε
το �ρθρο 5 για την εν λ�γω περ�οδο.

3. Ε�ν �να �δρυµα �χει περισσ�τερα του εν�r καταστ�-
µατα σε συµµετ�χον κρ�τοr µ�λοr, την ευθ�νη για την
εκπλ�ρωση τηr υποχρ�ωσηr του ιδρ�µατοr για τη
διατ�ρηση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν φ�ρει η �δρα � το
κεντρικ� κατ�στηµα, εφ�σον βρ�σκεται σε αυτ� το κρ�τοr
µ�λοr. Ε�ν το �δρυµα δεν �χει ο�τε �δρα, ο�τε κεντρικ�
κατ�στηµα στο συγκεκριµ�νο κρ�τοr µ�λοr, καθορ�ζει ποιο
υποκατ�στηµα στο εν λ�γω κρ�τοr µ�λοr ε�ναι υπε�θυνο
για την εκπλ�ρωση τηr υποχρ�ωσηr ελαχ�στων αποθεµα-
τικ�ν του ιδρ�µατοr. Για την εκπλ�ρωση τηr συνολικ�r
υποχρ�ωσηr τον ιδρ�µατοr για τη διατ�ρηση ελ�χιστων
αποθεµατικ�ν στο συγκεκριµ�νο κρ�τοr µ�λοr συνυπολογ�-
ζονται �λεr οι κτ�σειr σε αποθεµατικ� αυτ�ν των καταστη-
µ�των.

�ρθρο 7

Περ�οδοr τ�ρησηr

Η περ�οδοr τ�ρησηr ε�ναι �ναr µ�ναr, ο οπο�οr αρχ�ζει την
24η ηµερολογιακ� ηµ�ρα κ�θε µ�να και τελει�νει την 23η
ηµερολογιακ� ηµ�ρα του επ�µενου µ�να.

�ρθρο 8

Απ�δοση

1. Επ� των κτ�σεων των απαιτουµ�νων υποχρεωτικ�ν
αποθεµατικ�ν εφαρµ�ζεται το µ�σο επιτ�κιο του ΕΣΚΤ
(διαιρο�µενο αν�λογα µε τον αριθµ� των ηµερολογιακ�ν
ηµερ�ν) κατ� την περ�οδο τ�ρησηr για τιr κυρι�τερεr πρ�-
ξειr αναχρηµατοδ�τησηr, σ�µφωνα µε τον ακ�λουθο τ�πο:

Rt =

Ht · nt · Σ
i = l

n
MRi

nt · 100

360

�που:

Rt = ο τ�κοr που καταβ�λλεται επ� των κτ�σεων υπο-
χρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν για την περ�οδο
τ�ρησηr t

Ηt = οι κτ�σειr υποχρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν για την
περ�οδο τ�ρησηr t

nt = ο αριθµ�r ηµερολογιακ�ν ηµερ�ν τηr περι�δου
τ�ρησηr t

i = η εικοστ� ηµερολογιακ� ηµ�ρα τηr περι�δου
τ�ρησηr t

ΜRi = το οριακ� επιτ�κιο για τιr πλ�ον πρ�σφατεr
κ�ριεr πρ�ξειr αναχρηµατοδ�τησηr που καλ�-
πτουν την ηµερολογιακ� ηµ�ρα i.

2. Ο τ�κοr καταβ�λλεται τη δε�τερη εργ�σιµη ηµ�ρα τηr
ΕθνΚΤ µετ� το τ�λοr τηr περι�δου τ�ρησηr για την οπο�α
υπολογ�ζεται ο εν λ�γω τ�κοr.
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�ρθρο 9

Αρµοδι�τητα επαλ�θευσηr των πληροφορι�ν

Το δικα�ωµα επαλ�θευσηr τηr ακρ�βειαr και τηr ποι�τηταr
των πληροφορι�ν που παρ�χουν τα ιδρ�µατα προκειµ�νου
να αποδε�ξουν τη συµµ�ρφωσ� τουr µε την υποχρ�ωση
διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, �πωr καθορ�ζεται
στο �ρθρο 6 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκε�ται
απ� τιr συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ, µε την επιφ�λαξη του
δικαι�µατοr τηr ΕΚΤ να ασκ�σει η �δια το εν λ�γω
δικα�ωµα.

�ρθρο 10

�µµεση διακρ�τηση υποχρεωτικ�ν ελαχ�στων αποθεµα-
τικ�ν µ�σω ενδι�µεσου φορ�α

1. �να �δρυµα µπορε� να ζητ�σει να του επιτραπε� να
διατηρ�σει �λα τα ελ�χιστα αποθεµατικ� του µε �µµεσο
τρ�πο, µ�σω ενδι�µεσου φορ�α, µον�µου κατο�κου στο �διο
κρ�τοr µ�λοr. Ωr ενδι�µεσοr φορ�αr νοε�ται �δρυµα που
υπ�κειται στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµα-
τικ�ν και το οπο�ο, εκτ�r απ� τη διατ�ρηση ελ�χιστων
αποθεµατικ�ν, εκτελε� συν�θωr µ�ροr των εργασι�ν διαχε�-
ρισηr (παραδε�γµατοr χ�ρη διαχε�ριση διαθεσ�µων) του
ιδρ�µατοr για το οπο�ο διαµεσολαβε�.

2. Η α�τηση για τη χορ�γηση τηr εν λ�γω �δειαr υποβ�λ-
λεται στην εθνικ� κεντρικ� τρ�πεζα του συµµετ�χοντοr
κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο ε�ναι εγκατεστηµ�νο το �δρυµα
που την υποβ�λλει. Στην α�τηση επισυν�πτεται αντ�γραφο
τηr συµφων�αr µεταξ� του ενδι�µεσου φορ�α και του αιτο�-
ντοr, στην οπο�α και τα δ�ο µ�ρη συναινο�ν µε τη σχετικ�
διευθ�τηση. Η συµφων�α αναφ�ρει επ�σηr κατ� π�σο το
�δρυµα που υποβ�λλει την α�τηση επιθυµε� να �χει πρ�-
σβαση στιr π�γιεr διευκολ�νσειr του ΕΣΚΤ και τιr πρ�ξειr
ανοικτ�r αγορ�r. Στη συµφων�α καθορ�ζεται προθεσµ�α
προειδοπο�ησηr τουλ�χιστον δ�δεκα µην�ν. Εφ�σον
πληρο�νται οι ανωτ�ρω �ροι, η προαναφερθε�σα συµµετ�-
χουσα ΕθνΚΤ µπορε� να χορηγ�σει �δεια, για το χρονικ�
δι�στηµα για το οπο�ο ισχ�ει η σχετικ� συµφων�α µεταξ�
των µερ�ν, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr παραγρ�φου 4 του
παρ�ντοr �ρθρου. Η εν λ�γω �δεια αρχ�ζει να ισχ�ει µε την
�ναρξη τηr πρ�τηr περι�δου τ�ρησηr µετ� την χορ�γησ�
τηr.

3. Ο ενδι�µεσοr φορ�αr διακατ�χει αυτ� τα υποχρεωτικ�
ελ�χιστα αποθεµατικ� σ�µφωνα µε τουr γενικο�r �ρουr
του συστ�µατοr των ελ�χιστων αποθεµατικ�ν στο πλα�σιο
του ΕΣΚΤ. Παρ�λληλα µε το �δρυµα για το οπο�ο διαµεσο-
λαβε�, ο ενδι�µεσοr φορ�αr ε�ναι επ�σηr υπε�θυνοr για τη
συµµ�ρφωση µε τιr υποχρε�σειr ωr προr τα αποθεµατικ�.
Σε περ�πτωση µη συµµ�ρφωσηr, η ΕΚΤ µπορε� να επιβ�λλει
τιr τυχ�ν προβλεπ�µενεr κυρ�σειr ε�τε στον ενδι�µεσο
φορ�α, ε�τε στο �δρυµα για το οπο�ο αυτ�r διαµεσολαβε�,
ε�τε και στουr δυο, σ�µφωνα µε την ευθ�νη για παρ�λειψη
συµµ�ρφωσηr.

4. Η ΕΚΤ � η σχετικ� συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ µπορε� να
ανακαλ�σει οποτεδ�ποτε την �δεια διατ�ρησηr ελ�χιστων
αποθεµατικ�ν µε �µµεσο τρ�πο, ε�ν το �δρυµα το οπο�ο
διατηρε� τα αποθεµατικ� του �µµεσα, µ�σω ενδι�µεσου
φορ�α, � ο �διοr ο ενδι�µεσοr αυτ�r φορ�αr δεν συµµορφ�-

νεται µε τιr υποχρε�σειr του στο πλα�σιο τον συστ�µατοr
των υποχρεωτικ�ν ελαχ�στων αποθεµατικ�ν του ΕΣΚΤ, ε�ν
δεν πληρο�νται πλ�ον οι �ροι τηr �µµεσηr διακρ�τησηr
αποθεµατικ�ν, �πωr αυτο� καθορ�ζονται στιr παραγρ�φουr
1 και 2 του παρ�ντοr �ρθρου, � τ�λοr για προληπτικο�r
λ�γουr που αφορο�ν τον ενδι�µεσο φορ�α. Ε�ν η �δεια
ανακληθε� για προληπτικο�r λ�γουr που αφορο�ν τον
ενδι�µεσο φορ�α, η αν�κληση αυτ� µπορε� να �χει �µεσο
αποτ�λεσµα. Σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr παραγρ�φου 5
του παρ�ντοr �ρθρου, η αν�κληση για �λλουr λ�γουr αρχ�-
ζει να ισχ�ει στο τ�λοr τηr τρ�χουσαr περι�δου τ�ρησηr. Το
�δρυµα που διατηρε� τα αποθεµατικ� του µ�σω ενδι�µεσου
φορ�α, � ο �διοr ο ενδι�µεσοr φορ�αr, µπορε� να ζητ�σει
την αν�κληση τηr �δειαr οποτεδ�ποτε. Η αν�κληση, προ-
κειµ�νου να καταστε� ενεργ�r, απαιτε� προηγο�µενη κοινο-
πο�ηση απ� τη σχετικ� συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ.

5. Το �δρυµα που διατηρε� τα αποθεµατικ� του µ�σω
ενδι�µεσου φορ�α, καθ�r και ο �διοr ο ενδι�µεσοr φορ�αr
ενηµερ�νονται για την αν�κληση τηr �δειαr για λ�γουr
�λλουr εκτ�r απ� τουr προληπτικο�r τουλ�χιστον π�ντε
εργ�σιµεr ηµ�ρεr πριν απ� το τ�λοr τηr περι�δου τ�ρησηr
κατ� την οπο�α πα�ει να ισχ�ει η σχετικ� �δεια.

6. Με την επιφ�λαξη των ξεχωριστ�ν υποχρε�σεων υπο-
βολ�r στατιστικ�ν στοιχε�ων του ιδρ�µατοr που διατηρε�
τα ελ�χιστα αποθεµατικ� του µ�σω ενδι�µεσου φορ�α, ο εν
λ�γω ενδι�µεσοr φορ�αr οφε�λει, αφεν�r, να παρ�χει
επαρκ�r λεπτοµερ� στοιχε�α σχετικ� µε τη β�ση των
αποθεµατικ�ν κατ� τρ�πο �στε η ΕΚΤ να �χει τη δυνα-
τ�τητα να επαληθε�ει την ακρ�βεια, και την ποι�τητ� τουr,
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 9, και, αφετ�ρου, να
καθορ�ζει τιr αντ�στοιχεr υποχρε�σειr ωr προr τα αποθεµα-
τικ� και τα στοιχε�α σχετικ� µε τη διακρ�τηση αυτ�ν τ�σο
για λογαριασµ� του, �σο και για κ�θε �δρυµα για το οπο�ο
διαµεσολαβε�. Τα στοιχε�α αυτ� υποβ�λλονται στην συµµε-
τ�χουσα ΕθνΚΤ στην οπο�α διατηρο�νται τα υποχρεωτικ�
ελ�χιστα αποθεµατικ�. Ο ενδι�µεσοr φορ�αr υποβ�λλει τα
προαναφερθ�ντα στοιχε�α σχετικ� µε τη β�ση των αποθε-
µατικ�ν µε τη συχν�τητα και σ�µφωνα µε το χρονοδι�-
γραµµα που καθορ�ζονται στο πλα�σιο υποβολ�r στοιχε�ων
για τιr νοµισµατικ�r και τραπεζικ�r στατιστικ�r �πωr καθο-
ρ�ζεται µε τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2819/98.

�ρθρο 11

∆ιακρ�τηση αποθεµατικ�ν σε ενοποιηµ�νη β�ση

Τα ιδρ�µατα που µπορο�ν να υποβ�λλουν οµαδικ� στατι-
στικ� στοιχε�α σε ενοποιηµ�νη β�ση (�πωr καθορ�ζεται στο
πλα�σιο υποβολ�r στοιχε�ων για τιr νοµισµατικ�r και τρα-
πεζικ�r στατιστικ�r τηr ΕΚΤ απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
2819/98 πρ�πει, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 10, να
διατηρο�ν ελ�χιστα αποθεµατικ� µ�σω εν�r απ� τα ιδρ�-
µατα τον οµ�λου, το οπο�ο ενεργε� ωr ενδι�µεσοr φορ�αr
αποκλειστικ� για αυτ� τα ιδρ�µατα. Το �δρυµα που ενεργε�
ωr ενδι�µεσοr φορ�αr για τον �µιλο µπορε� να υποβ�λλει
στην ΕΚΤ α�τηση για εξα�ρεση απ� τιr διατ�ξειr τηr παρα-
γρ�φου 6 του �ρθρου 10. Ε�ν η ΕΚΤ κ�νει δεκτ� την
α�τηση, µ�νο ο �µιλοr ωr σ�νολο �χει δικα�ωµα να λαµβ�-
νει την απαλλαγ� που αναφ�ρεται στην παρ�γραφο 2 του
�ρθρου 5.
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�ρθρο 12

Εργ�σιµεr ηµ�ρεr τηr ΕθνΚΤ

Ε�ν �να � περισσ�τερα υποκαταστ�µατα µιαr συµµετ�χου-
σαr ΕθνΚΤ ε�ναι κλειστ� µια ηµ�ρα εργ�σιµη για την
ΕθνΚΤ λ�γω τοπικ�r � περιφερειακ�r τραπεζικ�r αργ�αr, η
σχετικ� συµµετ�χουσα ΕθνΚΤ ενηµερ�νει τα ιδρ�µατα εκ
των προτ�ρων για τα µ�τρα που λαµβ�νονται για τιr συναλ-
λαγ�r που διενεργο�νται στα εν λ�γω υποκαταστ�µατα.

�ρθρο 13

Μεταβατικ�r διατ�ξειr

1. Η πρ�τη περ�οδοr τ�ρησηr αρχ�ζει την 1η Ιανουαρ�ου
1999 και λ�γει στιr 23 Vεβρουαρ�ου 1999.

2. Η β�ση των αποθεµατικ�ν εν�r ιδρ�µατοr για την
πρ�τη περ�οδο τ�ρησηr καθορ�ζεται σε συν�ρτηση µε τα
στοιχε�α του ισολογισµο� του την 1η Ιανουαρ�ου 1999,
�πωr αυτ�r θα υποβληθε� στιr συµµετ�χουσεr ΕθνΚΤ στο
πλα�σιο τηr υποβολ�r στοιχε�ων για τιr νοµισµατικ�r και
τραπεζικ�r στατιστικ�r τηr ΕΚΤ, �πωr ρυθµ�ζεται µε τον
κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2819/98.

�ρθρο 14

Τροποποι�σειr του παρ�ντοr κανονισµο�

Τυχ�ν τροποποι�σειr του παρ�ντοr κανονισµο� θα ισχ�ουν
µ�νο για µια ολ�κληρη περ�οδο τ�ρησηr και πρ�πει να
ανακοιν�νονται πριν απ� την �ναρξ� τηr.

�ρθρο 15

Τελικ� δι�ταξη

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την 1η Ιανουαρ�ου
1999.

Vρανκφο�ρτη επ� του Μ�ιν, 1 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Εκ µ�ρουr του ∆ιοικητικο� Συµβουλ�ου
τηr ΕΚΤ

Ο Πρ�εδροr

Willem F. DUISENBERG



        


