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(2004/C 195/10)

1. Εισαγωγή

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98
του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλ-
λογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (1) ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει
την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις µονάδες παροχής στοιχείων
που έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στοιχεία, είναι κάτοικοι
ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους και δεν συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισµό ή από
τους κανονισµούς ή τις αποφάσεις της ΕΚΤ που καθορίζουν και
επιβάλλουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην
ΕΚΤ.

Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98
αναφέρει τις µέγιστες κυρώσεις που η ΕΚΤ µπορεί να επιβάλλει στις
µονάδες παροχής στοιχείων: στην περίπτωση παράβασης της υπο-
χρέωσης τήρησης των προθεσµιών, χρηµατική ποινή που δεν υπερ-
βαίνει τα 10 000 ευρώ ηµερησίως, ενώ το συνολικό πρόστιµο δεν
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ· στην περίπτωση που η παρεχόµενη
στατιστική πληροφορία είναι λανθασµένη, ελλιπής ή κατά κάποιο
τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση, πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τα
200 000 ευρώ· και στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης να
επιτρέπεται στην ΕΚΤ ή στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) να
προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των
παρεχόµενων στατιστικών πληροφοριών, πρόστιµο που δεν υπερβαί-
νει τα 200 000 ευρώ.

Εντός των ανωτέρω ορίων και προκειµένου να διασφαλίζεται η
διαφάνεια της πολιτικής επιβολής κυρώσεων της ΕΚΤ, η παρούσα
ανακοίνωση επεξηγεί τις αρχές που θα ακολουθεί η ΕΚΤ, από την
περίοδο αναφοράς ∆εκεµβρίου 2004 για τις υποχρεώσεις µηνιαίας
παροχής στοιχείων και τέταρτου τριµήνου 2004 για τις υποχρεώ-
σεις τριµηνιαίας παροχής στοιχείων, κατά την επιβολή κυρώσεων
για παραβάσεις των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων
της λογιστικής κατάστασης, λόγω µη συµµόρφωσης µε τα ελάχιστα
πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτηµα IV του κανονισµού
ΕΚΤ/2001/13, της 22ας Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε την ενο-
ποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµα-
τοπιστωτικών ιδρυµάτων (2).

2. Γενικές αρχές

Κυρώσεις µπορούν να επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
µε τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, συµπεριλαµβανοµένων αυτών

της τήρησης των προθεσµιών [βλέπε άρθρο 7 παράγραφος 2 στοι-
χείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και τµήµα 1 του
παραρτήµατος IV του κανονισµού ΕΚΤ/2001/13], και τα ελάχιστα
πρότυπα ακρίβειας και εννοιολογικής συµβατότητας [βλέπε άρθρο
7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98
και τµήµατα 2 έως 4 του παραρτήµατος IV του κανονισµού ΕΚΤ/
2001/13].

Μια µονάδα παροχής στοιχείων συµµορφώνεται µε τα ελάχιστα πρό-
τυπα τήρησης των προθεσµιών εάν υποβάλλει τα στοιχεία της λογι-
στικής της κατάστασης εντός της προθεσµίας που ορίζει η οικεία
ΕθνΚΤ [βλέπε παράρτηµα IV τµήµα 1 στοιχείο α)]. Η επαλήθευση
της συµµόρφωσης µε τα ελάχιστα πρότυπα τήρησης των προθε-
σµιών θα πραγµατοποιείται µόνο εάν η λογιστική κατάσταση
πληροί τις τεχνικές προϋποθέσεις παροχής στοιχείων που καθορίζει
η ΕθνΚΤ (π.χ. ως προς το µορφότυπο) [βλέπε παράρτηµα IV τµήµα
1 στοιχεία β) έως δ)].

Μια µονάδα παροχής στοιχείων συµµορφώνεται µε τα ελάχιστα πρό-
τυπα ακρίβειας εάν τα στοιχεία της λογιστικής της κατάστασης
πληρούν όλους τους γραµµικούς περιορισµούς (π.χ. τα υποσύνολα
αθροίζονται στα σύνολα) και υπάρχει ακολουθία ανάµεσα στα στοι-
χεία ανεξαρτήτως των διαφορετικών συχνοτήτων παροχής τους.

Μια µονάδα παροχής στοιχείων συµµορφώνεται µε τα ελάχιστα πρό-
τυπα εννοιολογικής συµβατότητας εάν τα στοιχεία της λογιστικής
της κατάστασης πληρούν τους ορισµούς και τις ταξινοµήσεις που
ορίζει ο κανονισµός ΕΚΤ/2001/13.

Για παραβάσεις τέτοιου είδους, η µέθοδος καθορισµού της
κύρωσης θα στηρίζεται στις αρχές που ορίζονται στα τµήµατα 3
και 4 κατωτέρω· αρχικά θα υπολογίζεται ένα βασικό ποσό, το οποίο
στη συνέχεια µπορεί να µειώνεται ή να αυξάνεται ανάλογα µε τις
ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του
Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τις εξουσίες
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (3).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΚΤ µπορεί να αποφασίσει να µην
επιβάλει κυρώσεις για παράβαση, λόγω ιδιαίτερα σηµαντικών ελα-
φρυντικών περιστάσεων.
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(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από τον κανονισµό ΕΚΤ/2003/10 (ΕΕ L 250 της 2.10.2003,
σ. 17). (3) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.



Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού παραπτώµατος, η ΕΚΤ δεν θα
ακολουθεί τις αρχές που ορίζονται στα τµήµατα 3 και 4 κατωτέρω,
αλλά θα καθορίζει την κύρωση ανάλογα µε την περίπτωση, λαµβά-
νοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και το όριο των
200 000 ευρώ που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Με τον όρο «σοβαρό παράπτωµα»
νοούνται οι παραβάσεις που διαπράττουν οι µονάδες παροχής στοι-
χείων ως προς τις σχετικές τους υποχρεώσεις, όπως εκουσίως
εσφαλµένη παροχή στοιχείων ή/και εµφανώς ανεπαρκής επιµέλεια ή
συνεργασία. Σοβαρό παράπτωµα συνιστούν ιδίως οι ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) η συστηµατική µη συµµόρφωση µε τα ελάχιστα πρότυπα ανα-
θεωρήσεων·

β) η εσφαλµένη παροχή στοιχείων που οφείλεται σε δόλια συµπερι-
φορά·

γ) η συστηµατική παροχή εσφαλµένων στοιχείων·

δ) η εµφανέστατη µη συνεργασία µε την οικεία ΕθνΚΤ ή/και την
ΕΚΤ.

3. Βασικό ποσό της κύρωσης που επιβάλλεται για παραβάσεις
εκτός σοβαρού παραπτώµατος

Ο καθορισµός της κύρωσης αρχίζει µε τον υπολογισµό ενός
βασικού ποσού, το οποίο αντανακλά ποσοτικά στοιχεία. Το βασικό
ποσό θα αυξάνεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης των προθε-
σµιών, η σοβαρότητα της παράβασης θα εξαρτάται από την υπολο-
γιζόµενη σε εργάσιµες ηµέρες καθυστέρηση σε σχέση µε την προθε-
σµία που ορίζει η οικεία ΕθνΚΤ. Επιπλέον, το ποσό της κύρωσης θα
ποικίλει ανάλογα µε το οικονοµικό µέγεθος της µονάδας παροχής
στοιχείων, όπως υπολογίζεται µε βάση το σύνολο του ενεργητικού/
παθητικού της λογιστικής της κατάστασης.

Σε περίπτωση παροχής ανακριβών ή/και εννοιολογικά µη συµβατών
στοιχείων λογιστικής κατάστασης, η σοβαρότητα της παράβασης θα
εξαρτάται από το µέγεθος της διαφοράς µεταξύ των εν λόγω στοι-
χείων και των ακριβών ή/και εννοιολογικά συµβατών στοιχείων. Το
ποσό της κύρωσης θα αντικατοπτρίζει επίσης το οικονοµικό µέγε-
θος της µονάδας παροχής στοιχείων. Κατά την αξιολόγηση των
παραβάσεων που αφορούν ανακριβή ή/και µη συµβατά από εννοιο-
λογική άποψη στοιχεία, η ΕΚΤ δεν θα λαµβάνει υπόψη σφάλµατα
στρογγυλοποίησης ή αµελητέα σφάλµατα. Επιπλέον, όσον αφορά

την εννοιολογική ασυµβατότητα, οι τακτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή
οι µη συστηµατικές αναθεωρήσεις των σειρών που παρέχονται εντός
της (µηνιαίας ή τριµηνιαίας) περιόδου η οποία έπεται της πρώτης
παροχής στοιχείων, δεν θα θεωρούνται περιπτώσεις εννοιολογικής
ασυµβατότητας.

4. Επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις που αφορούν
παραβάσεις εκτός σοβαρού παραπτώµατος

Θα λαµβάνονται υπόψη επιβαρυντικές ή/και ελαφρυντικές περι-
στάσεις, οι οποίες µπορεί να συνεπάγονται αύξηση ή µείωση του
βασικού ποσού.

Στις επιβαρυντικές περιστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2532/98:

α) επαναλαµβανόµενες ή/και συχνές παραβάσεις·

β) άρνηση συνεργασίας ή αναποτελεσµατική συνεργασία·

γ) προηγούµενες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από άλλες αρχές
στην ίδια µονάδα παροχής στοιχείων και βασίζονται στα ίδια
πραγµατικά περιστατικά·

δ) οφέλη που απέφερε η παράβαση στη µονάδα παροχής στοιχείων.

Στις ελαφρυντικές περιστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2532/98:

α) επιµέλεια και αποτελεσµατική συνεργασία που επιδεικνύει η
µονάδα παροχής στοιχείων, ιδιαίτερα εάν η εν λόγω µονάδα εξα-
κολουθεί να παρέχει στοιχεία στην ΕθνΚΤ·

β) καλή πίστη·

γ) ειλικρίνεια της µονάδας παροχής στοιχείων κατά την ερµηνεία
και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της·

δ) παράβαση που δεν επιφέρει επιπτώσεις (π.χ. όσον αφορά
παραβάσεις της υποχρέωσης τήρησης των προθεσµιών, θα
επιβάλλεται µικρότερη κύρωση εάν, έστω και καθυστερηµένα, η
µονάδα παροχής στοιχείων υποβάλλει τα στοιχεία λογιστικής
κατάστασης σε χρόνο που επιτρέπει όµως στην ΕθνΚΤ να τα
συµπεριλάβει στη διαβίβαση των εθνικών συγκεντρωτικών
µεγεθών στην ΕΚΤ)·

ε) σπάνιες παραβάσεις.
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