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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηr 1ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικν ελχιστων αποθεµατικν
(ΕΚΤ/1998/15)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

χονταr υπψη:

ρθρο 1

το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν
Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr
το «καταστατικ»), και ιδωr το ρθρο 19. 1,

Ορισµο

τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικν
ελαχστων αποθεµατικν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ
Τρπεζα (1),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, σχετικ µε τιr εξουσεr τηr Ευρωπαϊκr
Κεντρικr Τρπεζαr για επιβολ κυρσεων (2),
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 19.1 του καταστατικο αναφρει τι, εν η
Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (εφεξr «ΕΚΤ») αποφασσει
να απαιτσει απ τα πιστωτικ ιδρµατα που εναι εγκατεστηµνα στα συµµετχοντα κρτη µλη τη διατρηση
ελχιστων αποθεµατικν, τα αποθεµατικ αυτ πρπει να
διατηρονται στην ΕΚΤ και στιr συµµετχουσεr εθνικr
κεντρικr τρπεζεr (εφεξr «συµµετχουσεr ΕθνΚΤ»)· τι
θεωρεται σκπιµο τα εν λγω αποθεµατικ να διατηρονται σε λογαριασµοr στιr συµµετχουσεr ΕθνΚΤ·
τι, για να εναι αποτελεσµατικ το µσο των υποχρεωτικν ελαχστων αποθεµατικν, εναι αναγκαο να καθοριστον µε σαφνεια, ο υπολογισµr και η τρηση των υποχρεωτικν αποθεµατικν και να διατυπωθον καννεr
σον αφορ την υποχρωση υποβολr εκθσεων και την
επαλθευση·
τι, για τον αποκλεισµ των διατραπεζικν υποχρεσεων
απ τη βση για τα υποχρεωτικ ελχιστα αποθεµατικ,
οποιαδποτε πγια κπτωση η οποα θα εφαρµζεται σε
υποχρεσειr µε προθεσµα λξηr ωr δο τη στο πλασιο
τηr κατηγοραr των χρεογρφων, καθr και για τουr
ττλουr τηr χρηµαταγορr, πρπει να βασζεται στην αναλογα σε µακροοικονοµικ βση και για ολκληρη τη ζνη
του ευρ µεταξ, αφενr, του αποθµατοr των σχετικν
ττλων που χουν εκδοθε απ πιστωτικ ιδρµατα και
διακρατονται τσο απ λλα πιστωτικ ιδρµατα σο και
απ την ΕΚΤ και τιr συµµετχουσεr ΕθνΚΤ και, αφετρου,
τον συνολικο ψουr ττοιων κυκλοφοροντων ττλων που
χουν εκδοθε απ πιστωτικ ιδρµατα,
(1) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 4.

Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο:
— µε τον ρο «συµµετχον κρτοr µλοr» νοεται κθε
κρτοr µλοr το οποο χει υιοθετσει το ενιαο νµισµα σµφωνα µε τη συνθκη,
— µε τον ρο «συµµετχουσα εθνικ κεντρικ τρπεζα»
(συµµετχουσα ΕθνΚΤ) νοεται η εθνικ κεντρικ τρπεζα του συµµετχοντοr κρτουr µλουr,
— µε τον ρο «δρυµα» νοεται οποιοσδποτε φοραr συµµετχοντοr κρτουr µλουr απ τον οποο η ΕΚΤ µπορε να απαιτε τη διατρηση ελχιστων αποθεµατικν,
σµφωνα µε το ρθρο 19.1 του καταστατικο,
— µε τον ρο «λογαριασµr αποθεµατικν» νοεται ο
λογαριασµr ενr ιδρµατοr σε συµµετχουσα ΕθνΚΤ,
του οποου το υπλοιπο του τλουr τηr ηµραr λαµβνεται υπψη προκειµνου να διαπιστωθε η εκπλρωση
τηr υποχρωσηr διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν
εκ µρουr τον ιδρµατοr,
— µε τον ρο «υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν» νοεται η υποχρωση των ιδρυµτων να
διατηρον ελχιστα αποθεµατικ σε λογαριασµοr
αποθεµατικν στιr συµµετχουσεr ΕθνΚΤ,
— µε τον ρο «αναλογα αποθεµατικν» νοεται το ποσοστ το οποο καθορζεται στο ρθρο 4 για κθε συγκεκριµνο στοιχεο που περιλαµβνεται στη βση για τα
ελχιστα αποθεµατικ,
— µε τον ρο «περοδοr τρησηr» νοεται το χρονικ
διστηµα για το οποο υπολογζεται η συµµρφωση
προr την υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν και κατ τη διρκεια του οποου τα εν λγω
ελχιστα αποθεµατικ πρπει να διατηρονται σε λογαριασµοr αποθεµατικν,
— µε τον ρο «υπλοιπο του τλουr τηr ηµραr» νοεται
το υπλοιπο κατ το χρνο του κλεισµατοr των πρξεων πληρωµν και των εγγραφν που συνδονται µε
την πιθαν πρσβαση στιr πγιεr διευκολνσειr του
Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν (εφεξr
«ΕΣΚΤ»),
— µε τον ρο «εργσιµη ηµρα ΕθνΚΤ» νοεται κθε
ηµρα κατ την οποα µια συγκεκριµνη συµµετχουσα
ΕθνΚΤ εναι ανοικτ για την εκτλεση πρξεων νοµισµατικr πολιτικr στο πλασιο του ΕΣΚΤ,
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— µε τον ρο «µνιµοr κτοικοr» νοεται κθε φυσικ 
νοµικ πρσωπο το οποο χει τη µνιµη κατοικα του
σε οποιοδποτε συµµετχον κρτοr µλοr υπ την
ννοια, του ρθρου 1 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr Νοεµβρου
1998, σχετικ µε τη συλλογ στατιστικν πληροφοριν
απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (1),
— µε τον ρο «µτρα αναδιοργνωσηr» νοονται τα µτρα
εκενα που σκοπ χουν την προστασα  την αποκατσταση τηr οικονοµικr κατστασηr ενr ιδρµατοr και
τα οποα θα µποροσαν να επηρεσουν προ υπρχοντα
δικαιµατα τρτων· στα µτρα αυτ περιλαµβνονται
και εκενα που εµπεριχουν την πιθαντητα αναστολr
των πληρωµν, αναστολr τηr εφαρµογr µτρων αναγκαστικr εκτλεσηr  περικοπr απαιτσεων,
— µε τον ρο «διαδικασα εκκαθρισηr» νοεται κθε
συλλογικ διαδικασα η οποα αφορ να δρυµα και
στην οποα παρεµβανουν υποχρεωτικ οι δικαστικr
αρχr  λλη αρµδια αρχ ενr συµµετχοντοr κρτουr µλουr µε σκοπ τη ρευστοποηση στοιχεων του
ενεργητικο υπ την εποπτεα τουr, συµπεριλαµβανοµνων των αρχν ενπιον των οποων η διαδικασα
περατνεται µε συµβιβασµ  λλο ανλογο µτρο.
ρθρο 2
Ιδρµατα που υπκεινται στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν
1. Στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν
υπκεινται οι ακλουθεr κατηγορεr ιδρυµτων:
α) πιστωτικ ιδρµατα πωr αυτ καθορζονται στο ρθρο
1 πρτη περπτωση τηr οδηγαr 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλου (2), εκτr των συµµετεχουσν ΕθνΚΤ·
β) υποκαταστµατα πιστωτικν ιδρυµτων πωr αυτ
καθορζονται στο ρθρο 1 πρτη περπτωση τηr οδηγαr
77/780/ΕΟΚ του Συµβουλου, εκτr των συµµετεχουσν
ΕθνΚΤ· σε αυτ περιλαµβνονται υποκαταστµατα
πιστωτικν ιδρυµτων που δεν χουν οτε την επσηµη
δρα τουr οτε το κεντρικ κατστηµ τουr σε συµµετχον κρτοr µλοr.
Υποκαταστµατα πιστωτικν ιδρυµτων εγκατεστηµνων
στα συµµετχοντα κρτη µλη, τα οποα βρσκονται εκτr
συµµετεχντων κρατν µελν, δεν υπκεινται στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν.
2. Η ΕΚΤ µπορε να απαλλξει απ την υποχρωση
διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν τα ακλουθα ιδρµατα, µε βση αντικειµενικ κριτρια:
α) ιδρµατα για τα οποα χει κινηθε διαδικασα εκκαθρισηr  στα οποα εφαρµζονται µτρα αναδιοργνωσηr·
β) ιδρµατα σον αφορ τα οποα ο σκοπr του συστµατοr των ελχιστων αποθεµατικν στο πλασιο του
ΕΣΚΤ δεν θα επιτελετο µε την επιβολ σε αυτ τηr
υποχρωσηr διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν. Η
ΕΚΤ, προκειµνου να λβει απφαση σχετικ µε παρµοια απαλλαγ, λαµβνει υπψη να  περισστερα απ
τα ακλουθα κριτρια:
i) το δρυµα επιδικει ειδικοr σκοποr,
ii) το δρυµα δεν ασκε ενεργ τραπεζικ δρση
ανταγωνιζµενο λλα πιστωτικ ιδρµατα,
(1) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 322 τηr 17. 12. 1977, σ. 30.
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iii) το δρυµα προορζει λεr τιr καταθσειr του για
σκοποr που συνδονται µε την ενσχυση τηr περιφερειακr /και διεθνοr ανπτυξηr.
3. Η ΕΚΤ δηµοσιεει κατσταση των ιδρυµτων που
υπκεινται στην υποχρωση τηr διατρησηr ελχιστων
αποθεµατικν. ∆ηµοσιεει επσηr κατσταση των ιδρυµτων που απαλλσσονται απ την προαναφερθεσα υποχρωση για λγουr λλουr απ το γεγονr τι βρσκονται
σε διαδικασα αναδιοργνωσηr. Τα ιδρµατα µπορον να
λαµβνουν υπψη αυτr τιr καταστσειr, ταν αποφασζουν εν χουν υποχρεσειr ναντι λλου ιδρµατοr που
υπκειται και αυτ στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων
αποθεµατικν. Οι καταστσειr αυτr δεν εναι καθοριστικr ωr προr το εν τα ιδρµατα υπκεινται στην υποχρωση
διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν σµφωνα µε το παρν
ρθρο 2.
ρθρο 3
Βση των αποθεµατικν
1. Η βση των αποθεµατικν κθε ιδρµατοr περιλαµβνει τιr ακλουθεr υποχρεσειr [πωr καθορζονται στο
πλασιο των νοµισµατικν και τραπεζικν στατιστικν τηr
ΕΚΤ, το οποο καθορζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2819/98 τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, τηr 1ηr
∆εκεµβρου 1998, σχετικ µε τον ενοποιηµνο ισολογισµ
του τοµα των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων (ΕΚΤ/1998/16) (3)], που απορρουν απ την αποδοχ
κεφαλαων:
α) καταθσεων·
β) εκδιδοµνων χρεογρφων·
γ) ττλων τηr χρηµαταγορr.
2. Οι ακλουθεr υποχρεσειr εξαιρονται απ τη βση
των αποθεµατικν:
υποχρεσειr που οφελονται σε κθε λλο δρυµα το οποο
δεν περιλαµβνεται στην κατσταση των ιδρυµτων που
απαλλσσονται απ το σστηµα των ελχιστων υποχρεωτικν αποθεµατικν στο πλασιο του ΕΣΚΤ, σµφωνα µε
το ρθρο 2 παργραφοr 3, και υποχρεσειr που οφελονται
στην ΕΚΤ  σε µια συµµετχουσα ΕθνΚΤ. Για την εφαρµογ αυτr τηr διταξηr, το δρυµα πρπει να εναι σε θση
να παρχει στη σχετικ συµµετχουσα ΕθνΚΤ στοιχεα απ
τα οποα να προκπτει το πραγµατικ ψοr των υποχρεσεν του τσο ναντι κθε λλου ιδρµατοr το οποο δεν
περιλαµβνεται στην κατσταση σων απαλλσσονται απ
το σστηµα των ελχιστων αποθεµατικν στο πλασιο του
ΕΣΚΤ, σο και ναντι τηr ΕΚΤ  κποιαr συµµετχουσαr
ΕθνΚΤ, προκειµνου οι υποχρεσειr αυτr να εξαιρεθον
απ τη βση των αποθεµατικν. Εν δεν εναι δυνατν να
προσκοµιστον παρµοιεr αποδεξειr για εκδοθντα χρεγραφα µε προθεσµα λξηr ωr δο τη, το δρυµα µπορε
να ζητσει την εφαρµογ µιαr πγιαr κπτωσηr απ τη
βση των αποθεµατικν επ του ανεξφλητου υπολοπου
των χρεογρφων που χουν εκδοθε µε προθεσµα λξηr
ωr δο τη. Εν δεν εναι δυνατν να προσκοµιστον
παρµοια στοιχεα για τουr ττλουr τηr χρηµαταγορr, το
δρυµα µπορε ζητσει την εφαρµογ µιαr πγιαr κπτωσηr
απ τη βση των αποθεµατικν επ του ανεξφλητου υπολοπου των υποχρεσεων απ τουr ττλουr τηr χρηµαταγορr. Το ψοr παρµοιων πγιων εκπτσεων δηµοσιεεται
απ την ΕΚΤ κατ τον διο τρπο µε τον οποο πραγµατοποιεται η δηµοσευση τηr κατστασηr που αναφρεται στο
ρθρο 2 παργραφοr 3.
(3) Βλπε σελδα 7 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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3. Η βση των αποθεµατικν σον αφορ µια συγκεκριµνη περοδο τρησηr υπολογζεται απ το δρυµα µε βση
τα τελευταα στοιχεα που κοινοποιονται απ την ενδιαφερµενη συµµετχουσα ΕθνΚΤ πριν απ την ναρξη τηr
σχετικr περιδου τρησηr, πωr καθορζεται στο πλασιο
των νοµισµατικν και τραπεζικν στατιστικν τηr ΕΚΤ, το
οποο τθεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) 2819/98.
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εναι χαµηλτερο του ποσο που καθορζεται σµφωνα µε
το ρθρο 5 για την εν λγω περοδο.

1. Αναλογα αποθεµατικν 0 % εφαρµζεται σον αφορ
τιr ακλουθεr κατηγορεr υποχρεσεων [πωr καθορζονται
στο πλασιο εκθσεων για τιr νοµισµατικr και τραπεζικr
στατιστικr τηr ΕΚΤ, το οποο τθεται µε τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2819/98].

3. Εν να δρυµα χει περισστερα του ενr καταστµατα σε συµµετχον κρτοr µλοr, την ευθνη για την
εκπλρωση τηr υποχρωσηr του ιδρµατοr για τη
διατρηση ελχιστων αποθεµατικν φρει η δρα  το
κεντρικ κατστηµα, εφσον βρσκεται σε αυτ το κρτοr
µλοr. Εν το δρυµα δεν χει οτε δρα, οτε κεντρικ
κατστηµα στο συγκεκριµνο κρτοr µλοr, καθορζει ποιο
υποκατστηµα στο εν λγω κρτοr µλοr εναι υπεθυνο
για την εκπλρωση τηr υποχρωσηr ελαχστων αποθεµατικν του ιδρµατοr. Για την εκπλρωση τηr συνολικr
υποχρωσηr τον ιδρµατοr για τη διατρηση ελχιστων
αποθεµατικν στο συγκεκριµνο κρτοr µλοr συνυπολογζονται λεr οι κτσειr σε αποθεµατικ αυτν των καταστηµτων.

α) καταθσειr µε συµφωνηµνη προθεσµα διρκειαr νω
των δο ετν·

ρθρο 7

β) καταθσειr που µπορον να ανακτηθον µε προειδοποηση διρκειαr νω των δο ετν·

Περοδοr τρησηr

ρθρο 4
Αναλογεr των αποθεµατικν

γ) συµφωνεr επαναγορr·
δ) χρεγραφα προθεσµαr µε συµφωνηµνη διρκεια νω
των δο ετν.

Η περοδοr τρησηr εναι ναr µναr, ο οποοr αρχζει την
24η ηµερολογιακ ηµρα κθε µνα και τελεινει την 23η
ηµερολογιακ ηµρα του επµενου µνα.

2. Σε κθε λλη υποχρωση που περιλαµβνεται στη
βση των αποθεµατικν εφαρµζεται αναλογα 2 %.
ρθρο 5
Υπολογισµr των υποχρεσεων σε ελχιστα αποθεµατικ
1. Το ψοr των ελχιστων αποθεµατικν που πρπει να
διατηρονται απ κθε δρυµα κατ τη διρκεια, µιαr
συγκεκριµνηr περιδου τρησηr υπολογζεται εφαρµζονταr την αναλογα των αποθεµατικν σε κθε σχετικ
στοιχεο τηr βσηr των αποθεµατικν για την περοδο
αυτ, πωr ορζεται στο ρθρο 4.

ρθρο 8
Απδοση
1. Επ των κτσεων των απαιτουµνων υποχρεωτικν
αποθεµατικν εφαρµζεται το µσο επιτκιο του ΕΣΚΤ
(διαιροµενο ανλογα µε τον αριθµ των ηµερολογιακν
ηµερν) κατ την περοδο τρησηr για τιr κυριτερεr πρξειr αναχρηµατοδτησηr, σµφωνα µε τον ακλουθο τπο:

n

Ht · nt ·

2. Σε κθε δρυµα παρχεται απαλλαγ ψουr 100 000
ευρ, η οποα εκππτει απ το ποσ των υποχρεωτικν
ελαχστων αποθεµατικν σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 11.

Rt =

Σ nMRi
· 100
i=l

t

360

που:
ρθρο 6

Rt

∆ιατρηση των υποχρεωτικν αποθεµατικν
1. Κθε δρυµα διατηρε τα υποχρεωτικ ελχιστα
αποθεµατικ του σε ναν  περισστερουr λογαριασµοr
αποθεµατικν στην εθνικ κεντρικ τρπεζα κθε συµµετχοντοr κρτουr µλουr στο οποο χει κατστηµα, σε
συνρτηση µε τη βση των αποθεµατικν στο εν λγω
κρτοr µλοr. Οι λογαριασµο των αποθεµατικν εκφρζονται σε ευρ. Ωr λογαριασµο αποθεµατικν µπορον να
χρησιµοποιηθον και οι λογαριασµο διακανονισµο των
ιδρυµτων µε τιr συµµετχουσεr ΕθνΚΤ.
2. να δρυµα θεωρεται τι χει συµµορφωθε µε την
υποχρωση τρησηr ελχιστων αποθεµατικν, εν το µσο
υπλοιπο του τλουr τηr ηµραr στουr λογαριασµοr
αποθεµατικν κατ τη διρκεια τηr περιδου τρησηr δεν

Ηt
nt
i
ΜRi

= ο τκοr που καταβλλεται επ των κτσεων υποχρεωτικν αποθεµατικν για την περοδο
τρησηr t
= οι κτσειr υποχρεωτικν αποθεµατικν για την
περοδο τρησηr t
= ο αριθµr ηµερολογιακν ηµερν τηr περιδου
τρησηr t
= η εικοστ ηµερολογιακ ηµρα τηr περιδου
τρησηr t
= το οριακ επιτκιο για τιr πλον πρσφατεr
κριεr πρξειr αναχρηµατοδτησηr που καλπτουν την ηµερολογιακ ηµρα i.

2. Ο τκοr καταβλλεται τη δετερη εργσιµη ηµρα τηr
ΕθνΚΤ µετ το τλοr τηr περιδου τρησηr για την οποα
υπολογζεται ο εν λγω τκοr.
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ρθρο 9
Αρµοδιτητα επαλθευσηr των πληροφοριν
Το δικαωµα επαλθευσηr τηr ακρβειαr και τηr ποιτηταr
των πληροφοριν που παρχουν τα ιδρµατα προκειµνου
να αποδεξουν τη συµµρφωσ τουr µε την υποχρωση
διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν, πωr καθορζεται
στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκεται
απ τιr συµµετχουσεr ΕθνΚΤ, µε την επιφλαξη του
δικαιµατοr τηr ΕΚΤ να ασκσει η δια το εν λγω
δικαωµα.
ρθρο 10
µµεση διακρτηση υποχρεωτικν ελαχστων αποθεµατικν µσω ενδιµεσου φορα
1. να δρυµα µπορε να ζητσει να του επιτραπε να
διατηρσει λα τα ελχιστα αποθεµατικ του µε µµεσο
τρπο, µσω ενδιµεσου φορα, µονµου κατοκου στο διο
κρτοr µλοr. Ωr ενδιµεσοr φοραr νοεται δρυµα που
υπκειται στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν και το οποο, εκτr απ τη διατρηση ελχιστων
αποθεµατικν, εκτελε συνθωr µροr των εργασιν διαχερισηr (παραδεγµατοr χρη διαχεριση διαθεσµων) του
ιδρµατοr για το οποο διαµεσολαβε.
2. Η ατηση για τη χοργηση τηr εν λγω δειαr υποβλλεται στην εθνικ κεντρικ τρπεζα του συµµετχοντοr
κρτουr µλουr στο οποο εναι εγκατεστηµνο το δρυµα
που την υποβλλει. Στην ατηση επισυνπτεται αντγραφο
τηr συµφωναr µεταξ του ενδιµεσου φορα και του αιτοντοr, στην οποα και τα δο µρη συναινον µε τη σχετικ
διευθτηση. Η συµφωνα αναφρει επσηr κατ πσο το
δρυµα που υποβλλει την ατηση επιθυµε να χει πρσβαση στιr πγιεr διευκολνσειr του ΕΣΚΤ και τιr πρξειr
ανοικτr αγορr. Στη συµφωνα καθορζεται προθεσµα
προειδοποησηr τουλχιστον δδεκα µηνν. Εφσον
πληρονται οι ανωτρω ροι, η προαναφερθεσα συµµετχουσα ΕθνΚΤ µπορε να χορηγσει δεια, για το χρονικ
διστηµα για το οποο ισχει η σχετικ συµφωνα µεταξ
των µερν, σµφωνα µε τιr διατξειr τηr παραγρφου 4 του
παρντοr ρθρου. Η εν λγω δεια αρχζει να ισχει µε την
ναρξη τηr πρτηr περιδου τρησηr µετ την χοργησ
τηr.
3. Ο ενδιµεσοr φοραr διακατχει αυτ τα υποχρεωτικ
ελχιστα αποθεµατικ σµφωνα µε τουr γενικοr ρουr
του συστµατοr των ελχιστων αποθεµατικν στο πλασιο
του ΕΣΚΤ. Παρλληλα µε το δρυµα για το οποο διαµεσολαβε, ο ενδιµεσοr φοραr εναι επσηr υπεθυνοr για τη
συµµρφωση µε τιr υποχρεσειr ωr προr τα αποθεµατικ.
Σε περπτωση µη συµµρφωσηr, η ΕΚΤ µπορε να επιβλλει
τιr τυχν προβλεπµενεr κυρσειr ετε στον ενδιµεσο
φορα, ετε στο δρυµα για το οποο αυτr διαµεσολαβε,
ετε και στουr δυο, σµφωνα µε την ευθνη για παρλειψη
συµµρφωσηr.
4. Η ΕΚΤ  η σχετικ συµµετχουσα ΕθνΚΤ µπορε να
ανακαλσει οποτεδποτε την δεια διατρησηr ελχιστων
αποθεµατικν µε µµεσο τρπο, εν το δρυµα το οποο
διατηρε τα αποθεµατικ του µµεσα, µσω ενδιµεσου
φορα,  ο διοr ο ενδιµεσοr αυτr φοραr δεν συµµορφ-
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νεται µε τιr υποχρεσειr του στο πλασιο τον συστµατοr
των υποχρεωτικν ελαχστων αποθεµατικν του ΕΣΚΤ, εν
δεν πληρονται πλον οι ροι τηr µµεσηr διακρτησηr
αποθεµατικν, πωr αυτο καθορζονται στιr παραγρφουr
1 και 2 του παρντοr ρθρου,  τλοr για προληπτικοr
λγουr που αφορον τον ενδιµεσο φορα. Εν η δεια
ανακληθε για προληπτικοr λγουr που αφορον τον
ενδιµεσο φορα, η ανκληση αυτ µπορε να χει µεσο
αποτλεσµα. Σµφωνα µε τιr διατξειr τηr παραγρφου 5
του παρντοr ρθρου, η ανκληση για λλουr λγουr αρχζει να ισχει στο τλοr τηr τρχουσαr περιδου τρησηr. Το
δρυµα που διατηρε τα αποθεµατικ του µσω ενδιµεσου
φορα,  ο διοr ο ενδιµεσοr φοραr, µπορε να ζητσει
την ανκληση τηr δειαr οποτεδποτε. Η ανκληση, προκειµνου να καταστε ενεργr, απαιτε προηγοµενη κοινοποηση απ τη σχετικ συµµετχουσα ΕθνΚΤ.
5. Το δρυµα που διατηρε τα αποθεµατικ του µσω
ενδιµεσου φορα, καθr και ο διοr ο ενδιµεσοr φοραr
ενηµερνονται για την ανκληση τηr δειαr για λγουr
λλουr εκτr απ τουr προληπτικοr τουλχιστον πντε
εργσιµεr ηµρεr πριν απ το τλοr τηr περιδου τρησηr
κατ την οποα παει να ισχει η σχετικ δεια.
6. Με την επιφλαξη των ξεχωριστν υποχρεσεων υποβολr στατιστικν στοιχεων του ιδρµατοr που διατηρε
τα ελχιστα αποθεµατικ του µσω ενδιµεσου φορα, ο εν
λγω ενδιµεσοr φοραr οφελει, αφενr, να παρχει
επαρκr λεπτοµερ στοιχεα σχετικ µε τη βση των
αποθεµατικν κατ τρπο στε η ΕΚΤ να χει τη δυναττητα να επαληθεει την ακρβεια, και την ποιτητ τουr,
σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 9, και, αφετρου, να
καθορζει τιr αντστοιχεr υποχρεσειr ωr προr τα αποθεµατικ και τα στοιχεα σχετικ µε τη διακρτηση αυτν τσο
για λογαριασµ του, σο και για κθε δρυµα για το οποο
διαµεσολαβε. Τα στοιχεα αυτ υποβλλονται στην συµµετχουσα ΕθνΚΤ στην οποα διατηρονται τα υποχρεωτικ
ελχιστα αποθεµατικ. Ο ενδιµεσοr φοραr υποβλλει τα
προαναφερθντα στοιχεα σχετικ µε τη βση των αποθεµατικν µε τη συχντητα και σµφωνα µε το χρονοδιγραµµα που καθορζονται στο πλασιο υποβολr στοιχεων
για τιr νοµισµατικr και τραπεζικr στατιστικr πωr καθορζεται µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98.

ρθρο 11
∆ιακρτηση αποθεµατικν σε ενοποιηµνη βση
Τα ιδρµατα που µπορον να υποβλλουν οµαδικ στατιστικ στοιχεα σε ενοποιηµνη βση (πωr καθορζεται στο
πλασιο υποβολr στοιχεων για τιr νοµισµατικr και τραπεζικr στατιστικr τηr ΕΚΤ απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2819/98 πρπει, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 10, να
διατηρον ελχιστα αποθεµατικ µσω ενr απ τα ιδρµατα τον οµλου, το οποο ενεργε ωr ενδιµεσοr φοραr
αποκλειστικ για αυτ τα ιδρµατα. Το δρυµα που ενεργε
ωr ενδιµεσοr φοραr για τον µιλο µπορε να υποβλλει
στην ΕΚΤ ατηση για εξαρεση απ τιr διατξειr τηr παραγρφου 6 του ρθρου 10. Εν η ΕΚΤ κνει δεκτ την
ατηση, µνο ο µιλοr ωr σνολο χει δικαωµα να λαµβνει την απαλλαγ που αναφρεται στην παργραφο 2 του
ρθρου 5.
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ρθρο 12

ρθρο 14

Εργσιµεr ηµρεr τηr ΕθνΚΤ

Τροποποισειr του παρντοr κανονισµο

Εν να  περισστερα υποκαταστµατα µιαr συµµετχουσαr ΕθνΚΤ εναι κλειστ µια ηµρα εργσιµη για την
ΕθνΚΤ λγω τοπικr  περιφερειακr τραπεζικr αργαr, η
σχετικ συµµετχουσα ΕθνΚΤ ενηµερνει τα ιδρµατα εκ
των προτρων για τα µτρα που λαµβνονται για τιr συναλλαγr που διενεργονται στα εν λγω υποκαταστµατα.

Τυχν τροποποισειr του παρντοr κανονισµο θα ισχουν
µνο για µια ολκληρη περοδο τρησηr και πρπει να
ανακοιννονται πριν απ την ναρξ τηr.

ρθρο 13
Μεταβατικr διατξειr
1. Η πρτη περοδοr τρησηr αρχζει την 1η Ιανουαρου
1999 και λγει στιr 23 Vεβρουαρου 1999.
2. Η βση των αποθεµατικν ενr ιδρµατοr για την
πρτη περοδο τρησηr καθορζεται σε συνρτηση µε τα
στοιχεα του ισολογισµο του την 1η Ιανουαρου 1999,
πωr αυτr θα υποβληθε στιr συµµετχουσεr ΕθνΚΤ στο
πλασιο τηr υποβολr στοιχεων για τιr νοµισµατικr και
τραπεζικr στατιστικr τηr ΕΚΤ, πωr ρυθµζεται µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2819/98.

ρθρο 15
Τελικ διταξη
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.
Vρανκφορτη επ του Μιν, 1 ∆εκεµβρου 1998.
Εκ µρουr του ∆ιοικητικο Συµβουλου
τηr ΕΚΤ
Ο Πρεδροr
Willem F. DUISENBERG

