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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

18.11.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2548/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 2ας Νοεµβρίου 2000
σχετικά µε µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µετά την εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα
(ΕΚΤ/2000/11)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

(3)

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 19.1 και την πρώτη περίπτωση του
άρθρου 47.2, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου,
της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή ελάχιστων
αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1) και τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (3), και ιδίως το άρθρο
5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2818/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15) (4), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 (5),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τον ενοποιηµένο
ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/16) (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1921/2000 (7),
τη συµβολή του Γενικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου
2001 συνεπάγεται την υπαγωγή των εγκατεστηµένων στην
Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων και υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων στο σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών του ΕΣΚΤ, από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία.
Η ένταξη των εν λόγω ιδρυµάτων στο σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ΕΣΚΤ απαιτεί τη θέσπιση
µεταβατικών διατάξεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλότητα της συγκεκριµένης ένταξης, χωρίς αυτή να καθίστα-
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ται υπέρµετρα επαχθής για τα πιστωτικά ιδρύµατα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας.
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Από το συνδυασµό του άρθρου 5 του καταστατικού και του
άρθρου 10 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας προκύπτει υποχρέωση των κρατών µελών να
σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν, σε εθνικό επίπεδο, όλα τα
κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να διεξαχθεί η συλλογή των
στατιστικών πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών
πληροφοριών που επιβάλλει η ΕΚΤ, και η έγκαιρη προετοιµασία στον τοµέα της στατιστικής, ούτως ώστε εκείνα να
καταστούν συµµετέχοντα κράτη µέλη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Μεταβατικές διατάξεις
Οι µεταβατικές διατάξεις
χιστων αποθεµατικών από
στην Ελλάδα περιέχονται
σµού, το οποίο αποτελεί

για την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάτην ΕΚΤ µετά την εισαγωγή του ευρώ
στο παράρτηµα του παρόντος κανονιαναπόσπαστο µέρος αυτού.

Ελλείψει ειδικών διατάξεων στον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται
οι διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2818/98 και (ΕΚ) αριθ.
2819/98.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι
διατάξεις που περιέχονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού ισχύουν µόνο για τις πρώτες περιόδους τήρησης του 2001.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 2 Νοεµβρίου 2000.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG

18.11.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΣΚΤ
1. Πιστωτικά ιδρύµατα και υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα (εφεξής
καλούµενα «εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα»), υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών από την
1η Ιανουαρίου 2001. Για τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα θα υπάρξει µεταβατική περίοδος τήρησης, εκτεινόµενη
χρονικά από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως τις 23 Ιανουαρίου 2001. Η ύπαρξη µεταβατικής περιόδου τήρησης για τα
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα δεν επηρεάζει την περίοδο τήρησης που εφαρµόζεται επί ιδρυµάτων που είναι
εγκατεστηµένα σε άλλα συµµετέχοντα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98.
I. Μεταβατική περίοδος τήρησης για τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα
2. Σε σχέση µε τη µεταβατική περίοδο τήρησης, η βάση των αποθεµατικών κάθε εγκατεστηµένου στην Ελλάδα ιδρύµατος
καθορίζεται σε συνάρτηση µε τα στοιχεία του ισολογισµού του, της 30ής Νοεµβρίου 2000. Κάθε ίδρυµα υποβάλλει στην
Τράπεζα της Ελλάδος τη βάση των αποθεµατικών πριν από την έναρξη της εν λόγω µεταβατικής περιόδου τήρησης, σύµφωνα
µε το πλαίσιο της υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2819/98. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα υπέρ των οποίων ισχύει η εξαίρεση που προβλέπει
το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 υπολογίζουν, βάσει του ισολογισµού τους, της 30ής
Νοεµβρίου 2000, τη βάση των αποθεµατικών για τη µεταβατική περίοδο τήρησης και την υποβάλλουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος πριυ από την έναρξη της µεταβατικής περιόδου τήρησης.
3. Σε σχέση µε τη µεταβατική περίοδο τήρησης, οι µεµονωµένες υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεµατικά των εγκατεστηµένων στην
Ελλάδα ιδρυµάτων υπολογίζονται και κοινοποιούνται από το µέρος που διενεργεί τον υπολογισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98, πριν από την έναρξη της µεταβατικής περιόδου τήρησης.
Οι υπολογισθείσες υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεµατικά επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα ΕθνΚΤ της
µεταβατικής περιόδου τήρησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98.
4. Σε σχέση µε τη µεταβατική περίοδο τήρησης, για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2818/98, το µέρος που προβαίνει σε αναθεωρήσεις τις κοινοποιεί στο άλλο µέρος το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου 2001. Το
µέρος προς το οποίο κοινοποιούνται οι αναθεωρήσεις προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο στις 16 Ιανουαρίου 2001.
Η µη προβολή ενστάσεων, το αργότερο έως το τέλος της 16ης Ιανουαρίου 2001, από την πλευρά του µέρους προς το οποίο
γίνεται η κοινοποίηση, λογίζεται ως αναγνώριση της υποχρέωσης του ιδρύµατος σε ελάχιστα αποθεµατικά για τη µεταβατική
περίοδο τήρησης.
II. Μεταβατικές διατάξεις για ιδρύµατα τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε άλλα συµµετέχοντα κράτη µέλη
5. Για τις περιόδους τήρησης που εκτείνονται χρονικά από τις 24 ∆εκεµβρίου 2000 έως τις 23 Ιανουαρίου 2001 και από τις 24
Ιανουαρίου 2001 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2001, ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε άλλα συµµετέχοντα κράτη µέλη
µπορούν να αποφασίσουν να επωφεληθούν της δυνατότητας έκπτωσης, από τη βάση των αποθεµατικών τους, των υποχρεώσεων που έχουν έναντι εγκατεστηµένων στην Ελλάδα ιδρυµάτων, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις των
ιδρυµάτων πον απαλλάσσονται από την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ. Τα ιδρύµατα
µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2818/98, όταν αποφασίζουν εάν οι υποχρεώσεις τους υφίστανται έναντι άλλου ιδρύµατος που υπόκειται και αυτό στην
υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών.
6. Ιδρύµατα, τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε άλλα συµµετέχοντα κράτη µέλη και επιθυµούν να επωφεληθούν της δυνατότητας
έκπτωσης των υποχρεώσεων πον έχουν έναντι εγκατεστηµένων στην Ελλάδα ιδρυµάτων, υποβάλλουν, για τους µήνες Νοέµβριο
και ∆εκέµβριο 2000, πίνακα σύµφωνα µε την υποσηµείωση 7 τον πίνακα 1 στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2819/98· στο πλαίσιο αυτό, τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα θεωρείται ότι ήδη υπάγονται στο σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ΕΣΚΤ.
Τα παραπάνω δεν θίγουν την υποχρέωση των ιδρυµάτων να υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες για τις σχετικές περιόδους
σύµφωνα µε τον πίνακα 1 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98· στο πλαίσιο της εν λόγω υποχρέωσης, τα
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ιδρύµατα εξακολουθούν να θεωρούνται τράπεζες εγκατεστηµένες στον υπόλοιπο κόσµο.
Κατά την υποβολή των πινάκων, τηρούνται οι συνήθεις προθεσµίες και διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2819/98.
7. Ένα ίδρυµα που υποβάλλει στοιχεία και υπέρ του οποίου ισχύει η εξαίρεση τον άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2819/98, έχει τη δυνατότητα υποβολής, για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2000, ενός πίνακα σύµφωνα µε την
υποσηµείωση 7 του πίνακα 1 στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98· στο πλαίσιο αυτό, τα εγκατεστηµένα
στην Ελλάδα ιδρύµατα θεωρείται ότι ήδη υπάγονται στο σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ΕΣΚΤ.
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναφέρονται στον Νοέµβριο του 2000 υποβάλλονται στην ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ το αργότερο στις 23 ∆εκεµβρίου 2000. Η βάση των αποθεµατικών του ενδιαφερόµενου ιδρύµατος για τις
περιόδους τήρησης που αρχίζουν στις 24 ∆εκεµβρίου 2000 και στις 24 Ιανουαρίου 2001 υπολογίζεται βάσει των στοιχείων
που αναφέρονται στον Νοέµβριο 2000.
Κατά την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στον ∆εκέµβριο 2000 τηρούνται οι συνήθεις προθεσµίες και διαδικασίες
που ισχύουν για το ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα. Η βάση των αποθεµατικών του ενδιαφερόµενου ιδρύµατος για τις
περιόδους τήρησης που αρχίζουν στις 24 Φεβρουαρίου, στις 24 Μαρτίου και στις 24 Απριλίου 2001 υπολογίζεται βάσει των
στοιχείων που αναφέρονται στον ∆εκέµβριο 2000.
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