Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 53/76

26.2.2009

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2008
για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη
στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση)
(ΕΚΤ/2008/31)
(2009/160/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοδοτικών εταιρειών
ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης
(ΕΚΤ/2008/30) (6),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1,
12.1 και 14.3,

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30) σχετικά
με στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες
μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (εφεξής οι «ΧΡΕΣ»)
προβλέπει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι ΧΡΕΣ
είναι δυνατόν να απαλλάσσονται, ολικώς ή εν μέρει, από
τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που θεσπίζει ο κανονι
σμός (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30) και ότι οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μπορούν να λαμβάνουν τα απαι
τούμενα στοιχεία από άλλες στατιστικές, δημόσιες ή εποπτι
κές πηγές στοιχείων.

(2)

Καθώς τα στοιχεία σχετικά με τίτλους που εκδίδουν ή/και
διαθέτουν οι ΧΡΕΣ μπορούν να λαμβάνονται από μια κεντρι
κή βάση δεδομένων για τίτλους (centralised securities data
base, εφεξής «CSDB»), η λειτουργία μιας CSDB θεωρείται
ουσιώδης για τη λήψη στοιχείων σχετικά με τους ανωτέρω
τίτλους,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ενοποιημένη
λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτι
κών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/32) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2),
την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου
1986, για τους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους
λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων (3),
την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16, της 10ης Νοεμβρίου
2006, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολού
θηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρω
παϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (4),
το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβου
λίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (5),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 24/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με στατιστικά στοιχεία
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9 (7) τροποποιείται ως ακο
λούθως:
1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 18α:
«Άρθρο 18α
Στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
των ΧΡΕΣ
(6) ΕΕ L 15 της 20.1.2009, σ. 1.
(7) ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1.

26.2.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εμβέλεια παροχής στοιχείων
Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν και παρέχουν χωριστά συγκεντρωτικές
στατιστικές πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού των ΧΡΕΣ, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος
15 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Στοιχεία υποβάλλο
νται για τις ακόλουθες τρεις υποκατηγορίες: i) ΧΡΕΣ που μετέ
χουν σε παραδοσιακές τιτλοποιήσεις· ii) ΧΡΕΣ που μετέχουν σε
σύνθετες τιτλοποιήσεις· και iii) λοιπές ΧΡΕΣ.
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γ) οι αναθεωρήσεις των στοιχείων που παρέχονται με βάση τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) (*) σχετικά με
δάνεια που χορηγούνται από ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ και
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης τέτοιων ΝΧΙ, εφόσον είναι
συναφείς, περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία των ΧΡΕΣ
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).
4. Μέθοδοι παροχής στοιχείων

Για τους σκοπούς της στατιστικής των ΧΡΕΣ, η παραδοσιακή
τιτλοποίηση αφορά τιτλοποιήσεις στις οποίες η μεταβίβαση του
κινδύνου πραγματοποιείται μέσω της οικονομικής μεταβίβασης
των τιτλοποιούμενων στοιχείων του ενεργητικού στη ΧΡΕΣ.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας των
τιτλοποιούμενων στοιχείων του ενεργητικού από τη χρηματοδο
τούμενη οντότητα ή μέσω μερικής εκχώρησης απαιτήσεων.

Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοι
χείων από τις οποίες απαλλάσσονται οι ΧΡΕΣ σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
24/2009
της
Ευρωπαϊκής
Κεντρικής
Τράπεζας
(ΕΚΤ/2008/30) (**), οι ΕθνΚΤ, κατόπιν διαβούλευσης με την
ΕΚΤ, αποφασίζουν σχετικά με την πλέον κατάλληλη μέθοδο
κατάρτισης στοιχείων για το ενεργητικό και το παθητικό των
ΧΡΕΣ, με βάση την οργάνωση των σχετικών αγορών και τη
διαθεσιμότητα λοιπών σχετικών στατιστικών, δημόσιων ή εποπτι
κών πληροφοριών στο οικείο κράτος μέλος.

Η σύνθετη τιτλοποίηση αφορά τιτλοποιήσεις στις οποίες η μετα
βίβαση του κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω πιστωτικών παραγώ
γων, εγγυήσεων η κάθε άλλου παρόμοιου μηχανισμού.

5. Πηγές και πρότυπα ποιότητας των στοιχείων

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τα
ανεξόφλητα ποσά του τέλους του τριμήνου, χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές και διαγραφές/υποτιμήσεις, που παρέχονται σε τρι
μηνιαία βάση.
Οι ΕθνΚΤ μπορούν να υποβάλλουν στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα
στοιχεία σχετικά με τις διαγραφές/υποτιμήσεις με τη μέγιστη
δυνατή επιμέλεια.
2. Συχνότητα και προθεσμίες παροχής στοιχείων
Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία για τα ανεξόφλητα ποσά,
τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τις διαγραφές/υποτιμή
σεις των ΧΡΕΣ σε τριμηνιαία βάση, έως το πέρας των εργασιών
της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο
οποίο ανάγονται τα στοιχεία.
3. Πολιτική αναθεωρήσεων
Ως προς τις αναθεωρήσεις των τριμηνιαίων στοιχείων ισχύουν οι
ακόλουθοι γενικοί κανόνες:
α) στη διάρκεια των περιόδων τακτικής κατάρτισης στατιστικών
στοιχείων, δηλαδή από την 28η εργάσιμη ημέρα μετά το
τέλος του τριμήνου αναφοράς έως την παραμονή της ανα
διαβίβασης των στοιχείων στις ΕθνΚΤ, αυτές μπορούν να
προβαίνουν σε αναθεώρηση των στοιχείων που ανάγονται
στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς·
β) εκτός των περιόδων τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοι
χείων, οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναθεωρούν επίσης στοιχεία
αναγόμενα σε περιόδους αναφοράς παλαιότερες του τελευ
ταίου τριμήνου αναφοράς, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις
σφαλμάτων, επανακατηγοριοποιήσεων ή βελτιωμένων τεχνι
κών παροχής στοιχείων·

Όταν οι ΕθνΚΤ εξάγουν στοιχεία σχετικά με τους τίτλους που
εκδίδουν ή/και διακρατούν οι ΧΡΕΣ από την CSDB ή από άλλη
βάση δεδομένων για τίτλους ή/και στοιχεία για το ενεργητικό
και το παθητικό των ΧΡΕΣ από άλλες πηγές στατιστικών στοι
χείων, από δημόσιες πηγές, όπως εκθέσεις που προηγούνται της
διάθεσης των τίτλων ή εκθέσεις επενδυτών, ή από εποπτικές
πηγές στοιχείων, ισχύουν τα πρότυπα ποιότητας στοιχείων που
περιγράφονται κατωτέρω.
Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 15 της παρούσας
κατευθυντήριας γραμμής, εισάγεται διάκριση ανάμεσα σε κύριες
σειρές, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα ποιότητας,
προσομοιάζουν με τα στοιχεία που παρέχουν απευθείας οι
ΧΡΕΣ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30) και είναι επαληθεύσιμες εκ
των υστέρων σύμφωνα με την παράγραφο 9, και μη κύριες
σειρές, οι οποίες αξιολογούνται σύμφωνα με λιγότερο αυστηρά
πρότυπα ποιότητας (***).
Όταν οι ΕθνΚΤ εξάγουν στοιχεία για το ενεργητικό και το
παθητικό των ΧΡΕΣ από εποπτικές πηγές, διασφαλίζουν ότι οι
πηγές αυτές ευθυγραμμίζονται επαρκώς με τις έννοιες και τους
ορισμούς του τομέα της στατιστικής σύμφωνα με τις υποχρεώ
σεις παροχής στοιχείων σχετικά με τις ΧΡΕΣ. Τα ανωτέρω
ισχύουν και για τα στοιχεία που εξάγονται από λοιπές στατιστι
κές πηγές.
Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν την ποιότητα των στοιχείων τα οποία δεν
παρέχονται απευθείας από τις ΧΡΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 24/2009
(ΕΚΤ/2008/30), με βάση τις εκάστοτε διαθέσιμες πληροφορίες
που περιέχονται στις οικείες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
όπως ορίζονται στην παράγραφο 9. Εάν από τη διασταύρωση
των στοιχείων που εξάγονται σε τριμηνιαία βάση με τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι αυτά δεν πληρούν
αυστηρά πρότυπα ποιότητας, οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα απαραί
τητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία πλη
ρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, στα οποία περιλαμβά
νεται και η δυνατότητα απευθείας συλλογής των στοιχείων σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30).
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Στην περίπτωση που τα στοιχεία σχετικά με τα ανεξόφλητα ποσά
και τις νέες εκδόσεις χρεογράφων από τις ΧΡΕΣ ή/και τους
τίτλους που διακρατούν οι ΧΡΕΣ καταρτίζονται με βάση την
CSDB ή άλλη βάση δεδομένων για τίτλους, οι ΕθνΚΤ διασφα
λίζουν την εκτενή κάλυψη των ως άνω χρεογράφων ή/και τίτλων
και παρακολουθούν τα στοιχεία αυτά σε τακτική βάση, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 10. Εάν από την κάλυψη και τους
δείκτες ποιότητας της οικείας ομάδας τίτλων στην CSBD ή σε
άλλη βάση δεδομένων για τίτλους προκύπτει ότι δεν πληρούνται
αυστηρά πρότυπα ποιότητας, οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα απαραί
τητα μέτρα για την εκπλήρωση των απαιτούμενων προτύπων
ποιότητας, στα οποία περιλαμβάνεται και η δυνατότητα απευ
θείας συλλογής των στοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30).
6. Δάνεια χορηγούμενα και διαχειριζόμενα από ΝΧΙ της
ζώνης του ευρώ και διασυνοριακή ανταλλαγή πληρο
φοριών
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009
(ΕΚΤ/2008/32), οι ΕθνΚΤ συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με
δάνεια αγορασθέντα από τις ΧΡΕΣ, τα οποία χορηγούν και δια
χειρίζονται ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ και τα οποία αναλύονται
κατά διάρκεια, τομέα και κατοικία οφειλέτη, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 15 της παρούσας κατευθυ
ντήριας γραμμής.
Όταν τα τιτλοποιούμενα δάνεια χορηγούνται από ΝΧΙ κατοίκους
της ίδιας χώρας με την οικεία ΧΡΕΣ, αυτά δε τα ΝΧΙ εξακολου
θούν να διαχειρίζονται τα τιτλοποιούμενα στοιχεία του ενεργη
τικού, η ΕθνΚΤ δύναται να καταρτίζει το αντίστοιχο μέρος των
στοιχείων σχετικά με το χαρτοφυλάκιο δανείων των ΧΡΕΣ, που
αφορά ανεξόφλητα ποσά και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, με
βάση στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τα εγχώρια ΝΧΙ σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), αντί να συλλέγει τα στοιχεία αυτά
απευθείας από τις ΧΡΕΣ.
Όταν τα τιτλοποιούμενα δάνεια χορηγούνται από ΝΧΙ κατοίκους
άλλου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, αυτά δε τα ΝΧΙ
εξακολουθούν να διαχειρίζονται τα τιτλοποιούμενα στοιχεία του
ενεργητικού, οι ΕθνΚΤ ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις πληροφο
ρίες που συλλέγουν από τα εν λόγω ΝΧΙ σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009
(ΕΚΤ/2008/32). Όσον αφορά δάνεια χορηγούμενα και διαχειρι
ζόμενα από εγχώρια ΝΧΙ, τα οποία τιτλοποιούνται μέσω μιας
ΧΡΕΣ κατοίκου άλλου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ,
πληροφορίες συλλέγονται από κάθε ΕθνΚΤ σύμφωνα με το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32).
Για σκοπούς διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών, κάθε
ΕθνΚΤ διαβιβάζει στην ΕΚΤ πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια
τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), χορηγούνται και αποτελούν αντικεί
μενο διαχείρισης από τα εγχώρια ΝΧΙ, κατά τα οριζόμενα στο
παράρτημα ΙΙΙ μέρος 15 της παρούσας κατευθυντήριας γραμ
μής.
Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τα ως άνω στοιχεία έως την
23η εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του τριμήνου στο οποίο
ανάγονται τα στοιχεία.
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Ο τεχνικός δίαυλος για την ως άνω ανταλλαγή διασυνοριακών
πληροφοριών παρέχεται από την ΕΚΤ, σε συμφωνία με τις εφαρ
μοστέες νομικές πράξεις για την προστασία των απόρρητων
στοιχείων. Η ΕΚΤ αναδιανέμει τα στοιχεία στις ενδιαφερόμενες
ΕθνΚΤ την 24η εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του τριμήνου στο
οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

Οι ΕθνΚΤ που εμπλέκονται στην ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με
υφιστάμενες τιτλοποιήσεις διασαφηνίζουν σε διμερή βάση τυχόν
ανεπίλυτα ερωτήματα και ζητήματα συντονισμού και, εάν κρίνε
ται απαραίτητο, ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες. Σε περί
πτωση νέων τιτλοποιήσεων, οι οικείες ΕθνΚΤ δύνανται να υπο
βάλλουν αίτημα προς την ΕΚΤ να ενεργεί ως συντονιστής.

7. Παρεκκλίσεις και αναγωγή
Όταν οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν στοιχεία για το ενεργητικό και το
παθητικό των ΧΡΕΣ με βάση τα στοιχεία που λαμβάνουν απευ
θείας από τις ΧΡΕΣ, και, ενδεχομένως, με βάση τα στοιχεία που
παρέχουν τα ΝΧΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), και ταυτόχρονα χορηγούν στις
ΧΡΕΣ παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 24/2009
(ΕΚΤ/2008/30), οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των παρεχό
μενων στην ΕΚΤ τριμηνιαίων στοιχείων για το ενεργητικό και το
παθητικό των ΧΡΕΣ σχετικά με τα ανεξόφλητα ποσά, τις χρημα
τοπιστωτικές συναλλαγές και τις διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά 100 % κάλυψη ως προς όλες
τις ΧΡΕΣ.

Όταν οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν στοιχεία για το ενεργητικό και το
παθητικό των ΧΡΕΣ με βάση άλλες στατιστικές, δημόσιες ή/και
εποπτικές πηγές, μπορούν να χρησιμοποιούν δειγματοληπτικά
ΧΡΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αντιστοιχούν του
λάχιστον στο 95 % του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των
στοιχείων του ενεργητικού του πληθυσμού αναφοράς των
ΧΡΕΣ σε αντίστοιχο κράτος μέλος, όπως αντιπροσωπεύεται στη
λίστα των ΧΡΕΣ. Οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των τριμη
νιαίων στοιχείων για το ενεργητικό και το παθητικό των ΧΡΕΣ
που παρέχονται στην ΕΚΤ σχετικά με ανεξόφλητα ποσά, χρημα
τοπιστωτικές συναλλαγές και διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά 100 % κάλυψη.

8. Επεξηγηματικά σημειώματα
Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα, τα
οποία παραθέτουν τους λόγους διενέργειας τυχόν αναθεωρή
σεων μείζονος σημασίας, καθώς και κάθε αναθεώρησης που
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφος 3
στοιχείο β) της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

9. Έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων που δεν υπο
βάλλονται απευθείας από τις ΧΡΕΣ ή τα ΝΧΙ
Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν την ποιότητα των τριμηνιαίων στοιχείων που
δεν υποβάλλονται απευθείας από τις ΧΡΕΣ ή τα ΝΧΙ σύμφωνα
με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
24/2009 (ΕΚΤ/2008/30), με βάση τις εκάστοτε διαθέσιμες πλη
ροφορίες που περιέχονται στις οικείες ετήσιες οικονομικές κατα
στάσεις.
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Το αποτέλεσμα των ελέγχων ποιότητας διαβιβάζεται στην ΕΚΤ
έως το τέλος του Σεπτεμβρίου κάθε έτους ή το συντομότερο
δυνατό έκτοτε, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομικές πρα
κτικές του κράτους μέλους κατοικίας της ΧΡΕΣ.

10. Έλεγχος της ποιότητας της CSDB ή άλλης βάσης
δεδομένων για τίτλους ως προς τους τίτλους που
εκδίδονται από τις ΧΡΕΣ
Όταν ως πηγή στοιχείων για τη στατιστική των ΧΡΕΣ χρησιμο
ποιείται η CSDB ή άλλη βάση δεδομένων για τίτλους σύμφωνα
με το άρθρο 5, οι ΕθνΚΤ παρέχουν σε ετήσια βάση στην ΕΚΤ
δείκτες σχετικά με το επίπεδο κάλυψης και την ποιότητα της
οικείας ομάδας τίτλων στην CSDB ή στην άλλη βάση δεδομέ
νων, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία κοινοποιείται χωριστά σε
κάθε ΕθνΚΤ.

Οι παραπάνω πληροφορίες διαβιβάζονται στην ΕΚΤ έως το τέλος
Φεβρουαρίου κάθε έτους· ως στοιχεία αναφοράς λαμβάνονται
αυτά του τέλους Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
___________
(*) ΕΕ L 15 της 20.1.2009, σ. 14.
(**) ΕΕ L 15 της 20.1.2009, σ. 1.
(***) Παραδείγματος χάριν, εκτιμήσεις, όπως παρεμβολές και
παρεκβολές, είναι ενδεχομένως απαραίτητες σε περιπτώσεις
όπου τα στοιχεία συλλέγονται από δημόσιες ή εποπτικές
πηγές σε συχνότητα μικρότερη του τριμήνου και εντός
χρονικού διαστήματος το οποίο εκτείνεται πέραν της
28ης εργάσιμης ημέρας μετά τη λήξη της περιόδου ανα
φοράς».

2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 20α:

«Άρθρο 20α
Κατάλογος των ΧΡΕΣ για στατιστικούς σκοπούς
1. Εμβέλεια παροχής στοιχείων
Οι μεταβλητές που συλλέγονται για την κατάρτιση και την
τήρηση του καταλόγου των ΧΡΕΣ για στατιστικούς σκοπούς,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30), καθορίζονται στο παράρτημα
VΙΙΙ της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν ενημερώσεις των μεταβλητών που καθορί
ζονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 της παρούσας κατευθυντή
ριας γραμμής είτε σε περίπτωση μεταβολής του τομέα των
ΧΡΕΣ, δηλαδή εισόδου ενός ιδρύματος στον τομέα των ΧΡΕΣ
ή εξόδου από αυτόν, είτε σε περίπτωση μεταβολής των χαρα
κτηριστικών ορισμένης ΧΡΕΣ.
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Όταν αναγγέλλουν την είσοδο ενός νέου ιδρύματος ή την επι
κείμενη μεταβολή ενός υφιστάμενου ιδρύματος, οι ΕθνΚΤ συ
μπληρώνουν όλες τις υποχρεωτικές μεταβλητές.
Όταν αναγγέλλουν την έξοδο ενός ιδρύματος από τον τομέα
των ΧΡΕΣ, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες: τον τύπο της αίτησης (δηλαδή «deletion») και τον
κωδικό αναγνώρισης της ΧΡΕΣ (δηλαδή τη μεταβλητή «fvc_id»).
Οι ΕθνΚΤ δεν ανακατανέμουν κωδικούς αναγνώρισης διαγεγραμ
μένων ΧΡΕΣ σε νέες ΧΡΕΣ ή σε ΧΡΕΣ που έχουν μεταβληθεί,
όπου αυτό είναι δυνατό.
Κατά την υποβολή ενημερώσεων οι ΕθνΚΤ μπορούν να χρησι
μοποιούν τη δέσμη χαρακτήρων του εθνικού τους αλφάβητου,
εφόσον αυτό δεν είναι άλλο από το λατινικό. Όταν λαμβάνουν
από την ΕΚΤ στοιχεία μέσω του συστήματος ανταλλαγής δεδο
μένων RIAD, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν την κωδικοποίηση «Uni
code» προκειμένου να απεικονίζουν σωστά όλες τις δέσμες ειδι
κών χαρακτήρων.
Πριν ακόμη διαβιβάσουν τις ενημερώσεις στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ
διενεργούν τους ελέγχους επαλήθευσης που ορίζονται στο
παράρτημα VΙΙΙ μέρος 2 της παρούσας κατευθυντήριας γραμ
μής.
2. Συχνότητα και προθεσμίες παροχής στοιχείων
Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ ενημερώσεις σχετικά με τις
μεταβλητές που καθορίζονται στο παράρτημα VIII μέρος 1
της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σε τριμηνιαία τουλάχι
στον βάση, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
αναφοράς.
3. Πρότυπα διαβίβασης στοιχείων
Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τις ενημερώσεις σε αρχείο μορφής XML.
Στη συνέχεια η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα στοιχεία μέσω του συστή
ματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD. Σε περίπτωση βλάβης του
συστήματος EXDI ή/και του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων
RIAD οι ενημερώσεις διαβιβάζονται σε μορφή XML μέσω του
λογαριασμού Cebamail N13. Σε περίπτωση που το σύστημα
Cebamail δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη διαβίβαση αρχείων
με ενημερώσεις ή διορθώσεις που αφορούν τις ΧΡΕΣ, οι
ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα αρχεία σε μορφή XML, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, στην ακόλουθη διεύθυνση: birs@ecb.europa.eu.
Οι ΕθνΚΤ που δεν χρησιμοποιούν αυτόματες διαδικασίες εισα
γωγής στοιχείων, εφαρμόζουν κατάλληλη δέσμη ελέγχων με
σκοπό την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών σφαλμάτων και
τη διασφάλιση της ακρίβειας και συνοχής των σχετικών με τις
ΧΡΕΣ ενημερώσεων που υποβάλλονται μέσω του συστήματος
ανταλλαγής δεδομένων RIAD.
4. Επιβεβαιώσεις λήψης και σφάλματος

Οι ΕθνΚΤ εξάγουν τις ενημερώσεις συγκρίνοντας τον εθνικό
τους κατάλογο των ΧΡΕΣ κατά το τέλος δύο διαδοχικών
τελών τριμήνων, δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη κινήσεις που
σημειώνονται κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Αμέσως μετά την παραλαβή των ενημερώσεων, δηλαδή των
τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών, η ΕΚΤ διεξάγει αμέσως
τους ελέγχους επαλήθευσης του παραρτήματος VΙΙΙ μέρος 2
της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
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Η ΕΚΤ αποστέλλει αμέσως στις ΕθνΚΤ: i) επιβεβαίωση λήψης, με
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για τις
ΧΡΕΣ, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας
και έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στη δέσμη στοιχείων της ΕΚΤ
για τις ΧΡΕΣ, ή/και ii) επιβεβαίωση σφάλματος, με αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για τις ΧΡΕΣ και τους
ατελέσφορους ελέγχους επαλήθευσης. Σύμφωνα με το παράρ
τημα VΙΙΙ μέρος 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, η
ΕΚΤ ενσωματώνει εν όλω ή εν μέρει, μη πλήρεις, εσφαλμένες ή
μη διαθέσιμες αιτήσεις μεταβλητών ή τις απορρίπτει.
Αφότου λάβουν τυχόν επιβεβαίωση σφάλματος, οι ΕθνΚΤ λαμ
βάνουν άμεσα μέτρα για τη διαβίβαση διορθωμένων στοιχείων.
Εάν η λήψη άμεσων μέτρων δεν είναι εφικτή, μπορούν να υπο
βάλουν τις διορθωμένες πληροφορίες εντός το πολύ δύο εργά
σιμων ημερών, δηλαδή έως τις 17:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
της δεύτερης εργάσιμης ημέρας, τηρώντας την προθεσμία για
την παροχή στοιχείων που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
5. Διανομή του καταλόγου των ΧΡΕΣ
Στις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της δεύτερης εργάσιμης
ημέρας μετά την ημερομηνία παροχής στοιχείων που προβλέπε
ται στην παράγραφο 2, η ΕΚΤ λαμβάνει αντίγραφο της δέσμης
στοιχείων των ΧΡΕΣ, με εξαίρεση τις αξίες που χαρακτηρίζονται
εμπιστευτικές. Οι ενημερωμένες πληροφορίες δημοσιοποιούνται
την επόμενη μέρα, στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει τιμές που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευ
τικές.
Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα της, η
ΕΚΤ αποστέλλει τον κατάλογο των ΧΡΕΣ στις ΕθνΚΤ μέσω του
συστήματος ανταλλαγής δεδομένων RIAD».
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3) Σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμ
μής, το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται, προστίθεται δε το παράρ
τημα VIII.
4) Στο γλωσσάριο, ο ορισμός των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδι
κού σκοπού αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν
σε συναλλαγές τιτλοποίησης (financial vehicle corporations
engaged in securitisation transactions): ο ορισμός τους περιέ
χεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
24/2009 (ΕΚΤ/2008/30)».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την εικοστή
ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρι
κές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
Φρανκφούρτη, 19 Δεκεμβρίου 2008.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το ακόλουθο μέρος 15 προστίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ:
«ΜΕΡΟΣ 15
Πίνακας παροχής στοιχείων για ΧΡΕΣ
Πίνακας 1
Ανεξόφλητα υπόλοιπα και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
Στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται σε τριμηνιαία βάση
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2β χρηματοδοτού
μενη οντότητα:
γενική κυβέρ
νηση ζώνης
ευρώ
2γ χρηματοδοτού
μενη οντότητα:
ΛΕΧΟ και
ΑΕΣΤ
2δ χρηματοδοτού
μενη οντότητα:
ΜΧΕ ζώνης
ευρώ
2ε χρηματοδοτού
μενη οντότητα
εκτός ζώνης
ευρώ

ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΝΧΙ

ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ

Γενική
κυβέρ
νηση

ΚΥΡΙΕΣ/
ΝΧΙ

ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΚΥΡΙΕ
Σ/ΝΧΙ

ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ
ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ
ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ

ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ

ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΝΧΙ

ΚΥΡΙΕ
Σ/ΝΧΙ

Γενική
κυβέρνηση Σύνολο

ΚΥΡΙΕΣ/
ΝΧΙ

ΚΥΡΙ
ΕΣ

εκ των
οποίων
ΧΡΕΣ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρη
ματοπιστωτικοί οργανι
σμοί + επικουρικοί χρη
ματοπιστωτικοί οργανι
σμοί και φορείς
(S.123+S.124)

ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ

Ασφαλι
στικές
εταιρείες
και συν
ταξιοδο
τικά
ταμεία
(S.125)

Λοιποί κάτοικοι

Μη ΝΧΙ — Σύνολο

B. Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ
ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ
ΚΥΡΙ
ΕΣ/
ΝΧΙ

ΚΥΡΙΕ
Σ/ΝΧΙ

Νοικοκυριά
+ μη κερ
Μη χρη
δοσκοπικά
ματοδοτι
ιδρύματα
κές εται
που εξυπη
ρείες
ρετούν νοι
(S.11)
κοκυριά
(S.14+S.15)

Γ. Υπό
λοι
πος
κόσμ
ος
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ΚΥΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ/
ΝΧΙ

ΚΥΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

Δ. Σύνολο

EL

άνω του 1
έτους και έως 5
ετών
άνω των 5 ετών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1 Απαιτήσεις από
καταθέσεις και
δάνεια
2 Τιτλοποιημένα
δάνεια
2α Χρηματοδοτού
μενη οντότητα:
ΝΧΙ ζώνης ευρώ
(συνολική διάρ
κεια)
έως 1 έτους

Σύνο
λο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρη
Νοικοκυ
ματοπιστωτικοί οργανι
ριά + μη
Ασφαλιστι
σμοί + επικουρικοί χρη
κερδοσκο Σύνο
κές εται Μη χρη
λο
ματοπιστωτικοί οργανι
πικά ιδρύ
ρείες και ματοδοτι
σμοί και φορείς
ματα που
Σύνολο
συνταξιο κές εται
(S.123+S.124)
εξυπηρε
δοτικά
ρείες
τούν νοι
ταμεία
(S.11)
εκ των
κοκυριά
(S.125)
οποίων
(S.14+
ΧΡΕΣ
S.15)

Λοιποί κάτοικοι

Μη ΝΧΙ — Σύνολο

A. Εσωτερικό
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ΚΥΡΙΕΣ
ΜΗ
ΚΥΡΙΕΣ
ΜΗ
ΚΥΡΙΕΣ

6 Χρηματοοικονο
μικά παράγωγα

7 Πάγια στοιχεία
ενεργητικού

8 Λοιπά στοιχεία
ενεργητικού

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

5 Μετοχές και λοι
πές συμμετοχές

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

Δ. Σύνολο

4β εκ των οποίων
χρηματοδοτού
μενη οντότητα:
ΜΧΕ ζώνης
ευρώ

ΜΗ ΜΗ
ΚΥΡΙ ΚΥΡΙ
ΕΣ
ΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

εκ των
οποίων
ΧΡΕΣ

Γ. Υπό
λοι
πος
κόσμ
ος

ΚΥΡΙΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΜΗ ΜΗ
ΚΥΡΙ ΚΥΡΙ
ΕΣ
ΕΣ

ΜΗ ΜΗ
ΚΥΡΙ ΚΥΡΙ
ΕΣ
ΕΣ

Γενική
κυβέρνηση Σύνολο

Νοικοκυριά
+ μη κερ
Μη χρη
δοσκοπικά
ματοδοτι
ιδρύματα
κές εται
που εξυπη
ρείες
ρετούν νοι
(S.11)
κοκυριά
(S.14+S.15)

4α εκ των οποίων
χρηματοδοτού
μενη οντότητα:
γενική κυβέρ
νηση ζώνης
ευρώ

ΜΗ ΜΗ
ΚΥΡΙ ΚΥΡΙ
ΕΣ
ΕΣ

άνω των 2 ετών

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΜΗ
ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΝΧΙ

Ασφαλι
στικές
εταιρείες
και συν
ταξιοδο
τικά
ταμεία
(S.125)

ΚΥΡΙΕΣ

ΜΗ ΜΗ
ΚΥΡΙ ΚΥΡΙ
ΕΣ
ΕΣ

άνω του 1 έτους
και έως 2 ετών

Γενική
κυβέρ
νηση

Λοιποί ενδιάμεσοι χρη
ματοπιστωτικοί οργανι
σμοί + επικουρικοί χρη
ματοπιστωτικοί οργανι
σμοί και φορείς
(S.123+S.124)
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4 Λοιπά τιτλοποιη
μένα στοιχεία
ενεργητικού

ΜΗ ΜΗ
ΚΥΡΙ ΚΥΡΙ
ΕΣ
ΕΣ

ΝΧΙ

έως 1 έτους

3 Τίτλοι εκτός από
μετοχές

Σύνο
λο

Νοικοκυ
Λοιποί ενδιάμεσοι χρη
ριά + μη
ματοπιστωτικοί οργανι
Ασφαλιστι
κερδοσκο Σύνο
σμοί + επικουρικοί χρη
κές εται Μη χρη
λο
πικά ιδρύ
ματοπιστωτικοί οργανι
ρείες και ματοδοτι
ματα που
σμοί και φορείς
Σύνολο
συνταξιο κές εται
εξυπηρε
(S.123+S.124)
ρείες
δοτικά
τούν νοι
(S.11)
ταμεία
εκ των
κοκυριά
(S.125)
οποίων
(S.14+
ΧΡΕΣ
S.15)

Λοιποί κάτοικοι

Μη ΝΧΙ — Σύνολο
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ΚΥΡΙΕΣ
ΜΗ
ΚΥΡΙΕΣ

12 Χρηματοοικονο
μικά παράγωγα

13 Λοιπές υποχρεώ
σεις

ΚΥΡΙΕΣ: Κύριες σειρές
ΜΗ ΚΥΡΙΕΣ: Μη κύριες σειρές
ΚΥΡΙΕΣ/ΝΧΙ: Κύριες σειρές που εν μέρει εξάγονται από στοιχεία που συλλέγονται απευθείας από τα ΝΧΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30) όταν χρηματοδοτούμενες οντότητες και διαχειριστές των δανείων είναι ΝΧΙ της
ζώνης του ευρώ

ΚΥΡΙΕΣ

11 Κεφάλαιο και
αποθεματικά

ΚΥΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ

άνω των 2 ετών

ΚΥΡΙ
ΕΣ

εκ των
οποίων
ΧΡΕΣ

Δ. Σύνολο

ΚΥΡΙΕΣ

Γενική
κυβέρνηση Σύνολο

Γ. Υπό
λοι
πος
κόσμ
ος

άνω του 1 έτους
και έως 2 ετών

ΚΥΡΙ
ΕΣ

ΝΧΙ

Νοικοκυριά
+ μη κερ
Μη χρη
δοσκοπικά
ματοδοτι
ιδρύματα
κές εται
που εξυπη
ρείες
ρετούν νοι
(S.11)
κοκυριά
(S.14+S.15)

ΚΥΡΙΕΣ

Γενική
κυβέρ
νηση

Ασφαλι
στικές
εταιρείες
και συν
ταξιοδο
τικά
ταμεία
(S.125)

έως 1 έτους

ΝΧΙ

Λοιποί ενδιάμεσοι χρη
ματοπιστωτικοί οργανι
σμοί + επικουρικοί χρη
ματοπιστωτικοί οργανι
σμοί και φορείς
(S.123+S.124)

Λοιποί κάτοικοι
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10 Εκδοθέντα χρεό
γραφα

9 Υποχρεώσεις από
καταθέσεις και
δάνεια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνο
λο

Λοιποί ενδιάμεσοι χρη
Νοικοκυ
ματοπιστωτικοί οργανι
ριά + μη
Ασφαλιστι
σμοί + επικουρικοί χρη
κερδοσκο Σύνο
κές εται Μη χρη
λο
ματοπιστωτικοί οργανι
πικά ιδρύ
ρείες και ματοδοτι
σμοί και φορείς
ματα που
Σύνολο
συνταξιο κές εται
(S.123+S.124)
εξυπηρε
δοτικά
ρείες
τούν νοι
ταμεία
(S.11)
εκ των
κοκυριά
(S.125)
οποίων
(S.14+
ΧΡΕΣ
S.15)

Λοιποί κάτοικοι
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Πίνακας 2
Διαγραφές/υποτιμήσεις
Στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται σε τριμηνιαία βάση
Δ. Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2 Τιτλοποιημένα δάνεια

Σύνολο

Σύνολο

ΛΕΧΟ και
επικουρικοί
χρηματοπι
στωτικοί
οργανισμοί
(S.123 +
S.124)
Ασφαλιστικές
εταιρείες και
συνταξιοδο
τικά ταμεία
(S.125)
ΜΧΕ (S.11)

Νοικοκυριά
(S.14+S.15)
Σύνολο

Γενική
κυβέρνηση
(S. 13)

Σύνολο

ΛΕΧΟ και
επικουρικοί
χρηματοπι
στωτικοί
οργανισμοί
(S.123 +
S.124)
Ασφαλιστικές
εταιρείες και
συνταξιοδο
τικά ταμεία
(S.125)

ΜΧΕ (S.11)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

B. Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Νοικοκυριά
(S.14+S.15)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Περιλαμβάνει την περιοχή του εσωτερικού, τα λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη ζώνης ευρώ και τον υπόλοιπο κόσμο»

χώρα Γ

χώρα Β

χώρα Α

χώρα Γ

χώρα Β

χώρα Α

χώρα Γ

χώρα Β

ετών
χώρα Α

χώρα Γ

χώρα Β

χώρα Α

Σύνολο (1)

Τομείς «Λοιποί κάτοικοι»

A. Εσωτερικό
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Τιτλοποιημένα δάνεια
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
κ.λπ.
άνω του 1 έτους και έως 5
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
κ.λπ.
άνω των 5 ετών
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
κ.λπ.
άνω των 5 ετών
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
ΧΡΕΣ εγκατεστημένες στη
ζώνης ευρώ
κ.λπ.

Στοιχεία ισολογισμού

Γενική
κυβέρνηση
(S. 13)

Ανεξόφλητα ποσά που ανταλλάσσονται μεταξύ ΕθνΚΤ

Πίνακας 3
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2. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα VIII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ 1
Μεταβλητές για την παροχή του καταλόγου των χρηματοδοτικών εταιρειών ειδικού σκοπού (ΧΡΕΣ) για
στατιστικούς σκοπούς

Ονομασία μεταβλητής

object_request

Περιγραφή μεταβλητής

Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τον τύπο της αποστελλόμενης ενημέρωσης της
ΧΡΕΣ και μπορεί να λάβει μία από τις έξι προκαθορισμένες τιμές:

Καθεστώς

Υποχρεωτική

“fvc_req_new”: αίτηση προσθήκης νέας ΧΡΕΣ
“fvc_req_mod”: αίτηση μεταβολής ορισμένης ΧΡΕΣ
“fvc_req_del”: αίτηση διαγραφής ορισμένης ΧΡΕΣ
“fvc_req_realloc”: αίτηση εκ νέου χρησιμοποίησης του κωδικού αναγνώρισης
διαγεγραμμένης ΧΡΕΣ για νέα ΧΡΕΣ
“fvc_req_mod_id_realloc”: αίτηση εκ νέου χρησιμοποίησης του κωδικού
αναγνώρισης διαγεγραμμένης ΧΡΕΣ για άλλη ΧΡΕΣ
“fvc_req_mod_id”: αίτηση αντικατάστασης του κωδικού αναγνώρισης
(“fvc_id”) ορισμένης ΧΡΕΣ με διαφορετικό κωδικό ταυτοποίησης
fvc_confidentiality
_flag

Η μεταβλητή αυτή δηλώνει το βαθμό εμπιστευτικότητας της δέσμης στοιχείων
στο σύνολό της. Θα πρέπει να επιλέγεται μια προκαθορισμένη τιμή μεταξύ
των ακόλουθων τριών: “F” (ελεύθερη, μη εμπιστευτική), “Ν” [εμπιστευτική·
επιτρέπεται η ανακοίνωσή της για χρήση μόνο εντός του ευρωπαϊκού συστή
ματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ)] ή “C” (εμπιστευτική· δεν επιτρέπεται η
ανακοίνωσή της στο ΕΣΚΤ ή στο κοινό)

Υποχρεωτική

Εάν ορισμένη μεταβλητή χρήζει μερικής εμπιστευτικότητας, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται η τιμή “F”
fvc_id

Πρωτεύουσα κλείδα όσον αφορά τη δέσμη στοιχείων των ΧΡΕΣ αποτελεί ο
κωδικός αναγνώρισης (εφεξής “id code”), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε
ΧΡΕΣ

Υποχρεωτική

Αυτός αποτελείται από δυο τμήματα:“host” και “id”
Ο συνδυασμός των τιμών των δυο τμημάτων διασφαλίζει ότι η μεταβλητή
“fvc_id” είναι μοναδική και προσδιορίζει τη συγκεκριμένη ΧΡΕΣ
host

Ο μήκους δύο χαρακτήρων κωδικός ISO που αντιστοιχεί στη χώρα καταχώ
ρισης της ΧΡΕΣ και αποτελεί το ένα από τα δυο τμήματα της μεταβλητής
“fvc_id” (βλέπε ανωτέρω)

Υποχρεωτική όταν
αποτελεί μέρος του
κωδικού αναγνώρι
σης

id

Ο κωδικός αναγνώρισης της ΧΡΕΣ που αποτελεί το ένα από τα δυο τμήματα
της μεταβλητής “fvc_id” (βλέπε ανωτέρω)

Υποχρεωτική όταν
αποτελεί μέρος του
κωδικού αναγνώρι
σης

name

Η πλήρης επωνυμία με την οποία είναι καταχωρισμένη η ΧΡΕΣ, περιλαμβα
νομένου του χαρακτηρισμού της εταιρείας, όπως Plc, Ltd, SpA κ.λπ.

Υποχρεωτική

address

Δηλώνει τα λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης της
ΧΡΕΣ ή της εταιρείας διαχείρισης αυτής και αποτελείται από τέσσερα τμή
ματα: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” και “city”

Υποχρεωτική για τις
αιτήσεις “new” και
“mod”

postal_address

Δηλώνει την ονομασία και τον αριθμό της οδού στην οποία βρίσκεται η
εγκατάσταση

Υποχρεωτική για τις
αιτήσεις “new” και
“mod”
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Περιγραφή μεταβλητής

Καθεστώς

postal_box

Δηλώνει τον αριθμό ταχυδρομικής θυρίδας, χρησιμοποιώντας τα εθνικά συμ
βατικά συστήματα ταχυδρομικών θυρίδων

Υποχρεωτική για τις
αιτήσεις “new” και
“mod”

postal_code

Δηλώνει τον ταχυδρομικό κώδικα, χρησιμοποιώντας τις εθνικές συμβατικές
πρακτικές για τα ταχυδρομικά συστήματα

Υποχρεωτική για τις
αιτήσεις “new” και
“mod”

city

Δηλώνει την πόλη εγκατάστασης της ΧΡΕΣ

Υποχρεωτική για τις
αιτήσεις “new” και
“mod”

management
company name

Η πλήρης επωνυμία με την οποία είναι καταχωρισμένη η εταιρεία διαχείρισης
της ΧΡΕΣ

Υποχρεωτική

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι μη διαθέσιμα, πρέπει να παρέχεται η τιμή “not
available” (εάν η ΧΡΕΣ έχει εταιρεία διαχείρισης) ή “not applicable” (εάν η
ΧΡΕΣ δεν έχει εταιρεία διαχείρισης)
management
company
name_confidentiali
ty_flag

Η μεταβλητή αυτή δηλώνει το βαθμό εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
που περιέχονται στην επωνυμία της εταιρείας διαχείρισης

nature of
securitisation

Η μεταβλητή αυτή δηλώνει τον τύπο της τιτλοποίησης στην οποία μετέχει η
ΧΡΕΣ

Υποχρεωτική

Θα πρέπει να επιλέγεται μια προκαθορισμένη τιμή μεταξύ των ακόλουθων
τριών: “F” (ελεύθερη, μη εμπιστευτική), “Ν” [εμπιστευτική· επιτρέπεται η ανα
κοίνωσή της για χρήση μόνο εντός του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών
τραπεζών (ΕΣΚΤ)], ή “C” (εμπιστευτική· δεν επιτρέπεται η ανακοίνωσή της στο
ΕΣΚΤ ή στο κοινό)
Υποχρεωτική

Θα πρέπει να επιλέγεται μια προκαθορισμένη τιμή μεταξύ των ακόλουθων
τεσσάρων: “traditional”, “synthetic”, “other” ή “not available”
nature of
securitisation
_confidentiality_
flag

Η μεταβλητή αυτή δηλώνει το βαθμό εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
που αφορούν τον τύπο της τιτλοποίησης

ISIN codes

Η μεταβλητή αυτή καθορίζει τους κωδικούς ISIN (1) για κάθε κατηγορία
τίτλου που εκδίδει η ΧΡΕΣ στο πλαίσιο της ίδιας τιτλοποίησης

Υποχρεωτική

Θα πρέπει να επιλέγεται μια προκαθορισμένη τιμή μεταξύ των ακόλουθων
τριών: “F” (ελεύθερη, μη εμπιστευτική), “Ν” [εμπιστευτική· επιτρέπεται η ανα
κοίνωσή της για χρήση μόνο εντός του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών
τραπεζών (ΕΣΚΤ)], ή “C” (εμπιστευτική· δεν επιτρέπεται η ανακοίνωσή της στο
ΕΣΚΤ ή στο κοινό)
Υποχρεωτική

Η μεταβλητή αυτή αποτελείται από αρκετά τμήματα, περιλαμβανομένης της
αναφοράς σε: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” και “ISIN_n”
Η αναφορά ενός τουλάχιστον κωδικού ISIN (ISIN_1) είναι υποχρεωτική
Εάν αναφέρεται ΧΡΕΣ για την οποία δεν ισχύουν ή δεν διατίθενται οι κωδικοί
ISIN, για το τμήμα “ISIN_1” πρέπει να παρέχεται ο μήκους 12 χαρακτήρων
όρος “XXXXXXXXXXXX”
free_text

Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις ΧΡΕΣ

(1) International Securities Identification Number: κωδικός αναγνώρισης, μοναδικός για ορισμένη έκδοση τίτλων, ο οποίος αποτελείται από
12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΕΡΟΣ 2
Έλεγχοι επαλήθευσης

1. Γενικοί έλεγχοι
Θα ελέγχεται ότι:
— συμπληρώνονται όλες οι υποχρεωτικές μεταβλητές,
— η μεταβλητή “object_request” λαμβάνει έναν από τους έξι προκαθορισμένους τύπους τιμών που αναφέρονται στο μέρος 1
του παρόντος παραρτήματος (“fvc_req_new”, “fvc_req_mod”, “fvc_req_del”, “fvc_req_realloc”, “fvc_req_mod_id_real
loc”, “fvc_req_mod_id”) ανάλογα με το είδος των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και ότι
— οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο κατά την υποβολή ενημερώσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
2. Έλεγχοι κωδικού αναγνώρισης
Θα ελέγχεται ότι:
— η μεταβλητή “fvc_id” αποτελείται από δύο χωριστά τμήματα, τη μεταβλητή “host” και τη μεταβλητή “id”, και ότι ο
συνδυασμός των τιμών των δύο τμημάτων διασφαλίζει τη μοναδικότητα της μεταβλητής “fvc_id” η οποία προσδιορίζει τη
συγκεκριμένη ΧΡΕΣ,
— η τιμή της μεταβλητής “host” μιας ΧΡΕΣ συνίσταται στον κωδικό ISO της οικείας χώρας, μήκους δυο χαρακτήρων,
— κωδικός αναγνώρισης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δεν δίδεται σε νέα ΧΡΕΣ. Εάν δεν είναι δυνατό να αποτραπεί μια
τέτοια περίπτωση, οι ΕθνΚΤ πρέπει να αποστείλουν στην ΕΚΤ μια αίτηση “fvc_req_realloc”,
— για την αναγγελία μεταβολής του κωδικού αναγνώρισης μιας υφιστάμενης ΧΡΕΣ χρησιμοποιείται ειδική αίτηση “fvc_req_
mod_id” και ότι
— για την αναγγελία αντικατάστασης ενός κωδικού αναγνώρισης με άλλον κωδικό που είχε προηγουμένως διαγραφεί
χρησιμοποιείται ειδική αίτηση “fvc_req_mod_id_realloc”.
Η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση όταν ο κωδικός αναγνώρισης (είτε μιας υφιστάμενης ΧΡΕΣ είτε μιας ΧΡΕΣ που έχει προηγου
μένως διαγραφεί) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και η αίτηση δεν είναι “fvc_req_mod_id_realloc” ή ο νέος κωδικός αναγνώρισης
ΧΡΕΣ περιλαμβάνεται στον εκάστοτε κατάλογο.
Όταν η μεταβλητή “fvc_id” είναι ατελής, εσφαλμένη ή μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
3. Επωνυμία
Θα ελέγχεται ότι:
— η εν λόγω μεταβλητή περιέχει την επωνυμία της ΧΡΕΣ,
— η επωνυμία της ΧΡΕΣ, περιλαμβανομένου του χαρακτηρισμού αυτής, αναγγέλλεται ομοιόμορφα για όλες τις επωνυμίες
για τις οποίες ισχύει,
— ακολουθείται η συμφωνημένη πρακτική υπέρ της χρήσης πεζών χαρακτήρων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο τονισμός των
λέξεων και ότι
— χρησιμοποιούνται πεζοί χαρακτήρες όπου συντρέχει περίπτωση.
Όταν η μεταβλητή “name” είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
4. Διεύθυνση
Θα ελέγχεται ότι:
— έχει συμπληρωθεί μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες μεταβλητές: “postal_address”, “postal_box” ή “postal_code”,
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— η μεταβλητή “postal_address” δηλώνει την ονομασία και τον αριθμό της οδού στην οποία βρίσκεται η ΧΡΕΣ (ή η εταιρεία
διαχείρισης αυτής, όπου υπάρχει),
— για τη μεταβλητή “postal_box” χρησιμοποιούνται τα εθνικά συμβατικά συστήματα ταχυδρομικών θυρίδων, καθώς και ότι
πριν από τους αριθμούς της μεταβλητής “postal_box” δεν εμφανίζεται κείμενο αναφερόμενο στην ταχυδρομική θυρίδα
και ότι
— για τη μεταβλητή “postal_code” χρησιμοποιούνται οι εθνικές συμφωνημένες πρακτικές για τα ταχυδρομικά συστήματα και
ότι η μεταβλητή αυτή δηλώνει τον οικείο ταχυδρομικό κώδικα.
Όταν τουλάχιστον μία από τις μεταβλητές της κατηγορίας “address” είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο
σύνολό της.
5. Πόλη
Θα ελέγχεται ότι η μεταβλητή “city” δηλώνει την πόλη στην οποία είναι εγκατεστημένη η ΧΡΕΣ.
Όταν η μεταβλητή “city” είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
6. Επωνυμία εταιρείας διαχείρισης και αντίστοιχη ένδειξη εμπιστευτικότητας
Ως εταιρεία διαχείρισης νοείται ένα ίδρυμα το οποίο παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ή διοίκησης στη ΧΡΕΣ.
Θα ελέγχεται ότι:
— η μεταβλητή “management company name” συμπληρώνεται είτε με την επωνυμία της εταιρείας είτε με την τιμή “not
available” ή “not applicable”,
— εάν η μεταβλητή “management company name” ορίζεται ως “not available”, παρέχεται συνοδευτική αιτιολογία στο
πεδίο “free_text”· διαφορετικά, η ΕΚΤ αποστέλλει προειδοποίηση,
— η μεταβλητή “management company name_confidentiality_flag” συμπληρώνεται με μία από τις τιμές “F”, “N” ή “C”.
Όταν η μεταβλητή “management company name” είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
7. Τύπος τιτλοποίησης και αντίστοιχη ένδειξη εμπιστευτικότητας
Θα ελέγχεται ότι:
— η μεταβλητή “nature of securitisation” συμπληρώνεται με μία από τις ακόλουθες τέσσερις προκαθορισμένες τιμές:
“traditional”, “synthetic”, “other” ή “not available”,
— εάν η μεταβλητή “nature of securitisation” ορίζεται ως “not available”, παρέχεται συνοδευτικός λόγος στο πεδίο
“free_text”· διαφορετικά, η ΕΚΤ αποστέλλει προειδοποίηση,
— η μεταβλητή “nature of securitisation_confidentiality_flag” συμπληρώνεται με μία από τις τιμές “F”, “N” ή “C”.
Όταν η μεταβλητή “nature of securitisation” είναι μη διαθέσιμη, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
8. Κωδικοί ISIN
Θα ελέγχεται ότι:
— υπό τη μεταβλητή “ISIN codes” έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον η μεταβλητή “ISIN_1” για κάθε ΧΡΕΣ, καθώς και ότι η
τιμή της μεταβλητής “ISIN_1” είναι είτε ο ισχύων κωδικός είτε ο μήκους 12 χαρακτήρων όρος “XXXXXXXXXXXX”,
— οι κωδικοί ISIN όσον αφορά την ίδια ΧΡΕΣ δεν επαναλαμβάνονται,
— οι κωδικοί ISIN όσον αφορά το σύνολο των ΧΡΕΣ δεν επαναλαμβάνονται.
Όταν οι μεταβλητές “ISIN codes” και “ISIN_1” είναι μη διαθέσιμες, δηλαδή δεν παρέχεται ο ισχύων κωδικός ή ο όρος
“XXXXXXXXXXXX”, η ΕΚΤ απορρίπτει την αίτηση στο σύνολό της.
9. Έλεγχοι εμπιστευτικότητας
Όταν οι ΕθνΚΤ αναγγέλλουν την ενημέρωση μιας ΧΡΕΣ στην ΕΚΤ, μπορούν να προσδιορίζουν ορισμένες τιμές ή τη δέσμη των
στοιχείων στο σύνολό της ως εμπιστευτικές χρησιμοποιώντας την ένδειξη εμπιστευτικότητας.
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Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνοδευτικές πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία της εμπιστευτικότητας πρέπει να παρέχονται
στο πεδίο “free_text”.
Η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει τις τιμές αυτές στην ιστοσελίδα της, ούτε τις αναδιανέμει στις ΕθνΚΤ. Οι ενδείξεις εμπιστευτικότητας
περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω:
“F”

Free: η τιμή με αυτή την ένδειξη δεν είναι εμπιστευτική και μπορεί να δημοσιευθεί.

“N”

Confidential statistical information: η τιμή με αυτή την ένδειξη μπορεί να ανακοινωθεί εντός του ΕΣΚΤ,
αλλά όχι να δημοσιευθεί.

“C”

Confidential statistical information: η τιμή με αυτή την ένδειξη δεν επιτρέπεται να ανακοινωθεί εντός του
ΕΣΚΤ ούτε να δημοσιευθεί, παραμένει εντός του χώρου παραγωγής στατιστικών πληροφοριών της ΕΚΤ.

Θα ελέγχεται ότι:
— οι μεταβλητές “fvc_confidentiality_flag”, “management company name_confidentiality_flag” και “nature of securiti
sation_confidentiality_flag” συμπληρώνονται με μία από τις ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές: “F”, “N” ή “C”,
— όταν η μεταβλητή “management company name_confidentiality_flag” ή/και “nature of securitisation_confidentiali
ty_flag” είναι “N” ή “C”, τότε η μεταβλητή “fvc_confidentiality_flag” πρέπει να είναι “F”».
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