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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 13ης Φεβρουαρίου 2004
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2003/2 σχετικά µε ορισµένες υποχρεώσεις παροχής
στατιστικών στοιχείων θεσπιζόµενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες παροχής
στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τοµέα της νοµισµατικής και τραπεζικής
στατιστικής
(ΕΚΤ/2004/1)
(2004/268/ΕΚ)
ποιηθεί, ώστε να συµπεριλάβει την εν λόγω υποχρέωση και
να καθορίσει τις επιτρεπτές µεθόδους διενέργειας εκτιµήσεων.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

(4)

Η τροποποίηση της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2003/2
απαιτείται λόγω της έκδοσης του κανονισµού ΕΚΤ/2003/9,
της 12ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την εφαρµογή
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (3), ο οποίος προέβη
σε αναδιατύπωση του κανονισµού ΕΚΤ/1998/15, της 1ης
∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών (4).

(5)

Απαιτούνται επίσης περαιτέρω τεχνικές τροποποιήσεις κατόπιν αναθεώρησης της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2003/2.

(6)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός ΕΚΤ/2001/13, της 22ας Νοεµβρίου 2001,
σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα
των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (1) απαιτεί
από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (ΝΧΙ) να
παρέχουν τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία αναλυόµενα κατά
χώρα και νόµισµα. Ο εν λόγω κανονισµός τροποποιήθηκε
στις 18 Σεπτεµβρίου 2003 ώστε να περιλαµβάνει πλέον την
υποχρέωση των ΝΧΙ να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά τις
χώρες που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
την 1η Μαΐου 2004.
Η τροποποίηση προβλέπει µια ευέλικτη προσέγγιση,
σύµφωνα µε την οποία η παροχή των εν λόγω στοιχείων δεν
απαιτείται εάν αυτά δεν είναι σηµαντικά. Εφόσον προκύπτει
από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο
συγκέντρωσης ότι τα σχετικά στοιχεία µάλλον δεν είναι
σηµαντικά, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) µπορούν
να αποφασίζουν να µην απαιτούν την παροχή τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τα ΝΧΙ θα πρέπει να
ενηµερώνονται τακτικά για το εάν τα στοιχεία είναι σηµαντικά ή όχι.
Στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ αποφασίσουν να µην απαιτήσουν την παροχή των εν λόγω στοιχείων, θα πρέπει να
προβαίνουν σε εκτίµησή τους, προκειµένου να διατηρείται η
ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τη λογιστική κατάσταση του τοµέα των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ. Συνεπώς, η
κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2003/2, της 6ης Φεβρουαρίου
2003, σχετικά µε ορισµένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων θεσπιζόµενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και τις διαδικασίες παροχής στατιστικών στοιχείων
από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον τοµέα της νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής (2) θα πρέπει να τροπο-

(1) 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).
2
( ) ΕΕ L 241 της 26.9.2003, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2003/2 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Για τους σκοπούς της κατάρτισης των νοµισµατικών µεγεθών
οι ΕθνΚΤ παρέχουν — συµπληρωµατικά προς τα στατιστικά
στοιχεία τα οποία υποβάλλουν βάσει του κανονισµού ΕΚΤ/
2001/13, µε την ίδια συχνότητα και εντός των ίδιων προθεσµιών — στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποχρεώσεις από
καταθέσεις, ταµείο και τίτλους της κεντρικής διοίκησης,
σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος VII.»
2. Στο άρθρο 2 παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:
«5α. Όσον αφορά τους πίνακες 3 και 4 του δεύτερου µέρους
του παραρτήµατος I του κανονισµού EΚΤ/2001/13, εφόσον τα στοιχεία αναφορικά µε τα πεδία που σηµειώνονται
µε το σύµβολο “#” δεν παρέχονται, αυτά εκτιµώνται
σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτηµα VIII.»
(3) ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.
(4) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό ΕΚΤ/2002/3 (ΕΕ L 106 της 23.4.2002,
σ. 9).
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3. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Για την παρακολούθηση της ακρίβειας των εκάστοτε πάγιων
εκπτώσεων από τη βάση των αποθεµατικών, τις οποίες τυχόν
εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των διάρκειας έως δύο ετών εκδοθέντων χρεογράφων
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
ΕΚΤ/2003/9, της 12ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την
εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (8), η ΕΚΤ
διενεργεί υπολογισµούς σε µηνιαία βάση, χρησιµοποιώντας
στατιστικά στοιχεία τέλους µήνα που τα πιστωτικά ιδρύµατα
υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ δυνάµει του κανονισµού ΕΚΤ/2001/
13. Οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν τα απαιτούµενα συγκεντρωτικά
µεγέθη σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος XVI και τα
υποβάλλουν στην ΕΚΤ.
( ) ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.»
8

4. Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 2 και 3 διαγράφονται.
5. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα I της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
6. Τα παραρτήµατα VII, XIII, XV, XVIII και XX τροποποιούνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα II της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής.
7. Το παράρτηµα VIII αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα III της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής.

20.3.2004

8. Το παράρτηµα IX αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα IV της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής.
9. Το παράρτηµα XVII (εκτός του προσαρτήµατός του) αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα V της
παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
10. Το παράρτηµα XXI διαγράφεται.
Άρθρο 2
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των
κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει στις 20 Φεβρουαρίου 2004.
Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 1 εφαρµόζονται από την 1η
Μαΐου 2004.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 13 Φεβρουαρίου 2004.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΝΧΙ
Περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2004 — ∆εκέµβριος 2004
Παροχή στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ
Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)

Περίοδος αναφοράς (1)
Μηνιαία στοιχεία

Ηµέρα

Ηµεροµηνία

Στοιχεία Ιανουαρίου 2004

Πέµπτη

26 Φεβρουαρίου 2004

Στοιχεία Φεβρουαρίου 2004

Παρασκευή

26 Μαρτίου2004

Στοιχεία Μαρτίου 2004

Πέµπτη

29 Απριλίου 2004

Στοιχεία Απριλίου 2004

Παρασκευή

28 Μαΐου 2004

Στοιχεία Μαΐου 2004

∆ευτέρα

28 Ιουνίου2004

Στοιχεία Ιουνίου 2004

Τετάρτη

28 Ιουλίου 2004

Στοιχεία Ιουλίου 2004

Πέµπτη

26 Αυγούστου 2004

Στοιχεία Αυγούστου 2004

∆ευτέρα

27 Σεπτεµβρίου 2004

Στοιχεία Σεπτεµβρίου 2004

Πέµπτη

28 Οκτωβρίου 2004

Στοιχεία Οκτωβρίου 2004

Παρασκευή

26 Νοεµβρίου 2004

Στοιχεία Νοεµβρίου 2004

Πέµπτη

30 ∆εκεµβρίου 2004

Στοιχεία ∆εκεµβρίου 2004

Παρασκευή

28 Ιανουαρίου 2005

Σηµειώσεις:
(1) Η περίοδος αναφοράς δηλώνει το µήνα και το έτος της περιόδου παρατήρησης. Πρόκειται για έναν ηµερολογιακό µήνα όσον αφορά τα καταρτιζόµενα µε µηνιαία συχνότητα στοιχεία.
(2) Η ηµεροµηνία διαβίβασης, η οποία είναι δεσµευτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλώνει την ηµέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕθνΚΤ οφείλει να διαβιβάζει τα στοιχεία.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2004 — ∆εκέµβριος 2004
Παροχή µηνιαίων και τριµηνιαίων στατιστικών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης
Παροχή µηνιαίων στοιχείων
Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Παροχή τριµηνιαίων στοιχείων

Ηµεροµηνία διαβίβασης ( )
2

Ηµέρα

Ηµεροµηνία

Ιανουάριος 2004

Παρασκευή

20 Φεβρουαρίου
2004

Φεβρουάριος
2004

∆ευτέρα

Μάρτιος 2004
Απρίλιος 2004

Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)
Ηµέρα

Ηµεροµηνία

—

—

—

22 Μαρτίου
2004

—

—

—

Παρασκευή

23 Απριλίου
2004

Μάρτιος 2004

Πέµπτη

13 Μαΐου 2004

∆ευτέρα

24 Μαΐου 2004

—

—

—

Μάιος 2004

Τρίτη

22 Ιουνίου 2004

—

—

—

Ιούνιος 2004

Πέµπτη

22 Ιουλίου 2004

Ιούνιος 2004

Τρίτη

10 Αυγούστου
2004

Ιούλιος 2004

Παρασκευή

20 Αυγούστου
2004

—

—

—
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Παροχή µηνιαίων στοιχείων

Παροχή τριµηνιαίων στοιχείων

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)

Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

20.3.2004

Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Ηµέρα

Ηµεροµηνία

Αύγουστος 2004

Τρίτη

21 Σεπεµβρίου
2004

Σεπτέµβριος
2004

Παρασκευή

Οκτώβριος 2004

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)
Ηµέρα

Ηµεροµηνία

—

—

—

22 Οκτωβρίου
2004

Σεπτέµβριος
2004

Πέµπτη

11 Νοεµβρίου
2004

∆ευτέρα

22 Νοεµβρίου
2004

—

—

—

Νοέµβριος 2004

Πέµπτη

23 ∆εκεµβρίου
2004

—

—

—

∆εκέµβριος 2004

∆ευτέρα

24 Ιανουαρίου
2005

∆εκέµβριος 2004

Πέµπτη

10 Φεβρουαρίου
2005

Σηµειώσεις:
“—” Το σύµβολο αυτό δηλώνει ότι δεν παρέχονται στοιχεία.
(1) Η ηµεροµηνία αναφοράς δηλώνει το µήνα και το έτος της περιόδου παρατήρησης. Πρόκειται για έναν ηµερολογιακό µήνα όσον αφορά τα
καταρτιζόµενα µε µηνιαία συχνότητα στοιχεία και ένα ηµερολογιακό τρίµηνο όσον αφορά τα καταρτιζόµενα µε τριµηνιαία συχνότητα στοιχεία.
(2) Η ηµεροµηνία διαβίβασης, η οποία είναι δεσµευτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλώνει την ηµέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕθνΚΤ οφείλει να διαβιβάζει τα στοιχεία.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
Περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2004 — Οκτώβριος 2004
Παροχή στατιστικών στοιχείων για τη βάση των αποθεµατικών

Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)
Ηµέρα

Ηµεροµηνία

Ιανουάριος 2004

Τρίτη

9 Μαρτίου 2004

Φεβρυάριος 2004

Τρίτη

6 Απριλίου 2004

Μάρτιος 2004

Τρίτη

11 Μαΐου 2004

Απρίλιος 2004

Τρίτη

8 Ιουνίου 2004

Μάιος 2004

Τρίτη

6 Ιουλίου 2004

Ιούνιος 2004

Τρίτη

10 Αυγούστου 2004

Ιούλιος 2004

Τρίτη

7 Σεπτεµβρίου 2004

Αύγουστος 2004

∆ευτέρα

11 Οκτωβρίου 2004

Σεπτέµβριος 2004

∆ευτέρα

8 Νοεµβρίου 2004

Οκτώβριος 2004

Τρίτη

7 ∆εκεµβρίου 2004

Νοέµβριος 2004
∆εκέµβριος 2004
Σηµειώσεις:
(1) Η ηµεροµηνία αναφοράς δηλώνει το µήνα και το έτος της περιόδου παρατήρησης. Πρόκειται για έναν ηµερολογιακό µήνα όσον αφορά τα
καταρτιζόµενα µε µηνιαία συχνότητα στοιχεία.
(2) Η ηµεροµηνία διαβίβασης, η οποία είναι δεσµευτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλώνει την ηµέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕθνΚΤ οφείλει να διαβιβάζει τα στοιχεία.
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ
Περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2004 — ∆εκέµβριος 2004
Παροχή στατιστικών στοιχείων για τις αναλογίες σε µακροοικονοµική βάση

Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Ιανουάριος 2004

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)
Ηµέρα

Ηµεροµηνία

Παρασκευή

27 Φεβρουαρίου 2004

Φεβρουάριος 2004

Τετάρτη

31 Μαρτίου 2004

Μάρτιος 2004

Παρασκευή

30 Απριλίου 2004

Απρίλιος 2004

∆ευτέρα

31 Μαΐου 2004

Μάιος 2004

Τετάρτη

30 Ιουνίου 2004

Ιούνιος 2004

Παρασκευή

30 Ιουλίου 2004

Ιούλιος 2004

Τρίτη

31 Αυγούστου 2004

Αύγουστος 2004

Πέµπτη

30 Σεπτεµβρίου 2004

Σεπτέµβριος 2004

Παρασκευή

29 Οκτωβρίου 2004

Οκτώβριος 2004

Τρίτη

30 Νοεµβρίου 2004

Νοέµβριος 2004

Παρασκευή

31 ∆εκεµβρίου 2004

∆εκέµβριος 2004

∆ευτέρα

31 Ιανουαρίου 2005

Σηµειώσεις:
(1) Η ηµεροµηνία αναφοράς δηλώνει το µήνα και το έτος της περιόδου παρατήρησης. Πρόκειται για έναν ηµερολογιακό µήνα όσον αφορά τα
καταρτιζόµενα µε µηνιαία συχνότητα στοιχεία.
(2) Η ηµεροµηνία διαβίβασης, η οποία είναι δεσµευτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλώνει την ηµέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕθνΚΤ οφείλει να διαβιβάζει τα στοιχεία.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Περίοδος αναφοράς πρώτο τρίµηνο 2004 — τέταρτο τρίµηνο 2004
Παροχή στατιστικών στοιχείων λοιπών ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών

Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)
Ηµέρα

Ηµεροµηνία

—

—

—

—

—

—

Μάρτιος 2004

∆ευτέρα

30 Ιουνίου 2004

—

—

—

—

—

—

Ιούνιος 2004

Τρίτη

30 Σεπτεµβρίου 2004

—

—

—

—

—

—

Σεπτέµβριος 2004

Τετάρτη

31 ∆εκεµβρίου 2004

—

—

—

—

—

—

∆εκέµβριος 2004

Τετάρτη

31 Μαρτίου 2005

Σηµειώσεις:
“—” Το σύµβολο αυτό δηλώνει ότι δεν παρέχονται στοιχεία.
(1) Η ηµεροµηνία αναφοράς δηλώνει το µήνα και το έτος της περιόδου παρατήρησης. Πρόκειται για ένα ηµερολογιακό τρίµηνο όσον αφορά τα
καταρτιζόµενα µε τριµηνιαία συχνότητα στοιχεία.
(2) Η ηµεροµηνία διαβίβασης, η οποία είναι δεσµευτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλώνει την ηµέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕθνΚΤ οφείλει να διαβιβάζει τα στοιχεία.
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
Περίοδος αναφοράς 2003 — 2004
Παροχή διαρθρωτικών στατιστικών δεικτών
Ηµεροµηνία αναφοράς (1)

Ηµεροµηνία διαβίβασης (2)
Ηµέρα

Ηµεροµηνία

∆εκέµβριος 2003

Τετάρτη

31 Μαρτίου 2004

∆εκέµβριος 2003
(∆είκτης 3)

∆ευτέρα

31 Μαΐου 2004

∆εκέµβριος 2004

Πέµπτη

31 Μαρτίου 2005

∆εκέµβριος 2004
(∆είκτης 3)

Τρίτη

31 Μαΐου 2005

Σηµειώσεις:
(1) Η ηµεροµηνία αναφοράς δηλώνει το µήνα και το έτος της περιόδου παρατήρησης. Πρόκειται για ένα ηµερολογιακό έτος όσον αφορά τα
καταρτιζόµενα µε ετήσια συχνότητα στοιχεία.
(2) Η ηµεροµηνία διαβίβασης, η οποία είναι δεσµευτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλώνει την ηµέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕθνΚΤ οφείλει να διαβιβάζει τα στοιχεία.»

20.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τα παραρτήµατα VII, XIII, XV, XVIII και XX της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2003/2 τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτηµα VII, ο πίνακας µε τίτλο «Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις υποχρεώσεις της κεντρικής διοίκησης από καταθέσεις. Αξιολόγηση της διαθεσιµότητας των στοιχείων» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
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Βέλγιο

L 83/36

«Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις υποχρεώσεις της κεντρικής διοίκησης από καταθέσεις. Αξιολόγηση της διαθεσιµότητας των στοιχείων

Γαλλία

Ταχυδροµείο

Υπουργείο Οικονοµικών

Υπουργείο Οικονοµικών

Υπουργείο Οικονοµικών

Υπουργείο Οικονοµικών

Τοµέας εκδότη σύµφωνα µε το
ΕΣΛ

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Ονοµασία µέσου

Avoirs à vue (καταθέσεις όψεως)

Καταθέσεις όψεως στο Υπουργείο
Οικονοµικών

Λογαριασµοί βιοµηχανικής ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονοµικών

Λογαριασµοί νέων απλού ταµιευτηρίου στο Υπουργείο Οικονοµικών

Προθεσµιακές
καταθέσεις
Υπουργείο Οικονοµικών

—

Τρεχούµενοι πιστωτικοί λογαριασµοί πελατών που τηρούν µη
χρηµατοπιστωτικοί φορείς κάτοικοι

∆ιοικητικά ρυθµιζόµενες καταθέσεις ταµιευτηρίου, χωρίς προθεσµία ή προειδοποίηση, για τις
οποίες δεν επιτρέπεται η έκδοση
επιταγών και οι οποίες τηρούνται
από µη χρηµατοπιστωτικούς φορείς κατοίκους

∆ιοικητικά ρυθµιζόµενες καταθέσεις ταµιευτηρίου, χωρίς προθεσµία ή προειδοποίηση, για τις
οποίες δεν επιτρέπεται η έκδοση
επιταγών και οι οποίες τηρούνται
από µη χρηµατοπιστωτικούς φορείς κατοίκους

Προθεσµιακοί λογαριασµοί πελατών, τηρούµενοι από µη χρηµατοπιστωτικούς φορείς κατοίκους

Περιγραφή

EL

Εκδότης

στο

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Προθεσµία: λήψη από τις µονάδες παροχής στοιχείων/έτοιµα
για την ΕΚΤ

11/15 εργάσιµες ηµέρες

10/15 εργάσιµες ηµέρες

10/15 εργάσιµες ηµέρες

10/15 εργάσιµες ηµέρες

10/15 εργάσιµες ηµέρες

Πηγή στοιχείων

Άµεση

Άµεση

Άµεση

Άµεση

Άµεση

Παροχή ιστορικών στοιχείων

“Ακριβέστερες δυνατές εκτιµήσεις”
περιόδου Ιουλίου 1997 —
Αυγούστου 1998 και στοιχεία
πριν από τον Ιούλιο 1997 ως
ιστορικά στοιχεία

Εκτιµήσεις που χρονολογούνται
από τη δεκαετία του 1980 έως
σήµερα

Εκτιµήσεις που χρονολογούνται
από τη δεκαετία του 1980 έως
σήµερα

Εκτιµήσεις που χρονολογούνται
από τη δεκαετία του 1980 έως
σήµερα

Εκτιµήσεις που χρονολογούνται
από τη δεκαετία του 1980 έως
σήµερα

Ταξινόµηση εντός του συστήµατος παροχής στοιχείων

Κατηγορία: µίας ηµέρας.

Κατηγορία: µίας ηµέρας

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Κατηγορία: υπό προειδοποίηση
έως 3 µηνών

Κατηγορία: υπό προειδοποίηση
έως 3 µηνών

Κατηγορία: προθεσµίας
έτους/έως 2 ετών

Τοµείς: ΝΧΙ, κεντρική διοίκηση,
λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης, τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”:
µη χρηµατοδοτικές εταιρείες και
νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά
ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Τοµείς: λοιπές κατηγορίες γενικής
κυβέρνησης, τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

∆εν περιλαµβάνονται

Μη σχετικά

∆εν περιλαµβάνονται

∆εν περιλαµβάνονται

∆εν περιλαµβάνονται

για

δεδουλευµένους

1

20.3.2004

Στοιχεία
τόκους

έως
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Συχνότητα

Ιταλία

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (για
λογαριασµό του υπουργού Οικονοµικών)

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (για
λογαριασµό του υπουργού Οικονοµικών)

Υπουργείο Οικονοµικών
του Ταχυδροµείου)

Τοµέας εκδότη σύµφωνα µε το
ΕΣΛ

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Ονοµασία µέσου

Συνήθεις καταθέσεις

Ειδικοί λογαριασµοί ταµιευτηρίου
(Special savings accounts —
SSA)

Τρεχούµενοι λογαριασµοί

Libretti postali liberi (καταθέσεις
ταµιευτηρίου)

Buoni fruttiferi ordinari (πιστοποιητικά καταθέσεων)

Περιγραφή

Μη µεταβιβάσιµες µε επιταγή, η
ανάληψη όµως των οποίων είναι
δυνατή σε πρώτη ζήτηση του δικαιούχου χωρίς επιβάρυνση τόκου

Επιβαρύνονται µε χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή παρακράτησης επί των επιτοκίων καταθέσεων. Η ανάληψη των ποσών
χωρίς προειδοποίηση υπόκειται σε
κυρώσεις

Καταθέσεις (τρεχούµενοι λογαριασµοί)

Καταθέσεις (λογαριασµοί ταµιευτηρίου)

Καταθέσεις (λογαριασµοί ταµιευτηρίου)

Συχνότητα

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Προθεσµία: λήψη από τις µονάδες παροχής στοιχείων/έτοιµα
για την ΕΚΤ

10/15 εργάσιµες ηµέρες

10/15 εργάσιµες ηµέρες

15 εργάσιµες ηµέρες

15 εργάσιµες ηµέρες

15 εργάσιµες ηµέρες

Πηγή στοιχείων

Άµεση

Άµεση

Άµεση

Άλλη (Cassa DD. PP.)

Άλλη (Cassa DD. PP.)

Παροχή ιστορικών στοιχείων

Πραγµατικά αναδροµικά στοιχεία
από τον Ιούλιο 1997. Για παλαιότερες εκτιµήσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του
1980 χρησιµοποιείται η µέθοδος
των συστατικών στοιχείων

Πραγµατικά αναδροµικά στοιχεία
από τον Ιούλιο 1997. Για παλαιότερες εκτιµήσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του
1980 χρησιµοποιείται η µέθοδος
των συστατικών στοιχείων

Είναι δυνατή η εκτίµηση στοιχείων
µέχρι το ∆εκέµβριο 1995

Είναι δυνατή η εκτίµηση στοιχείων
µέχρι το ∆εκέµβριο 1995

Είναι δυνατή η εκτίµηση στοιχείων
µέχρι το ∆εκέµβριο 1995

Ταξινόµηση εντός του συστήµατος παροχής στοιχείων

Κατηγορία: υπό προειδοποίηση
έως 3 µηνών.

Κατηγορία: υπό προειδοποίηση
έως 3 µηνών.

Κατηγορία: µίας ηµέρας.

Κατηγορία: υπό προειδοποίηση
έως 3 µηνών

Κατηγορία: υπό προειδοποίηση έως
3 µηνών

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

∆εν περιλαµβάνονται

Στοιχεία
τόκους

για

δεδουλευµένους

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Τοµείς: λοιπές κατηγορίες γενικής
κυβέρνησης, τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Τοµέας: τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

∆εν περιλαµβάνονται

∆εν περιλαµβάνονται

∆εν περιλαµβάνονται

∆εν περιλαµβάνονται
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Υπουργείο Οικονοµικών (µέσω του
Cassa DD.PP.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Οικονοµικών (µέσω
του Cassa Depositi e Prestiti —
Cassa DD.PP.)

(µέσω

EL

Εκδότης

20.3.2004

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Ταχυδροµείο

Υπουργείο Οικονοµικών

Υπουργείο Οικονοµικών· Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP)

Τοµέας εκδότη σύµφωνα µε το ΕΣΛ

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Κεντρική διοίκηση

Ονοµασία µέσου/µέσων

Καταθέσεις

Καταθέσεις όψεως στο Υπουργείο Οικονοµικών

Προθεσµιακές καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Certificados especiais de dívida de curto prazo (βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα) που εκδίδονται από το IGCP

Περιγραφή

—

—

—

Μηνιαία

Μηνιαία

Μηνιαία

Προθεσµία: λήψη από τις µονάδες παροχής στοιχείων/έτοιµα για την ΕΚΤ

15 εργάσιµες ηµέρες

10/14 εργάσιµες ηµέρες

10/14 εργάσιµες ηµέρες

Πηγή στοιχείων

Άµεση

Άµεση

Άµεση

Παροχή ιστορικών στοιχείων

Πραγµατικά αναδροµικά στοιχεία για την περίοδο
Ιουλίου 1997 — Μαΐου 1998. ∆εν προβλέπονται
εκτιµήσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του
1980

Πραγµατικά αναδροµικά στοιχεία από το Σεπτέµβριο
1999

Πραγµατικά αναδροµικά στοιχεία από το Σεπτέµβριο
1999

Ταξινόµηση εντός του συστήµατος παροχής στοιχείων

Κατηγορία: πλήρης διαχωρισµός εφόσον συνεργαστεί
το Ταχυδροµείο

Κατηγορία: µίας ηµέρας

Κατηγορία: προθεσµίας έως 1 έτους

Νόµισµα: εθνικό

Νόµισµα: εθνικό

Τοµείς: λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης,
τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”

Τοµείς: λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης, τοµείς
“Λοιποί κάτοικοι”

∆εν περιλαµβάνονται

∆εν περιλαµβάνονται»

Τοµείς: λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης,
τοµείς “Λοιποί κάτοικοι”
Στοιχεία για δεδουλευµένους τόκους

Περιλαµβάνονται

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συχνότητα

Νόµισµα: εθνικό

EL

Εκδότης/εκδότες
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2. Το παράρτηµα XIII τροποποιείται ως εξής:
α) Ο πίνακας 1 «Οικογένεια κλειδών για τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης (ECB_BSI1): διαστάσεις σειρών» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
Έννοια
(µνηµονική)

«Θέση
εντός
της κλείδας:

Ονοµασία έννοιας

Κατάλογος κωδικών
(µνηµονική)

Μορφή τιµής

Ονοµασία καταλόγου κωδικών

∆ιαστάσεις

1

FREQ

Συχνότητα

AN1

CL_FREQ

Κατάλογος κωδικών συχνότητας (Τ∆∆, ΕΚΤ)

2

REF_AREA

Περιοχή αναφοράς

AN2

CL_AREA_EE

Κατάλογος κωδικών περιοχής (Ισοζύγιο
πληρωµών Eurostat, ΕΚΤ)

3

ADJUSTMENT

Ένδειξη διόρθωσης

AN1

CL_ADJUSTMENT

Κατάλογος κωδικών ένδειξης διόρθωσης
(Τ∆∆, ΕΚΤ)

4

BS_REP_SECTOR

Ανάλυση του τοµέα αναφοράς της λογιστικής
κατάστασης

AN1

CL_BS_REP_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης του τοµέα
αναφοράς της λογιστικής κατάστασης (ΕΚΤ)

5

BS_ITEM

Στοιχείο λογιστικής κατάστασης

AN3

CL_BS_ITEM

Κατάλογος κωδικών στοιχείου λογιστικής
κατάστασης (ΕΚΤ)

6

MATURITY_ORIG

Αρχική διάρκεια

AN1

CL_MATURITY_ORIG

Κατάλογος
(ΕΚΤ)

7

DATA_TYPE

Είδος στοιχείων

AN1

CL_DATA_TYPE

Είδος νοµισµατικών και τραπεζικών στοιχείων, ροές και θέσεις (ΕΚΤ, Τ∆∆)

8

COUNT_AREA

Περιοχή αντισυµβαλλοµένου

AN2

CL_AREA_EE

Κατάλογος κωδικών περιοχής (Ισοζύγιο
πληρωµών Eurostat, ΕΚΤ)

9

BS_COUNT_SECTOR

Τοµέας αντισυµβαλλοµένου της λογιστικής κατάστασης

AN4

CL_BS_COUNT_SECTOR

Κατάλογος κωδικών τοµέα αντισυµβαλλοµένου της λογιστικής κατάστασης (ΕΚΤ, Τ∆∆)

10

CURRENCY_TRANS

Νόµισµα συναλλαγής

AN3

CL_CURRENCY

Κατάλογος κωδικών νοµίσµατος (ΕΚΤ, Τ∆∆,
Ισοζύγιο πληρωµών Eurostat)

11

BS_SUFFIX

Επίθηµα λογιστικής κατάστασης

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Κατάλογος κωδικών νοµίσµατος των σειρών
ή ειδικού υπολογισµού (ΕΚΤ)»

κωδικών

αρχικής

β) Η ενότητα 2.11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«∆ιάσταση 11: νόµισµα στο οποίο εκφράζονται οι σειρές (BS_SUFFIX, µήκος: έως τρεις χαρακτήρες)
Η διάσταση αυτή καθορίζει εάν η παρεχόµενη σειρά εκφράζεται στο εθνικό ή στο κοινό νόµισµα (ευρώ). Λαµβάνει δύο
τιµές (“N”, εθνικό νόµισµα και “E”, ευρώ), οι οποίες περιλαµβάνονται στον κατάλογο κωδικών CL_BS_SUFFIX. Η
διάσταση αυτή είναι πολύ σηµαντική για τη διαφοροποίηση των σειρών που αντιπροσωπεύουν το ίδιο οικονοµικό φαινόµενο και υποβάλλονται στα διάφορα στάδια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ). Για παράδειγµα, όσον
αφορά τις χώρες της ΕΕ που δεν είναι µέλη της ΟΝΕ, τα στοιχεία παρέχονται στο εθνικό νόµισµα. Από τη στιγµή που θα
ενταχθούν στην ΟΝΕ, οι ίδιες σειρές στοιχείων της λογιστικής κατάστασης θα εκφράζονται και θα παρέχονται σε ευρώ.»
γ) Στην ενότητα 5.1 «Στοιχεία υπολοίπων», η παράγραφος (δ) «Πληροφοριακά στοιχεία — λοιπά ΝΧΙ και ΕθνΚΤ/ΕΚΤ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στο παράρτηµα IX, µια δέσµη µηνιαίων χρονολογικών σειρών για τους τοµείς των λοιπών ΝΧΙ και των ΕθνΚΤ/της ΕΚΤ
έχει χαρακτηριστεί απαραίτητη για την παρακολούθηση της εξέλιξης ορισµένων πρόσθετων αναλύσεων των βασικών
σειρών που αφορούν στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ. Οι εν λόγω σειρές παρέχονται στην ΕΚΤ ως πληροφοριακά στοιχεία και ταξινοµούνται σε δύο οµάδες, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητάς τους: πληροφοριακά στοιχεία
“µείζονος σηµασίας” και πληροφοριακά στοιχεία “ήσσονος σηµασίας”. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται το φαινόµενο ή τα
δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα, δεν απαιτείται παροχή στοιχείων, οι δε ΕθνΚΤ θα πρέπει, εκ των προτέρων, να ενηµερώνουν
σχετικά την ΕΚΤ και να αποστέλλουν, πριν από την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τον κατάλογο µε τις υφιστάµενες σειρές
που θα παρέχονται τακτικά.»
3. Το παράρτηµα XV τροποποιείται ως εξής:
α) Η ενότητα µε τίτλο «Τακτική παροχή των στοιχείων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα στατιστικά στοιχεία για τη βάση των αποθεµατικών περιλαµβάνουν έξι χρονολογικές σειρές για τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες αναφέρονται στα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν υπόλοιπα του τέλους του µήνα και πρέπει να διαβιβάζονται στην ΕΚΤ, σε µηνιαία βάση, µέσω του συστήµατος ανταλλαγής στοιχείων του ΕΣΚΤ, το αργότερο έως την
“ηµεροµηνία αναγνώρισης” (την εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ που προηγείται της έναρξης της περιόδου τήρησης). Κατ' εξαίρεση, όσον αφορά την περίοδο τήρησης που αρχίζει στις 24 Ιανουαρίου 2004 και λήγει στις 9 Μαρτίου 2004, τα στατιστικά στοιχεία για τη βάση των αποθεµατικών θα πρέπει να παρέχονται το αργότερο έως τις 16 Φεβρουαρίου 2004 (5).

διάρκειας
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Τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα (δηλαδή, όσα απαλλάσσονται από την υποχρέωση µηνιαίας παροχής πλήρων στοιχείων)
υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ, σε τριµηνιαία βάση, ανάλυση µε περιορισµένο αριθµό στοιχείων. Όσον αφορά τα εν λόγω µικρά
πιστωτικά ιδρύµατα, χρησιµοποιούνται απλοποιηµένα στατιστικά στοιχεία της βάσης των αποθεµατικών για τις τρεις
(µηνιαίες) περιόδους τήρησης, ενώ οι ΕθνΚΤ θα συµπεριλαµβάνουν στοιχεία για τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα παροχής στοιχείων που εφαρµόζουν (6).
(5) Ή έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ, εάν η 16η Φεβρουαρίου 2004 δεν είναι εργάσιµη για την ΕθνΚΤ.
Με τον όρο “εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ” νοείται κάθε ηµέρα κατά την οποία µια συγκεκριµένη ΕθνΚΤ συµµετέχοντος
κράτους µέλους λειτουργεί µε σκοπό τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ.
(6) Για τα µηνιαία αριθµητικά δεδοµένα που παρέχουν στην ΕΚΤ κατά τις τρεις διαβιβάσεις στοιχείων, οι ΕθνΚΤ χρησιµοποιούν τα τριµηνιαία στοιχεία της βάσης των αποθεµατικών που λαµβάνουν από τα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα, κατόπιν
δηµοσιεύσεώς τους.»
β) Η ενότητα µε τίτλο «Πολιτική αναθεωρήσεων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι αναθεωρήσεις ως προς τη βάση των αποθεµατικών/τα ελάχιστα αποθεµατικά, οι οποίες πραγµατοποιούνται από τα
ιδρύµατα παροχής στοιχείων µετά την έναρξη της περιόδου τήρησης, ή µετά την 16η Φεβρουαρίου 2004 όσον αφορά
την περίοδο τήρησης που αρχίζει στις 24 Ιανουαρίου 2004 (εκπρόθεσµες αναθεωρήσεις), δεν θα πρέπει να οδηγούν σε
αναθεωρήσεις των στατιστικών στοιχείων για τη βάση των αποθεµατικών και τα ελάχιστα αποθεµατικά.»
4. Το παράρτηµα XVIII τροποποιείται ως εξής:
α) Στην ενότητα 5.2.3 «Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε επίπεδο παρατήρησης», «Υποχρεωτικά», η δεύτερη παράγραφος της
πρώτης περίπτωσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στον κατάλογο που ακολουθεί καθορίζονται οι αναµενόµενες τιµές (σύµφωνα µε τη συµφωνηθείσα ιεραρχία) των εν λόγω
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων των ΛΕΧΟ:
“A” = κανονική τιµή,
“B” = τιµή µεταβολής εννοιολογικού περιεχοµένου, (20α),
“M” = µη υφιστάµενα στοιχεία (21),
“L” = υφιστάµενα αλλά µη συλλεγόµενα στοιχεία (22),
“E” = εκτιµώµενη τιµή/παραδοχή,
“P” = προσωρινή τιµή (το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα µπορεί να χρησιµοποιείται, ιδίως, σε κάθε διαβίβαση στοιχείων
και να αφορά την εκάστοτε πιο πρόσφατη παρατήρηση) (23).
(20a)

(21)
(22)

(23)

Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα δεν απαιτείται για τους σκοπούς της οικογένειας κλειδών που αφορά τους
ΛΕΧΟ, δεδοµένου ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιµες βάσει της σειράς επανακατηγοριοποίησης.
Προστίθεται στον κατάλογο, εφόσον περιλαµβάνεται στις πιθανές τιµές για το χαρακτηριστικό γνώρισµα “καθεστώς
παρατήρησης” που είναι κοινές για όλες τις οικογένειες κλειδών. Ωστόσο, εάν παρέχεται το καθεστώς παρατήρησης
“B”, πρέπει να συνοδεύεται από τιµή παρατήρησης προ µεταβολής εννοιολογικού περιεχοµένου (OBS_PRE_BREAK).
Όταν, λόγω των πρακτικών της αγοράς σε τοπικό επίπεδο ή του νοµικού πλαισίου, ορισµένη χρονολογική σειρά (ή
µέρος αυτής) δεν υφίσταται (το συγκεκριµένο φαινόµενο δεν παρατηρείται), παρέχεται η τιµή “—”, µε καθεστώς
παρατήρησης “Μ”, που δηλώνει ότι η σειρά δεν είναι διαθέσιµη.
Όταν, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στον στατιστικό τοµέα σε τοπικό επίπεδο, δεν έχουν συλλεγεί στοιχεία
για ορισµένη χρονολογική σειρά, είτε όσον αφορά συγκεκριµένες ηµεροµηνίες είτε όσον αφορά όλη τη διάρκεια
της χρονολογικής σειράς (το συγκεκριµένο οικονοµικό φαινόµενο υφίσταται, αλλά δεν παρακολουθείται από στατιστική άποψη), παρέχεται η τιµή “—”, µε καθεστώς παρατήρησης “L” σε κάθε περίοδο, που δηλώνει ότι η σειρά δεν
είναι διαθέσιµη.
Οι παρατηρήσεις αυτές λαµβάνουν οριστικές τιµές (καθεστώς παρατήρησης “Α”) σε µεταγενέστερο στάδιο. Οι νέες
αναθεωρηµένες τιµές αντικαθιστούν τις προγενέστερες προσωρινές παρατηρήσεις.»

β) Στην ενότητα 5.2.3 «Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε επίπεδο παρατήρησης», «Προαιρετικά», η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«OBS_PRE_BREAK: το εν λόγω χαρακτηριστικό γνώρισµα περιλαµβάνει την τιµή παρατήρησης προ µεταβολής εννοιολογικού περιεχοµένου, η οποία αποτελεί αριθµητικό πεδίο όπως και η παρατήρηση, και παρέχεται όταν οι σειρές παρουσιάζουν µεταβολή εννοιολογικού περιεχοµένου. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα δεν απαιτείται για τους σκοπούς της
οικογένειας κλειδών που αφορά τους ΛΕΧΟ, δεδοµένου ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιµες βάσει της
σειράς επανακατηγοριοποίησης. Προστίθεται στον κατάλογο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, εφόσον ανήκει στο υποσύνολο χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που είναι κοινό για όλες τις οικογένειες κλειδών. Ωστόσο, εάν παρέχεται το
καθεστώς παρατήρησης “B” (τιµή µεταβολής εννοιολογικού περιεχοµένου), πρέπει να συνοδεύεται από τιµή παρατήρησης
προ µεταβολής εννοιολογικού περιεχοµένου.»
5. Στο παράρτηµα XX, η ενότητα 3 «Πρότυπο διαβίβασης στατιστικών στοιχείων» διαγράφεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Παροχή στοιχείων δυνάµει του κανονισµού ΕΚΤ/2001/13
1. Σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13, της 22ας Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση
του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (1), τα ΝΧΙ οφείλουν να παρέχουν τριµηνιαίες αναλύσεις για τα
κυριότερα στοιχεία της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης, όπως ορίζεται στην ενότητα IV του πρώτου µέρους και
διευκρινίζεται περαιτέρω στον πίνακα 3 (Ανάλυση κατά χώρα) και τον πίνακα 4 (Ανάλυση κατά νόµισµα) του δεύτερου
µέρους του παραρτήµατος I του εν λόγω κανονισµού. Και στους δύο πίνακες, τα πεδία που αντιστοιχούν στις θέσεις των
χωρών που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 σηµειώνονται µε το σύµβολο “#”. Τα ΝΧΙ παρέχουν στοιχεία
αναφορικά µε τα πεδία αυτά. Οι ΕθνΚΤ δύνανται ωστόσο να αποφασίζουν να µην απαιτούν την παροχή των εν λόγω στοιχείων, εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά δεν
είναι σηµαντικά.
2. Εφόσον οι ΕθνΚΤ αποφασίσουν να µην απαιτήσουν την παροχή των µη σηµαντικών στοιχείων, αξιολογούν, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα (τουλάχιστον µία φορά ετησίως), κατά πόσο τα στοιχεία αναφορικά µε τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο
''#'' είναι σηµαντικά. Οι ΕθνΚΤ ενηµερώνουν την ΕΚΤ και τα ΝΧΙ για τυχόν µεταβολή των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων
όσον αφορά τα εν λόγω πεδία.
3. Όταν τα στοιχεία αναφορικά µε τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” δεν είναι σηµαντικά και οι ΕθνΚΤ αποφασίσουν να µην απαιτήσουν την (πλήρη) παροχή τους, προβαίνουν σε εκτίµηση των στοιχείων χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες
πληροφορίες, σύµφωνα µε τις µεθόδους που ορίζονται κατωτέρω.
Μέθοδοι διενέργειας εκτιµήσεων
4. Όταν οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε εκτίµηση των στοιχείων µε βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, αναγγέλλουν τα εν λόγω στοιχεία στην ΕΚΤ ως πληροφοριακά στοιχεία. Μπορούν να εφαρµοστούν οι ακόλουθες µέθοδοι διενέργειας εκτιµήσεων (άλλες
µέθοδοι, ανάλογα µε την περίπτωση, µπορούν να συζητηθούν µε την ΕΚΤ):
— Η εκτίµηση των τριµηνιαίων αριθµητικών δεδοµένων βασίζεται σε στοιχεία που παρέχουν τα ΝΧΙ µε µικρότερη συχνότητα.
Τα στοιχεία µεταφέρονται στη µη διαθέσιµη περίοδο (ή περιόδους) µε επανάληψη αυτών ή µε εφαρµογή των κατάλληλων
στατιστικών µεθόδων, προκειµένου να απεικονίζεται τυχόν µακροχρόνιος ρυθµός ανάπτυξης ή εποχική διακύµανση.
— Η εκτίµηση των τριµηνιαίων αριθµητικών δεδοµένων βασίζεται σε στοιχεία που παρέχουν τα ΝΧΙ σε πιο συγκεντρωτική
βάση ή σε συγκεκριµένες αναλύσεις τις οποίες οι ΕθνΚΤ θεωρούν σηµαντικές.
— Η εκτίµηση των τριµηνιαίων αριθµητικών δεδοµένων βασίζεται σε τριµηνιαία στοιχεία που συλλέγονται από µεγάλα ΝΧΙ
(στα οποία αναλογεί το 80 % τουλάχιστον των εργασιών που εκτελούνται µε τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ
την 1η Μαΐου 2004).
— Η εκτίµηση των τριµηνιαίων αριθµητικών δεδοµένων βασίζεται σε εναλλακτικές πηγές στοιχείων (όπως στοιχεία της
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών ή του ισοζυγίου πληρωµών), αφού εφαρµοστούν οποιεσδήποτε διορθώσεις απαιτούνται
λόγω των διαφορετικών εννοιών και ορισµών που χρησιµοποιούνται σε τέτοιου είδους εναλλακτικές πηγές σε σύγκριση
µε τους χρησιµοποιούµενους στο πλαίσιο της νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής.
— Η εκτίµηση των τριµηνιαίων αριθµητικών δεδοµένων βασίζεται σε στοιχεία σχετικά µε τις χώρες που θα προσχωρήσουν
στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, τα οποία παρέχουν, σε τριµηνιαία βάση, τα ΝΧΙ ως ενιαίο σύνολο.
Προθεσµίες παροχής στοιχείων
5. Τα στοιχεία που παρέχονται ως πληροφοριακά στοιχεία δυνάµει του παρόντος παραρτήµατος µπορούν να αναγγέλλονται
στην ΕΚΤ µε παράταση ενός επιπλέον µήνα από το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιµης ηµέρας µετά το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται.»

(1) 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).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα ανήκουν στην οικογένεια κλειδών των στοιχείων της
λογιστικής κατάστασης, η οποία περιγράφεται στο παράρτηµα XIII. Οι σειρές στοιχείων πρέπει να παρέχονται σε µηνιαία
βάση και εντός των προθεσµιών που ισχύουν για τα υποχρεωτικά µηνιαία στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης
των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΝΧΙ), σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13, της 22ας Νοεµβρίου
2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (1).
I. Πληροφοριακά στοιχεία για την κατάρτιση και την εκτίµηση των νοµισµατικών µεγεθών και των αντίστοιχων µεγεθών
2. Για τους σκοπούς της κατάρτισης των νοµισµατικών µεγεθών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) παρέχουν στατιστικές
πληροφορίες όσον αφορά συµπληρωµατικές αναλύσεις των στοιχείων “νόµισµα σε κυκλοφορία” και “εκδοθέντα χρεόγραφα”.
Τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία µείζονος σηµασίας σηµειώνονται µε έντονο περίγραµµα στους πίνακες Α και Β και
ορίζονται κατωτέρω. Τα υπόλοιπα πληροφοριακά στοιχεία είναι απαραίτητα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η λεπτοµερέστερη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ.
3. Νόµισµα σε κυκλοφορία, εκ του οποίου τραπεζογραµµάτια ευρώ (M1), τραπεζογραµµάτια σε εθνικές υποδιαιρέσεις (M2), κέρµατα (M3), κέρµατα ευρώ (M4) και κέρµατα σε εθνικές υποδιαιρέσεις (M5):
— Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ (M1) αντιπροσωπεύουν τα εκδοθέντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, όπως περιλαµβάνονται στο
στοιχείο “νόµισµα σε κυκλοφορία”.
— Τα τραπεζογραµµάτια σε εθνικές υποδιαιρέσεις (M2) αντιπροσωπεύουν τραπεζογραµµάτια σε εθνικά νοµίσµατα που
εξέδιδαν οι ΕθνΚΤ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και τα οποία δεν έχουν ακόµα επιστραφεί στις ΕθνΚΤ. Παρέχονται
από τον Ιανουάριο του 2002 και τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια του εν λόγω έτους.
— Τα κέρµατα (M3) αφορούν το ποσό των κερµάτων, τόσο σε ευρώ όσο και σε εθνικές υποδιαιρέσεις (τα οποία δεν έχουν
ακόµα επιστραφεί), που εκδίδουν οι εθνικές αρχές (ΕθνΚΤ/κεντρικές διοικήσεις) και παρέχονται ως µέρος του στοιχείου
“νόµισµα σε κυκλοφορία” στη λογιστική κατάσταση της οικείας ΕθνΚΤ.
— Τα κέρµατα ευρώ (M4) αντιπροσωπεύουν κέρµατα ευρώ που εκδίδουν οι εθνικές αρχές (ΕθνΚΤ/κεντρικές διοικήσεις).
— Τα κέρµατα σε εθνικές υποδιαιρέσεις (M5) είναι κέρµατα σε εθνικά νοµίσµατα που εξέδιδαν οι εθνικές αρχές (ΕθνΚΤ/
κεντρικές διοικήσεις) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και τα οποία δεν έχουν ακόµα επιστραφεί στις ΕθνΚΤ.
4. Κάτοχοι διαπραγµατεύσιµων τίτλων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)/τις ΕθνΚΤ (στοιχεία M6 έως M8)
Χρεόγραφα που εκδίδονται από την ΕΚΤ/τις ΕθνΚΤ και αναλύονται κατά τόπο κατοικίας του κατόχου σύµφωνα µε το διαχωρισµό στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: εσωτερικό, λοιπά συµµετέχοντα κράτη µέλη και υπόλοιπος κόσµος.

(1) 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).
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5. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού/λοιπές υποχρεώσεις, εκ των οποίων υποχρεώσεις (στοιχείο M13)/απαιτήσεις (στοιχείο
M18) εντός του Ευρωσυστήµατος που σχετίζονται µε την κατανοµή τραπεζογραµµατίων ευρώ
Καθαρές θέσεις έναντι του Ευρωσυστήµατος που προκύπτουν από: 1) τη διανοµή τραπεζογραµµατίων ευρώ που εκδίδει η
ΕΚΤ (8 % του συνόλου των εκδόσεων) και 2) την εφαρµογή του µηχανισµού µεριδίων συµµετοχής στο κεφάλαιο. Για την
κατανοµή της καθαρής πιστωτικής ή χρεωστικής θέσης της κάθε ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ στο ενεργητικό ή το παθητικό σκέλος
της λογιστικής κατάστασης, λαµβάνεται υπόψη το σύµβολο, ήτοι η θετική καθαρή θέση έναντι του Ευρωσυστήµατος
καταγράφεται στο σκέλος του ενεργητικού και η αρνητική καθαρή θέση στο σκέλος του παθητικού.
6. Κάτοχοι διαπραγµατεύσιµων τίτλων που εκδίδονται από λοιπά ΝΧΙ και αναλύονται κατά διάρκεια (στοιχεία M19
έως M21 και M28 έως M30) και, περαιτέρω, κατά νόµισµα (στοιχεία M22 έως M27 και M31 έως M36)
Χρεόγραφα και τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ και αναλύονται κατά τόπο κατοικίας του κατόχου σύµφωνα
µε το διαχωρισµό στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: εσωτερικό, λοιπά συµµετέχοντα κράτη µέλη και υπόλοιπος κόσµος. Τα
στοιχεία που αφορούν χρεόγραφα και τίτλους χρηµαταγοράς παρέχονται µε ανάλυση κατά διάρκεια (έως ενός έτους, άνω
του ενός έτους και έως δύο ετών) και, περαιτέρω, κατά νόµισµα (ευρώ, ξένα νοµίσµατα).
II. Πληροφοριακά στοιχεία για την εξαγωγή δεδοµένων σχετικά µε τους συντελεστές στάθµισης για τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ
7. Για την κατάρτιση σε τακτική βάση στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ (1) και για την ενοποίηση των εθνικών στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ µε τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τη ζώνη του ευρώ απαιτούνται δεδοµένα σχετικά µε τους συντελεστές στάθµισης. Προκειµένου να µειωθεί ο φόρτος εργασίας των ΕθνΚΤ ως προς την παροχή στοιχείων,
έχει αποφασιστεί η χρήση των στατιστικών πληροφοριών —που έχουν ήδη παράσχει οι ΕθνΚΤ στο πλαίσιο των στατιστικών
στοιχείων λογιστικής κατάστασης— ως βασικής πηγής για την εξαγωγή των συντελεστών στάθµισης όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων που εφαρµόζουν τα ΝΧΙ σε ανεξόφλητα υπόλοιπα, καθώς και επιλεγµένα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων που εφαρµόζουν τα ΝΧΙ σε νέες εργασίες.
8. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13, τα δεδοµένα για τους συντελεστές στάθµισης
που αφορούν τις συναφείς κατηγορίες καταθέσεων σχετικά µε νέες εργασίες και ανεξόφλητα υπόλοιπα µπορούν εύκολα να
καταρτιστούν βάσει αντιστοίχισης µε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Ωστόσο, για τις κατηγορίες µέσων “δάνεια”
σχετικά µε τα ανεξόφλητα υπόλοιπα (2) τα υποχρεωτικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης δεν καθιστούν δυνατή την
ακριβή αντιστοίχιση.
9. Όσον αφορά τις εν λόγω κατηγορίες µέσων, οι (υποχρεωτικές) σειρές στοιχείων της λογιστικής κατάστασης καλύπτουν όλα
τα νοµίσµατα συναλλαγής, ενώ στο πλαίσιο των στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ εξετάζονται µόνο τα δάνεια σε
ευρώ. Οι σειρές στοιχείων της λογιστικής κατάστασης που αφορούν µόνο το ευρώ ως νόµισµα συναλλαγής, σύµφωνα µε
τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13, είναι διαθέσιµες µε την απαιτούµενη ανάλυση κατά τοµέα, χωρίς όµως να πραγµατοποιείται
διάκριση ούτε ως προς τη διάρκεια ούτε ως προς το είδος δανείου (στην περίπτωση του τοµέα νοικοκυριά).
10. Εποµένως, για τις εν λόγω κατηγορίες δανείων, οι συντελεστές στάθµισης θα βασίζονται στις σειρές στοιχείων της λογιστικής κατάστασης που αφορούν τα δάνεια σε όλα τα νοµίσµατα. Ωστόσο, οι σειρές θα διορθώνονται ως προς το ποσοστό
του ευρώ επί του συνόλου των νοµισµάτων συναλλαγής.
11. Κατόπιν διµερών επαφών, ορισµένες ΕθνΚΤ (µέχρι σήµερα, η κεντρική τράπεζα του Βελγίου, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της
Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Αυστρίας, της Πορτογαλίας και της Φινλανδίας) είναι, ωστόσο, σε θέση να
παρέχουν τις απαιτούµενες αναλύσεις για δάνεια σε ευρώ. Για το σκοπό αυτό, έχουν οριστεί τα ακόλουθα πληροφοριακά
στοιχεία:

(1) Σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/18, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρµοζοµένων από τα
νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και µη χρηµατοδοτικές εταιρείες, (ΕΕ L 10 της
12.1.2002, σ. 24).
2
( ) Βλέπε κανονισµό ΕΚΤ/2001/18, παράρτηµα II, προσάρτηµα 1: δείκτες 6-14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Οδηγίες για την υποβολή ενηµερώσεων

Εισαγωγή
1. Οι παρούσες οδηγίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη συλλογή και επαλήθευση των στοιχείων του καταλόγου των
νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (“ΝΧΙ”), καθώς και τη διανοµή αυτού. Ο κατάλογος των ΝΧΙ παρουσιάζει µε
συγκεντρωτικό τρόπο τα ιδρύµατα που απαρτίζουν τους εθνικούς τοµείς των ΝΧΙ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ).
Ειδικές ενηµερώσεις του καταλόγου των ΝΧΙ
2. Οι ειδικές ενηµερώσεις είναι υποχρεωτικές και λαµβάνουν χώρα σε περίπτωση επέλευσης µεταβολής στον τοµέα των ΝΧΙ,
δηλαδή όταν ορισµένο ίδρυµα εισέρχεται στον τοµέα των ΝΧΙ (“εισερχόµενος”) ή όταν ορισµένο ΝΧΙ εξέρχεται από τον εν
λόγω τοµέα (“εξερχόµενος”).
3. Οι ειδικές ενηµερώσεις είναι επίσης υποχρεωτικές σε περίπτωση επέλευσης µεταβολών στα χαρακτηριστικά των υφιστάµενων
ΝΧΙ.
4. Η είσοδος ορισµένου ιδρύµατος στον τοµέα των ΝΧΙ είναι δυνατό να οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους τέσσερεις
λόγους:
— ίδρυση ενός ΝΧΙ κατόπιν συγχώνευσης,
— ίδρυση νέων νοµικών προσώπων κατόπιν διάσπασης ενός υφιστάµενου ΝΧΙ,
— ίδρυση ενός νέου ΝΧΙ,
— µεταβολή του καθεστώτος ενός µη-ΝΧΙ, το οποίο µετατρέπεται σε ΝΧΙ.
5. Η έξοδος ορισµένου ιδρύµατος από τον τοµέα των ΝΧΙ είναι δυνατό να οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους πέντε
λόγους:
— συµµετοχή ενός ΝΧΙ σε συγχώνευση,
— εξαγορά ενός ΝΧΙ από άλλο ίδρυµα,
— διάσπαση ενός ΝΧΙ σε ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα,
— µεταβολή του καθεστώτος ενός ΝΧΙ, το οποίο µετατρέπεται σε µη-ΝΧΙ,
— εκκαθάριση ενός ΝΧΙ.
6. Η διαβίβαση ειδικών ενηµερώσεων για τον τοµέα των ΝΧΙ είναι υποχρεωτική, αφενός για τη διασφάλιση απόλυτης συµφωνίας του τελευταίου µε τους επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και, αφετέρου, για τη
µηνιαία δηµοσίευση του καταλόγου των ΝΧΙ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
7. Κατά την παροχή στοιχείων για ένα νέο ίδρυµα ή για ένα ίδρυµα που πρόκειται να υποστεί τροποποίηση συµπληρώνονται
όλες οι υποχρεωτικές µεταβλητές.
8. Κατά την αναγγελία της εξόδου ενός ιδρύµατος (το οποίο δεν συµµετέχει σε συγχώνευση) από τον τοµέα των ΝΧΙ, θα
πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες: το είδος της αίτησης (delete) και ο κωδικός αναγνώρισης
του ΝΧΙ (µεταβλητή “mfi_id”).
Εκ νέου χρησιµοποίηση κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ
9. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούν κωδικούς αναγνώρισης διαγεγραµµένων ΝΧΙ για νέα
ΝΧΙ.
10. Όταν η χρησιµοποίηση των ως άνω κωδικών είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΚΤ µια αίτηση “mfi_req_realloc”. Η ΕΚΤ αντιµετωπίζει την εκ νέου χρησιµοποίηση ενός κωδικού αναγνώρισης των ΝΧΙ µε τον ίδιο τρόπο όπως
τη χορήγηση κωδικού σε νέο ΝΧΙ, µε τη διαφορά ότι το σύστηµα δεν ελέγχει τα αρχεία των ΝΧΙ για τον εντοπισµό ιδρυµάτων µε τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, εάν ο εκ νέου χρησιµοποιούµενος κωδικός αναγνώρισης των
ΝΧΙ περιλαµβάνεται στον ισχύοντα κατάλογο των ΝΧΙ, η εν λόγω αίτηση θα απορρίπτεται.
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11. Όταν απαιτείται η αντικατάσταση του κωδικού αναγνώρισης ενός υφιστάµενου ΝΧΙ µε τον κωδικό ενός διαγεγραµµένου
ΝΧΙ, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΚΤ µια αίτηση “mfi_req_mod_id_realloc”. Με την ενέργεια αυτή καθίσταται δυνατή
η µεταβολή του κωδικού αναγνώρισης των ΝΧΙ και, ταυτόχρονα, η εκ νέου χρησιµοποίηση υφιστάµενου κωδικού αναγνώρισης των ΝΧΙ. Κάθε φορά που ορισµένος κωδικός αναγνώρισης των ΝΧΙ µεταβάλλεται κατ αυτόν τον τρόπο, θα διενεργείται έλεγχος για όλα τα υφιστάµενα ΝΧΙ, ούτως ώστε να διαπιστωθεί εάν ο παλαιός κωδικός αναγνώρισης των ΝΧΙ είχε
αναγγελθεί για το κεντρικό κατάστηµα υπάρχοντος ΝΧΙ (δηλαδή, για αλλοδαπό υποκατάστηµα)· στην περίπτωση που είχε
πραγµατοποιηθεί η εν λόγω αναγγελία, ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήµατος θα ενηµερώνεται αυτοµάτως.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, εάν ο νέος κωδικός αναγνώρισης των ΝΧΙ έχει ήδη χρησιµοποιηθεί και η αίτηση δεν είναι “mfi_req_mod_id_realloc” (ή ο νέος κωδικός αναγνώρισης των ΝΧΙ περιλαµβάνεται στον εκάστοτε κατάλογο), η αίτηση θα
απορρίπτεται.

∆ιαβιβαζόµενες µεταβλητές
12. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι µεταβλητές που συλλέγονται σε σχέση µε τον κατάλογο των ΝΧΙ και αναφέρεται
εάν είναι υποχρεωτικές ή υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς. Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε κάθε µεταβλητή παρέχονται στην ενότητα “Έλεγχοι επαλήθευσης”, κατωτέρω. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος “συγχωνεύσεις” αφορά ενδοσυνοριακές συγχωνεύσεις, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Καθεστώς

Ονοµασία µεταβλητής

Περιγραφή

Υποχρεωτική

object_request

Τύπος της αποστελλόµενης ενηµέρωσης για το ΝΧΙ.
Μπορεί να λάβει µία από τις επτά προκαθορισµένες τιµές:
“mfi_req_new”, “mfi_req_mod”, “mfi_req_del”, “mfi_req_merger”, “mfi_req_realloc”, “mfi_req_mod_id_realloc” και “mfi_req_mod_id”.

Υποχρεωτική

mfi_id

Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης του ΝΧΙ. Αποτελείται
από δύο τµήµατα: “host” και “id”

Υποχρεωτική: όταν αποτελεί
τµήµα του κωδικού αναγνώρισης

host

Χώρα καταχώρησης του ΝΧΙ, υπό µορφή κωδικού χώρας
ISO, µήκους δύο χαρακτήρων

Υποχρεωτική: όταν αποτελεί
τµήµα του κωδικού αναγνώρισης

id

Κωδικός αναγνώρισης του ιδρύµατος (χωρίς το πρόθεµα
“host” του κωδικού χώρας ISO, µήκους δύο χαρακτήρων)

Υποχρεωτική

name

Πλήρης επωνυµία µε την οποία είναι καταχωρηµένο το
ΝΧΙ

Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και “mod”

address

Λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης
του ΝΧΙ. Αποτελείται από τέσσερα τµήµατα: “address”,
“box”, “code” και “city”

Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και “mod”

postal_address

Ονοµασία και αριθµός της οδού στην οποία βρίσκεται η
εγκατάσταση

Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και “mod”

postal_box

Αριθµός ταχυδροµικής θυρίδας

Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και“'mod”

postal_code

Ταχυδροµικός κώδικας

Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και “mod”

city

Πόλη εγκατάστασης του ιδρύµατος

Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και “mod”

category

∆ηλώνει το είδος του ΝΧΙ. Μπορεί να λάβει µία από τις
τέσσερεις προκαθορισµένες τιµές: central bank, credit
institution, money market fund ή other institution
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Ονοµασία µεταβλητής
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Υποχρεωτική: για τις αιτήσεις
“new” και “mod”

report

∆ηλώνει εάν το ΝΧΙ παρέχει µηνιαία στατιστικά στοιχεία
λογιστικής κατάστασης ή όχι. Μπορεί να λάβει µία από τις
δύο προκαθορισµένες τιµές: true ή false

Μη υποχρεωτική

order_r

∆ηλώνει την επιθυµητή σειρά αναφοράς των ΝΧΙ στο σχετικό κατάλογο, όταν δεν εφαρµόζεται η αγγλική αλφαβητική σειρά

Υποχρεωτική για τα αλλοδαπά
υποκαταστήµατα

head_of_branch

∆ηλώνει ότι το ΝΧΙ είναι αλλοδαπό υποκατάστηµα.
Μπορεί να λάβει µία από τις τρεις τιµές: “non_eu_head”,
“eu_non_mfi_head” ή “eu_mfi_head”

Υποχρεωτική για τα αλλοδαπά
υποκαταστήµατα

non_eu_head

∆ηλώνει ότι το κεντρικό κατάστηµα είναι κάτοικος χώρας
που δεν ανήκει στην ΕΕ. Αποτελείται από δύο τµήµατα:
“host” και “name”

Υποχρεωτική για τα αλλοδαπά
υποκαταστήµατα

eu_non_mfi_head

∆ηλώνει ότι το κεντρικό κατάστηµα είναι µεν κάτοικος της
ΕΕ, αλλά όχι ΝΧΙ. Αποτελείται από δύο τµήµατα: “non_mfi_id” και “name”

Υποχρεωτική για τα αλλοδαπά
υποκαταστήµατα

eu_mfi_head

∆ηλώνει ότι το κεντρικό κατάστηµα είναι κάτοικος της ΕΕ
και, παράλληλα, ΝΧΙ. Η µεταβλητή αυτή λαµβάνει την
τιµή “mfi_id”

Υποχρεωτική για συγχωνεύσεις

mfi_req_merger

∆ηλώνει ότι αποστέλλονται πληροφορίες σχετικά µε συγχωνεύσεις

Υποχρεωτική για συγχωνεύσεις

submerger

Σε κάθε µεταβλητή “submerger” θα πρέπει να αναφέρονται
τα ιδρύµατα που έχουν κοινή µεταβλητή “date” όσον
αφορά την ηµεροµηνία παραγωγής των εννόµων συνεπειών
της συγχώνευσης. Αποτελείται από τέσσερα τµήµατα:
“date”, “comment”, “involved_mfi” και “involved_non_mfi”

Υποχρεωτική για διασυνοριακές συγχωνεύσεις

involved_mfi

∆ηλώνει ότι ορισµένο ΝΧΙ συµµετέχει σε διασυνοριακή
συγχώνευση. Η µεταβλητή αυτή λαµβάνει την τιµή “mfi_ref”

Υποχρεωτική για συγχωνεύσεις

involved_non_mfi

∆ηλώνει ότι ορισµένο µη-ΝΧΙ συµµετέχει στη συγχώνευση.
Η µεταβλητή αυτή λαµβάνει την τιµή “non_mfi_obj”

Υποχρεωτική για διασυνοριακές συγχωνεύσεις

mfi_ref

Λεπτοµερή στοιχεία ΝΧΙ που συµµετέχει σε διασυνοριακή
συγχώνευση. Αποτελείται από δύο τµήµατα: “mfi_id” και
“name”

Υποχρεωτική για συγχωνεύσεις

non_mfi_obj

Λεπτοµερή στοιχεία µη-ΝΧΙ που συµµετέχει σε συγχώνευση µε ΝΧΙ. Αποτελείται από δύο τµήµατα: “non_mfi_id” και “name”

Υποχρεωτική για συγχωνεύσεις

non_mfi_id

Λεπτοµερή στοιχεία µη-ΝΧΙ που συµµετέχει σε συγχώνευση µε ΝΧΙ. Αποτελείται από δύο τµήµατα: “host” και
“id”. Μήκος: 5 χαρακτήρες

Ισχύει µόνο σε περίπτωση διανοµής και όχι για ενηµερώσεις
των ΕθνΚΤ.

ecb_id

Αποκλειστικός κωδικός που καθορίζεται από την ΕΚΤ για
κάθε ΝΧΙ. Η εν λόγω µεταβλητή αποστέλλεται στις ΕθνΚΤ
µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System µε
κάθε καθιερωµένη διανοµή. Οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίσουν εάν θα τη δεχτούν ή θα τη διαγράψουν.

Ισχύει µόνο σε περίπτωση διανοµής και όχι για ενηµερώσεις
των ΕθνΚΤ.

head_bce_id

Αποκλειστικός κωδικός που καθορίζεται από την ΕΚΤ για
κεντρικά καταστήµατα αλλοδαπών υποκαταστηµάτων ΝΧΙ
της ΕΕ. Η εν λόγω µεταβλητή αποστέλλεται στις ΕθνΚΤ
µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System µε
κάθε καθιερωµένη διανοµή. Οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίσουν εάν θα τη δεχτούν ή θα τη διαγράψουν.
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13. Στη συνέχεια παρατίθενται πλείονα παραδείγµατα µεταβλητών που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αναγγελία τόσο
ενδοσυνοριακών όσο και διασυνοριακών συγχωνεύσεων ορισµένου ΝΧΙ µε ένα ή περισσότερα ΝΧΙ/µη-ΝΧΙ. Παρουσιάζονται
επίσης σενάρια που αφορούν συγχωνεύσεις τόσο µε τις ίδιες όσο και µε διαφορετικές ηµεροµηνίες παραγωγής των εννόµων
συνεπειών τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παρακάτω περιπτώσεις είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητικό
κατάλογο των δυνατών σεναρίων συγχώνευσης. Εξάλλου, το αποτέλεσµα ορισµένης συγχώνευσης είναι ένα µόνο από τα
περισσότερα αποτελέσµατα που είναι δυνατό να έχει το συγκεκριµένο είδος συγχώνευσης.
14. Ως έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να χρησιµοποιείται το εγχειρίδιο µε τίτλο “Exchange Specification for the N13 Phase II
Data Exchange System”, καθώς παρέχει χρήσιµες οδηγίες σχετικά µε το σύστηµα παροχής στοιχείων XML (βλέπε ενότητα
“Έγγραφο αναφοράς”, κατωτέρω).
Παραδείγµατα αιτήσεων σε περίπτωση συγχωνεύσεων
Αριθ.
αναφ.

1

Μεταβλητές συγχώνευσης που χρησιµοποιούνται για την
αναγγελία της συγκεκριµένης περίπτωσης

Περίπτωση

Ενδοσυνοριακή συγχώνευση δύο ΝΧΙ
Αποτέλεσµα: οι άδειες των MFI-1 και MFI-2 αποσύρονται και δηµιουργείται ένα νέο ίδρυµα (MFI-3) µε
τη συγχώνευση, για την οποία υπάρχει µία ηµεροµηνία παραγωγής των εννόµων συνεπειών (date-1)

2

Ενδοσυνοριακή συγχώνευση τριών ΝΧΙ
Αποτέλεσµα: το MFI-1 και το MFI-2 συµµετέχουν σε
συγχώνευση την ηµεροµηνία date-1, συνεπεία της
οποίας η άδεια του MFI-2 αποσύρεται. Κατόπιν, το
MFI-1 συγχωνεύεται µε το MFI-3 την ηµεροµηνία
date-2. Η επωνυµία του MFI-1 αλλάζει και η άδεια
του MFI-3 αποσύρεται
Σηµείωση: την ηµεροµηνία “date-1” αναγγέλλεται
τροποποίηση ως προς το MFI-1, παρόλο που δεν
σηµειώθηκε µεταβολή των χαρακτηριστικών

3

Ενδοσυνοριακή συγχώνευση δύο ιδρυµάτων, ενός
ΝΧΙ και ενός µη-ΝΧΙ
Αποτέλεσµα: η επωνυµία του MFI-1 αλλάζει. Για την
εν λόγω συγχώνευση υπάρχει µία ηµεροµηνία παραγωγής των εννόµων συνεπειών (date-1)
Σηµείωση: αναγγέλλονται µόνο τα λεπτοµερή στοιχεία αναγνώρισης και όχι η µεταβολή του µη-ΝΧΙ

4

∆ιασυνοριακή συγχώνευση δύο ΝΧΙ (το MFI-1 είναι
εγκατεστηµένο στη χώρα country X και το MFI-2
στη χώρα country Y)· το ΝΧΙ που δηµιουργείται
είναι εγκατεστηµένο στη χώρα country X
Αποτέλεσµα: οι άδειες τόσο του MFI-1 όσο και του
MFI-2 αποσύρονται. Η συγχώνευση οδηγεί στη
δηµιουργία ενός νέου ιδρύµατος (MFI-3) στη χώρα
country X. Η ηµεροµηνία παραγωγής των εννόµων
συνεπειών είναι η date-1
Σηµείωση: σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης, οι αιτήσεις του συνόλου των χωρών που
συµµετέχουν πρέπει να λαµβάνονται πριν από την
ενσωµάτωση των πληροφοριών της συγχώνευσης στη
δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ. Έως τότε, κάθε αίτηση
παραµένει στο σύστηµα υπό το καθεστώς “ατελής”

Mfi_req_merger
Submerger
date (date-1)
mfi_req_del (MFI-1)
mfi_req_del (MFI-2)
mfi_req_new (MFI-3)
Mfi_req merger
Submerger
date (date-1)
mfi_req_mod (MFI-1)
mfi_req_del (MFI-2)
submerger
date (date-2)
mfi_req_mod (MFI-1)
mfi_req_del (MFI-3)

mfi_req_merger
submerger
date (date-1)
mfi_req_mod (MFI-1)
involved_non_mfi
non_mfi_obj
non_mfi_id

Η χώρα country X αποστέλλει την εξής αίτηση:
mfi_req_merger
submerger
date (date-1)
mfi_req_del (MFI-1, country X)
mfi_req_new (MFI-3, country X)
involved_mfi
mfi_ref (MFI-2, country Y)
Η χώρα country Y αποστέλλει την εξής αίτηση:
mfi_req_merger
submerger
date (date-1)
mfi_req_del (MFI-2, country Y)
involved_mfi
mfi_ref (MFI-1, country X)
mfi_ref (MFI-3, country X)

Συχνότητα διαβίβασης
15. Οι ειδικές ενηµερώσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται στην ΕΚΤ αµέσως µόλις σηµειωθούν µεταβολές στον τοµέα των ΝΧΙ.
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Μέσο διαβίβασης και µορφή αρχείου
16. Οι ειδικές ενηµερώσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται σε µορφή XML µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System.
17. Σε περίπτωση βλάβης του εν λόγω συστήµατος, οι ενηµερώσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται σε µορφή XML, µέσω του λογαριασµού N13 Cebamail.
18. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα N13 Data Exchange System, που αφορά τη διαβίβαση ενηµερώσεων για
τα ΝΧΙ, παρέχονται στο εγχειρίδιο µε τίτλο “Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System” (βλέπε
ενότητα “Έγγραφο αναφοράς”, κατωτέρω).
19. Όταν χρησιµοποιούνται µη αυτόµατες διαδικασίες εισαγωγής στοιχείων, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να εφαρµόζουν µια σειρά
κατάλληλων ελέγχων, προκειµένου να ελαχιστοποιούνται τα λειτουργικά σφάλµατα και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και
συµφωνία των ενηµερώσεων για τα ΝΧΙ που αναγγέλλονται µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System.
Έλεγχοι επαλήθευσης
20. Οι ακόλουθοι έλεγχοι επαλήθευσης στοιχείων θα πρέπει να προηγούνται της διαβίβασης στην ΕΚΤ ενηµερώσεων σχετικά µε
τα ΝΧΙ. Η ΕΚΤ έχει πραγµατοποιήσει τους ίδιους ελέγχους επαλήθευσης και ως εκ τούτου κάθε ενηµέρωση, την οποία
λαµβάνει η ΕΚΤ και ως προς την οποία πραγµατοποιείται επιτυχώς έλεγχος επαλήθευσης, ενσωµατώνεται αυτοµάτως στη
δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ.
Γενικά
i) Συµπληρώνονται όλες οι υποχρεωτικές µεταβλητές.
ii) Η µεταβλητή “object_request” λαµβάνει έναν από τους επτά προκαθορισµένους τύπους τιµών:
— “mfi_req_new” (δηλώνει ότι παρέχονται στοιχεία σχετικά µε ένα νέο ΝΧΙ),
— “mfi_req_mod” (δηλώνει ότι παρέχονται στοιχεία σχετικά µε τροποποιήσεις ενός υφιστάµενου ΝΧΙ),
— “mfi_req_del” (δηλώνει ότι παρέχονται στοιχεία σχετικά µε την επικείµενη διαγραφή ενός υφιστάµενου ΝΧΙ),
— “mfi_req_merger” (δηλώνει ότι παρέχονται στοιχεία σχετικά µε ιδρύµατα που συµµετέχουν σε συγχώνευση),
— “mfi_req_realloc” (δηλώνει ότι απαιτείται η εκ νέου χρησιµοποίηση ενός διαγεγραµµένου “mfi_id” για ένα
νέο ΝΧΙ),
— “mfi_req_mod_id_reallo” (δηλώνει ότι απαιτείται η αντικατάσταση του “mfi_id” υφιστάµενου ΝΧΙ µε αυτόν
ενός διαγεγραµµένου ΝΧΙ),
— “mfi_req_mod_id” (δηλώνει ότι απαιτείται µεταβολή του “mfi_id”).
iii) Κατά την υποβολή ενηµερώσεων στην ΕΚΤ µπορεί να χρησιµοποιείται η δέσµη χαρακτήρων του εθνικού αλφαβήτου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν λαµβάνονται στοιχεία που διανέµει η ΕΚΤ µέσω του συστήµατος N13 Data
Exchange System θα απαιτείται η χρήση του “Unicode”, προκειµένου να εµφανίζονται σωστά όλες οι δέσµες
ειδικών χαρακτήρων.
iv) Κατά την υποβολή ενηµερώσεων η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιµοποιεί το λατινικό αλφάβητο.
Κωδικός αναγνώρισης
v) Η µεταβλητή “mfi_id” αποτελείται από δύο χωριστά τµήµατα: τη µεταβλητή “host” και τη µεταβλητή “id”. Ο συνδυασµός των τιµών των δύο τµηµάτων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η µεταβλητή “mfi_id” είναι µοναδική για το
συγκεκριµένο ΝΧΙ. Η µεταβλητή “mfi_id” αποτελεί την πρωτεύουσα κλείδα όσον αφορά τη δέσµη στοιχείων των
ΝΧΙ.
vi) Η τιµή της µεταβλητής “hos” ενός ΝΧΙ µπορεί να συνίσταται µόνο σε κωδικό ISO για χώρα της ΕΕ, µήκους δύο
χαρακτήρων.
vii) Κωδικός αναγνώρισης που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε σχέση µε νέο ΝΧΙ (σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, βλέπε ενότητα “Εκ νέου χρησιµοποίηση κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ”, ανωτέρω).
viii) Προς διασφάλιση συνέπειας χρησιµοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί αναγνώρισης µε τους δηµοσιευόµενους κάθε µήνα
στον κατάλογο των ΝΧΙ, στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.
ix) Κατά την αναγγελία ορισµένης µεταβολής κωδικού αναγνώρισης θα πρέπει να χρησιµοποιείται ειδική αίτηση
“mfi_req_mod_id”.
x) Κατά την αναγγελία ορισµένης αντικατάστασης κωδικού αναγνώρισης µε άλλον κωδικό που είχε προηγουµένως
διαγραφεί θα πρέπει να χρησιµοποιείται ειδική αίτηση “mfi_req_mod_id_realloc” (βλέπε ενότητα “Εκ νέου χρησιµοποίηση κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ”, ανωτέρω).
xi) Όταν η µεταβλητή “mfi_id” είναι ατελής, εσφαλµένη ή µη διαθέσιµη, η αίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της.
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xii) Η πλήρης εταιρική επωνυµία του ιδρύµατος, όπως είναι καταχωρηµένη στην ΕθνΚΤ.
Στην επωνυµία περιλαµβάνεται ο χαρακτηρισµός της εταιρείας, δηλαδή Plc, Ltd, SpΑ κ.λπ., ο οποίος θα πρέπει
να αναφέρεται οµοιόµορφα για όλες τις επωνυµίες, όταν συντρέχει περίπτωση.
xiii) Θα πρέπει να ακολουθείται η συµφωνηµένη πρακτική υπέρ της χρήσης πεζών χαρακτήρων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο τονισµός των λέξεων.
xiv) Χρησιµοποιούνται πεζοί χαρακτήρες, όπου συντρέχει περίπτωση.
xv) Όταν η µεταβλητή “name” είναι ατελής, εσφαλµένη ή µη διαθέσιµη, η αίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της.
∆ιεύθυνση
xvi) Όσον αφορά τη διεύθυνση, θα πρέπει να συµπληρώνεται µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες µεταβλητές: “postal_address”, “postal_box” ή “postal_code”. Η τέταρτη µεταβλητή διεύθυνσης, “city”, είναι υποχρεωτική.
xvii) Όσον αφορά τη µεταβλητή “postal_address”, δηλώνεται το όνοµα και ο αριθµός της οδού στην οποία βρίσκεται
το ίδρυµα.
xviii) Όσον αφορά τη µεταβλητή “postal_box”, χρησιµοποιούνται τα εθνικά συµβατικά συστήµατα ταχυδροµικών θυρίδων. Των αριθµών της µεταβλητής “postal_box”, οι οποίοι µπορεί να αποτελούνται από αλφαριθµητικά σύµβολα,
δεν θα πρέπει να προηγείται κείµενο αναφερόµενο στην ταχυδροµική θυρίδα.
xix) Όσον αφορά τη µεταβλητή “ostal_code”, δηλώνεται ο οικείος ταχυδροµικός κώδικας. Χρησιµοποιούνται εθνικές
συµφωνηµένες πρακτικές για τα ταχυδροµικά συστήµατα. Η µεταβλητή“postal_code” µπορεί να αποτελείται από
αλφαριθµητικά σύµβολα.
xx) Όταν το σύνολο των µεταβλητών “address” είναι ατελές, εσφαλµένο ή µη διαθέσιµο, η αίτηση θα απορρίπτεται
στο σύνολό της.
Πόλη
xxi) Όσον αφορά τη µεταβλητή “city”, δηλώνεται η πόλη στην οποία είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα.
xxii) Όταν η µεταβλητή “city” είναι ατελής, εσφαλµένη ή µη διαθέσιµη, η αίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της.
Κατηγορία
xxiii) Όσον αφορά τη µεταβλητή “category”, δηλώνεται το είδος του ΝΧΙ σύµφωνα µε τέσσερεις προκαθορισµένες
τιµές: “central bank”, “credit institution”, “money market fund” ή “other institution”. Χρησιµοποιούνται πεζοί
χαρακτήρες, εκτός από τις αρχικές θέσεις που θα πρέπει να γράφονται µε κεφαλαία.
xxiv) Όταν η µεταβλητή “category” είναι ατελής, εσφαλµένη ή µη διαθέσιµη, η αίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό
της.
Παροχή στοιχείων
xxv) Όσον αφορά τη µεταβλητή “report”, δηλώνεται εάν το ΝΧΙ υπόκειται σε υποχρέωση παροχής πλήρων στοιχείων
(“true”) ή ανήκει στα µικρά ιδρύµατα (“false”). Μόνο µία εκ των δύο αυτών τιµών θα γίνεται δεκτή.
xxvi) Όταν η µεταβλητή “report” είναι ατελής, εσφαλµένη ή µη διαθέσιµη, η αίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της.
Σειρά
xxvii) Όσον αφορά τη µεταβλητή “order_r”, δηλώνεται η επιθυµητή σειρά καταχώρησης των ΝΧΙ στο σχετικό κατάλογο,
όταν δεν εφαρµόζεται η αγγλική αλφαβητική σειρά. Κάθε ΝΧΙ λαµβάνει ορισµένη τιµή κατ αύξοντα αριθµό.
xxviii) Η µεταβλητή “order_r” δεν είναι υποχρεωτική. Όταν είναι ατελής ή µη διαθέσιµη (όλοι όµως οι άλλοι έλεγχοι
επαλήθευσης έχουν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς), η αίτηση θα ενσωµατώνεται στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ.
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Έλεγχοι όσον αφορά τα αλλοδαπά υποκαταστήµατα
xxix) Όταν το ΝΧΙ είναι αλλοδαπό υποκατάστηµα, πρέπει να συµπληρώνεται µια τιµή για τη µεταβλητή “head_of_branch”.
xxx) Όσον αφορά τη µεταβλητή “head_of_branch”, δηλώνεται το είδος του κεντρικού καταστήµατος σύµφωνα µε µία
από τις τρεις προκαθορισµένες µεταβλητές: “non_eu_head”, “eu_non_mfi_head_” ή “eu_mfi_head”.
xxxi) Όταν η µεταβλητή “head_of_branch” δηλώνεται ως “non_eu_head” (κεντρικό κατάστηµα, κάτοικος χώρας που
δεν ανήκει στην ΕΕ), θα πρέπει να παρέχονται η χώρα καταχώρησης και η επωνυµία του κεντρικού καταστήµατος.
xxxii) Όταν η µεταβλητή “head_of_branch” δηλώνεται ως “eu_non_mfi_head” (κεντρικό κατάστηµα το οποίο είναι
µεν κάτοικος της ΕΕ, όχι όµως ΝΧΙ), θα πρέπει να παρέχονται η χώρα καταχώρησης, η επωνυµία και ο κωδικός
αναγνώρισης του κεντρικού καταστήµατος. Ο κωδικός αναγνώρισης του non_mfi µπορεί να είναι ο “OFI” (για τα
λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα) ή ορισµένος κωδικός χώρας ISO µήκους δύο χαρακτήρων, ακολουθούµενος
από επίθηµα το οποίο παραπέµπει στην οικεία κατά τοµέα ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΣΛ 95 (1).
xxxiii) Όταν η µεταβλητή “head_of_branch” δηλώνεται ως “eu_mfi_head” (ΝΧΙ), θα πρέπει να παρέχονται η χώρα
καταχώρησης και ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήµατος. Στον κατάλογο των ΝΧΙ του τελευταίου
µήνα που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ παρέχονται οι πλέον ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε
τους κωδικούς αναγνώρισης των ΝΧΙ.
xxxiv) Όταν η µεταβλητή “head_of_branch” δηλώνεται ως “eu_mfi_head” (ΝΧΙ), δεν θα πρέπει να παρέχεται η επωνυµία του κεντρικού καταστήµατος. Στο πλαίσιο του µηχανισµού ελέγχων επαλήθευσης της ΕΚΤ πραγµατοποιείται αυτόµατη ενηµέρωση των επωνυµιών των κεντρικών καταστηµάτων κάθε αλλοδαπού υποκαταστήµατος που
είναι κάτοικος της ΕΕ, εφόσον παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήµατος. Αυτό πραγµατοποιείται για όλη τη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ, κάθε φορά που αναγγέλλεται ορισµένο ΝΧΙ και µεταβάλλεται η
µεταβλητή “name”.
xxxv) Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω ελέγχους επαλήθευσης (xii — xvii), η αίτηση θα
απορρίπτεται στο σύνολό της.
xxxvi) Σε δύο περιπτώσεις, η δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει η ΕΚΤ θα περιλαµβάνει πληροφορίες για τα κεντρικά
καταστήµατα οι οποίες θα εµφανίζουν ανακολουθίες:
— όταν η µεταβλητή “head_of_branch” δηλώνεται ως “eu_mfi_head”, αλλά ο κωδικός αναγνώρισης του κεντρικού καταστήµατος δεν συµφωνεί µε τον κωδικό που περιλαµβάνεται στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ που
διαθέτει η ΕΚΤ, η αίτηση εξακολουθεί να ενσωµατώνεται στην ως άνω δέσµη στοιχείων. Πάντως, η επωνυµία
του κεντρικού καταστήµατος δεν θα περιέχεται στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει η ΕΚΤ,
— όταν αποστέλλεται αίτηση αλλαγής του κωδικού αναγνώρισης ορισµένου ΝΧΙ, οι πληροφορίες για το κεντρικό κατάστηµα που αφορούν αλλοδαπά υποκαταστήµατα του εν λόγω ΝΧΙ, τα οποία είναι κάτοικοι άλλων
κρατών µελών, ενδέχεται να εµφανίσουν ανακολουθίες.
Για την άµβλυνση της εν λόγω ανακρίβειας, το σύστηµα N13 Data Exchange System αποστέλλει κατάλογο µε
τις ανακόλουθες πληροφορίες για τα κεντρικά καταστήµατα, µαζί µε τα µηνύµατα επιβεβαίωσης που αποστέλλει
στις ΕθνΚΤ.
Έλεγχοι όσον αφορά τις συγχωνεύσεις
xxxvii) Η µεταβλητή “mfi_req_merge” είναι υποχρεωτική κατά την αναγγελία ενδοσυνοριακών ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων.
xxxviii) Η µεταβλητή “submerger”είναι υποχρεωτική. Κάθε οµάδα (δηλαδή, δύο ή περισσότερα ιδρύµατα) µε κοινή
µεταβλητή “date” όσον αφορά την ηµεροµηνία παραγωγής των εννόµων συνεπειών της συγχώνευσης θα πρέπει να
αναφέρεται σε ξεχωριστό πεδίο “submerger”.
xxxix) Όταν η µεταβλητή “submerger” ορίζεται, θα πρέπει να συµπληρώνεται µια τιµή για τη µεταβλητή “date”. Η
συµπλήρωση της µεταβλητής “date” είναι υποχρεωτική.
xl) Το ένα τουλάχιστον από τα συµµετέχοντα σε συγχώνευση ιδρύµατα θα πρέπει να είναι ΝΧΙ (δηλαδή, δεν είναι
δυνατή η αναγγελία συγχωνεύσεων αποκλειστικά µεταξύ µη-ΝΧΙ).
xli) Όταν η συγχώνευση δεν επιφέρει µεταβολή των χαρακτηριστικών ορισµένου ΝΧΙ, θα πρέπει να αναγγέλλεται τροποποίηση ως προς το εν λόγω ΝΧΙ (δηλαδή, “mfi_req_mod”), προκειµένου να εξασφαλίζεται η αναφορά όλων
των ΝΧΙ που συµµετέχουν σε συγχώνευση.
xlii) Η µεταβλητή “involved_mfi” είναι υποχρεωτική µόνο κατά την αναγγελία διασυνοριακών συγχωνεύσεων (δηλαδή,
η µεταβλητή “involved_mfi” θα περιλαµβάνει στοιχεία για το ίδρυµα που είναι κάτοικος άλλου κράτους µέλους).
(1) Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών 1995, το οποίο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της
30.11.1996, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

L 83/53

L 83/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

xliii) Όταν ένα ίδρυµα ορίζεται ως “involved_mfi” θα πρέπει να συµπληρώνεται η µεταβλητή “mfi_ref”.
xliv) Η µεταβλητή “mfi_ref” αποτελείται από δύο τµήµατα: το τµήµα “mfi_id” (που αποτελείται από τις µεταβλητές
“host” και “id” του ιδρύµατος) και το τµήµα “nam”.
xlv) Οι πληροφορίες σχετικά µε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις δεν θα ενσωµατώνονται στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ
που διαθέτει η ΕΚΤ, εκτός εάν όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη έχουν υποβάλει ολοκληρωµένες αιτήσεις συγχώνευσης, ως προς τις οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς έλεγχοι επαλήθευσης.
xlvi) Όταν ένα ίδρυµα ορίζεται ως “involved_non_mfi”, θα πρέπει να συµπληρώνονται οι µεταβλητές “non_mfi_id”
και “name”.
xlvii) Η µεταβλητή“non_mfi_id” ενός ιδρύµατος “involved_non_mfi” αποτελείται από δύο τµήµατα: το τµήµα “host”
και το τµήµα “id”. Έχει µήκος πέντε χαρακτήρες. Η µεταβλητή “host” συνίσταται σε κωδικό χώρας ISO µήκους
δύο χαρακτήρων. Η µεταβλητή “id” έχει µήκος τρεις χαρακτήρες και παραπέµπει στην οικεία κατά τοµέα ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΣΛ 95.
xlviii) Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους επαλήθευσης (xx — xxx), η αίτηση θα
απορρίπτεται στο σύνολό της.

Έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής
πολιτικής
21. Όταν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου διασταύρωσης των δεσµών στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων
σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, στο αρχείο που διαβιβάζεται µε το σύστηµα N13 Data Exchange System επισυνάπτεται
κωδικός διασταύρωσης στοιχείων.
22. Ο έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων αφορά όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τα ΝΧΙ και τους επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, τις οποίες παρέχει η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ (ήτοι και τις πληροφορίες σχετικά µε
τα ΝΧΙ και τους επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, οι οποίες υπάρχουν στις οικείες
δέσµες στοιχείων), και όχι µόνο τις πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο µε τον κωδικό. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
γνωστοποιούνται στον αποστολέα αµέσως, υπό µορφή µηνύµατος επιβεβαίωσης. Ο κωδικός διασταύρωσης στοιχείων θα
πρέπει να χρησιµοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο:
— όταν είναι εφικτός ο συντονισµός των στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής στο επίπεδο των οικείων αρµόδιων τοµέων, ο κωδικός διασταύρωσης στοιχείων θα πρέπει να περιλαµβάνεται µόνο στο δεύτερο αρχείο που διαβιβάζεται επί της σχετικής αίτησης των ΝΧΙ ή των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής,
— όταν ο συντονισµός δεν είναι εφικτός, στο τέλος της ηµέρας θα πρέπει να διαβιβάζεται πρόσθετο µήνυµα που να περιέχει µόνο τον κωδικό διασταύρωσης στοιχείων. Το εν λόγω µήνυµα µπορεί να αποστέλλεται από το ένα µόνο ή από
αµφότερα τα αρµόδια τµήµατα των ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής,
— όταν δεν απαιτείται άµεσα η διενέργεια ελέγχου διασταύρωσης στοιχείων για τη διασφάλιση της συµφωνίας µεταξύ των
ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, δεν θα πρέπει να επισυνάπτεται κωδικός
στο αρχείο,
— όταν ο έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων πρόκειται να διενεργείται σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή εντός της ηµέρας,
τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται χωρίς τον κωδικό διασταύρωσης στοιχείων. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστέλλεται ένα κενό αρχείο, στο οποίο θα περιλαµβάνεται ο κωδικός διασταύρωσης των στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο
έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων πραγµατοποιείται αµέσως, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία προς διασταύρωση στο κενό
αρχείο,
— το µήνυµα επιβεβαίωσης θα περιέχει µόνο το αποτέλεσµα του ελέγχου διασταύρωσης των δεσµών στοιχείων των ΝΧΙ
και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής τα οποία παρέχει ο αποστολέας.
23. Η έκβαση του ελέγχου διασταύρωσης των στοιχείων των ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής έχει απλώς προειδοποιητικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, ακόµα και αν η διασταύρωση στοιχείων αποτύχει, η
αίτηση θα ενσωµατωθεί στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ που διαθέτει η ΕΚΤ.
24. Οι ασυµφωνίες µεταξύ των ΝΧΙ και των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής αποτελούν αντικείµενο ελέγχου που διενεργούν οι οικείοι αρµόδιοι τοµείς την ηµέρα της δηµοσίευσης στο τέλος του µήνα, καθώς και
πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από αυτή. Αποστέλλεται υπενθύµιση στις ΕθνΚΤ, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για την
επείγουσα εξάλειψη των ασυµφωνιών. Εάν δεν είναι δυνατή η εξάλειψη των ασυµφωνιών πριν από τη δηµοσίευση, οι ΕθνΚΤ
πρέπει να αποστέλλουν σχετική αιτιολόγηση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εγγραφές όσον αφορά τα ΝΧΙ και τους επιλέξιµους
αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής, οι οποίες εµφανίζουν ανακολουθίες, δεν θα δηµοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της ΕΚΤ στο τέλος κάθε µήνα.
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25. Αµέσως µετά την παραλαβή ορισµένου αρχείου που περιλαµβάνει ενηµερώσεις για τα ΝΧΙ, διαβιβάζεται στον αποστολέα
ένα από τα ακόλουθα δύο είδη επιβεβαίωσης:
i) επιβεβαίωση λήψης: περιέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε τις ενηµερώσεις για τα ΝΧΙ, οι οποίες έχουν αποτελέσει
αντικείµενο επεξεργασίας και έχουν ενσωµατωθεί επιτυχώς στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ·
ii) επιβεβαίωση σφάλµατος: περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις ενηµερώσεις για τα ΝΧΙ και τους αρνητικούς
ελέγχους επαλήθευσης. Στην ενότητα “Έλεγχοι επαλήθευσης” ανωτέρω, παρέχονται συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά
µε το κατά πόσο η αρνητική έκβαση του ελέγχου επαλήθευσης θα έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της αίτησης στο
σύνολό της ή την ενσωµάτωσή της στη δέσµη στοιχείων των ΝΧΙ, συνοδευόµενης όµως από προειδοποίηση.
26. Με την παραλαβή ορισµένης επιβεβαίωσης σφάλµατος θα πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για τη διαβίβαση διορθωµένων στοιχείων. Όταν η ακρίβεια των στοιχείων εξαρτάται από τις ενηµερώσεις που αποστέλλουν άλλα κράτη µέλη στη διάρκεια του τελευταίου µήνα (οι οποίες, εποµένως, δεν είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ), επιδιώκεται η επικοινωνία µε
την ΕΚΤ, µέσω του λογαριασµού N13 Cebamail, στο πλαίσιο της οποίας παρέχονται συγκεκριµένες λεπτοµέρειες όσον
αφορά τις αιτούµενες πληροφορίες.

Ετήσια άσκηση ποιοτικού ελέγχου
27. Η εν λόγω υποχρεωτική ετήσια άσκηση αποσκοπεί στο διεξοδικό έλεγχο του εκάστοτε ισχύοντος καταλόγου των ΝΧΙ από
την ΕΚΤ και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον έλεγχο των αλλοδαπών υποκαταστηµάτων.
28. Το χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής της άσκησης διασφαλίζει ότι τα ενηµερωµένα στοιχεία για τον τοµέα των ΝΧΙ, που δηµοσιεύονται στο τέλος του έτους στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ και κυκλοφορούν στη συνέχεια σε έντυπη µορφή, είναι όσο το
δυνατόν πιο ακριβή και επίκαιρα.
29. Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που παρουσιάζονται κατωτέρω, προκειµένου να προβαίνουν εγκαίρως και
µε ακρίβεια στην τυποποιηµένη διαδικασία ενηµέρωσης και να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία υποβάλλονται σε εκτενή και
αποτελεσµατική επεξεργασία τόσο στο επίπεδο των ΕθνΚΤ όσο και της ΕΚΤ.

Γενικές διαδικασίες
i) Κάθε ΕθνΚΤ λαµβάνει ένα ενιαίο αρχείο Excel µε τέσσερα φύλλα εργασίας [Reports (αναφορές) 1-4], τα οποία περιλαµβάνουν ένα υπόδειγµα προς συµπλήρωση. Αυτά διαβιβάζονται από την ΕΚΤ µε Cebamail και φέρουν ως ηµεροµηνία την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου (πέρας εργασιών), η οποία σηµειώνεται µε τη χρονική ένδειξη
“T”.
ii) Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ένδειξη “T” αφορά εργάσιµες ηµέρες.
iii) Οι αναφορές και οι προς εκτέλεση έλεγχοι ορίζονται κατωτέρω.

Αναφορά 1: ο εθνικός κατάλογος των ΝΧΙ
Πρόκειται για ειδικό σε κάθε χώρα (εθνικό) κατάλογο των ΝΧΙ, όπως περιλαµβάνεται στη δέσµη στοιχείων της ΕΚΤ, τον
οποίο οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να συγκρίνουν µε το δικό τους εθνικό κατάλογο των ΝΧΙ.
— Κάθε ορθά καταχωρηµένο ίδρυµα στην εν λόγω αναφορά θα πρέπει να σηµειώνεται µε την κατάλληλη ένδειξη στη στήλη
“Comments”.
— Τυχόν διαφορές µεταξύ των δύο καταλόγων θα πρέπει να επισηµαίνονται καταλλήλως στη στήλη “Comments”. Πρέπει
να δηλώνεται επακριβώς η φύση της διαφοράς, εάν δηλαδή απαιτείται τροποποίηση (ποιο χαρακτηριστικό τροποποιείται
και ποια θα πρέπει να είναι η τιµή) ή εάν απαιτείται διαγραφή εγγραφής (για ποιο λόγο) κ.λπ.. Πρέπει επίσης να δηλώνεται εάν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η αποστολή διόρθωσης για την εν λόγω εγγραφή, µέσω του συστήµατος N13
Data Exchange System, και να αναφέρεται ο αριθµός IREF στη στήλη “IREF”.
— Όταν κάποια εγγραφή δεν υπάρχει, θα πρέπει να προστίθενται στην αναφορά 1 όλες οι λεπτοµέρειες της εγγραφής (ως
πρόσθετη εγγραφή). Στη στήλη “Comments” πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για “νέα εγγραφή” και να αναφέρεται ο συναφής λόγος. Πρέπει επίσης να δηλώνεται εάν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η αποστολή διόρθωσης για την
εν λόγω εγγραφή, µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System, και να αναφέρεται ο αριθµός IREF στη στήλη
“IREF”.
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Αναφορά 2: κατάλογος αλλοδαπών υποκαταστηµάτων που είναι κάτοικοι της χώρας της συγκεκριµένης ΕθνΚΤ
Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία για τα αλλοδαπά υποκαταστήµατα των ΝΧΙ που είναι κάτοικοι της
ίδιας χώρας µε αυτές είναι πλήρη, ακριβή και ενηµερωµένα.
— Κάθε ορθά καταχωρηµένο ίδρυµα στην εν λόγω αναφορά θα πρέπει να σηµειώνεται µε την κατάλληλη ένδειξη στη στήλη
“Comments”.
— Τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να επισηµαίνονται καταλλήλως στη στήλη “Comments”. Πρέπει να δηλώνεται επακριβώς η φύση της διαφοράς, εάν δηλαδή απαιτείται τροποποίηση (ποιο χαρακτηριστικό τροποποιείται και ποια θα
πρέπει να είναι η τιµή) ή εάν απαιτείται διαγραφή εγγραφής (για ποιο λόγο) κ.λπ.. Πρέπει επίσης να δηλώνεται εάν
επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η αποστολή διόρθωσης για την εν λόγω εγγραφή, µέσω του συστήµατος N13 Data
Exchange System, και να αναφέρεται ο αριθµός IREF στη στήλη “IREF”.
— Όταν κάποιο αλλοδαπό υποκατάστηµα δεν υπάρχει, θα πρέπει να προστίθενται στην αναφορά 2 όλες οι λεπτοµέρειες
της εγγραφής (ως πρόσθετη εγγραφή). Στη στήλη “Comments” πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για “νέα εγγραφή” και να αναφέρεται ο συναφής λόγος. Πρέπει επίσης να δηλώνεται εάν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η αποστολή διόρθωσης για την εν λόγω εγγραφή, µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System, και να αναφέρεται ο
αριθµός IREF στη στήλη “IREF”.

Αναφορά 3: κατάλογος αλλοδαπών υποκαταστηµάτων, το κεντρικό κατάστηµα των οποίων αναφέρεται από άλλες
ΕθνΚΤ ως κάτοικος της χώρας της συγκεκριµένης ΕθνΚΤ
Ο εν λόγω κατάλογος χρησιµεύει για τη διασταύρωση στοιχείων του τοµέα των ΝΧΙ ως προς την κάλυψη των αλλοδαπών
υποκαταστηµάτων των ΝΧΙ. Κάθε ΕθνΚΤ θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο, προκειµένου να εξασφαλίζει ότι όλα τα αλλοδαπά υποκαταστήµατα που είναι κάτοικοι άλλων χωρών της ΕΕ, το κεντρικό τους όµως κατάστηµα είναι εγκατεστηµένο στη
χώρα της, αναγγέλλονται από άλλες ΕθνΚΤ.
— Κάθε ορθά καταχωρηµένο ίδρυµα στην εν λόγω αναφορά θα πρέπει να σηµειώνεται µε την κατάλληλη ένδειξη στη στήλη
“Comments”.
— Τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να επισηµαίνονται καταλλήλως στη στήλη “Comments”. Πρέπει να δηλώνεται επακριβώς η φύση της διαφοράς, εάν δηλαδή απαιτείται τροποποίηση (ποιο χαρακτηριστικό τροποποιείται και ποια θα
πρέπει να είναι η τιµή) ή εάν απαιτείται η διαγραφή εγγραφής (για ποιο λόγο) κ.λπ..
— Όταν κάποιο αλλοδαπό υποκατάστηµα δεν υπάρχει, θα πρέπει να προστίθενται στην αναφορά 3 όλες οι λεπτοµέρειες
της εγγραφής (ως πρόσθετη εγγραφή). Στη στήλη “Comments” πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για “νέα εγγραφή” και να αναφέρεται ο συναφής λόγος.

Αναφορά 4: πρότυπο για τα εξώφυλλα
Πρόκειται για ένα υπόδειγµα προς συµπλήρωση, στο οποίο κάθε ΕθνΚΤ θα πρέπει να προσδιορίζει πόσα εξώφυλλα απαιτούνται για την έκδοση, σε έντυπη µορφή, του καταλόγου των ΝΧΙ, η οποία θα δηµοσιεύεται το πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους.

Χρονικό πλαίσιο υποβολής
iv) Οι ΕθνΚΤ έχουν στη διάθεσή τους εννέα εργάσιµες ηµέρες (“T + 9”) για τον έλεγχο των αναφορών και την επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων. Οι αναφορές διαβιβάζονται συµπληρωµένες στην ΕΚΤ µέσω του λογαριασµού
N13 Cebamail και επισηµαίνεται η ορθότητα ή µη των στοιχείων (όπως ορίζεται ανωτέρω).
v) Ταυτόχρονα, εάν τα στοιχεία δεν είναι ορθά, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να προβαίνουν στη διόρθωσή τους και να διαβιβάζουν στην ΕΚΤ ενηµερώσεις µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System εντός των εννέα αυτών εργάσιµων
ηµερών (“T + 9”). Στις αναφορές που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ θα πρέπει πάντα να δηλώνεται ο αριθµός IREF των
διορθωµένων στοιχείων. Σηµείωση: οι ΕθνΚΤ µπορούν να εξακολουθήσουν να αποστέλλουν κατά το σύνηθες, µέσω
του συστήµατος N13 Data Exchange System, ειδικές ενηµερώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται µε την ετήσια άσκηση
ποιοτικού ελέγχου.
vi) Μετά τη λήψη των διορθωµένων στοιχείων θα διαβιβάζεται αυτοµάτως στις ΕθνΚΤ επιβεβαίωση λήψης ή επιβεβαίωση
σφάλµατος, µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System (στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος “T + 9”).
Σε περίπτωση λήψης επιβεβαίωσης σφάλµατος, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει αµέσως να παρέχουν διορθώσεις.
vii) Η ΕΚΤ θα ελέγχει όλες τις εισερχόµενες αναφορές και διορθώσεις εντός δύο εργάσιµων ηµερών (“T + 11”). Όταν
αποστέλλουν διορθώσεις, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να δηλώνουν τον αριθµό IREF στις διαβιβαζόµενες αναφορές, κατά τα
ανωτέρω οριζόµενα.
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viii) Σε περίπτωση εκκρεµοτήτων η ΕΚΤ θα επικοινωνεί µε τις ΕθνΚΤ, µέσω Cebamail, για περαιτέρω πληροφορίες
(“T + 12”).
ix) Σε περίπτωση αντιφατικών στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαθέτουν δύο εργάσιµες ηµέρες για την υποβολή περαιτέρω διορθώσεων ή εξηγήσεων (“T + 14”).
x) Η ΕΚΤ θα αποστέλλει στις ΕθνΚΤ, µέσω Cebamail, τελική αναφορά για την κατάσταση του τοµέα των ΝΧΙ
(“T + 15”), καθώς και ανακεφαλαίωση των αποτελεσµάτων της ετήσιας άσκησης ποιοτικού ελέγχου.
xi) Όλα τα υπόλοιπα αντιφατικά στοιχεία θα θεωρούνται“εκκρεµότητες” και θα συζητούνται στην επόµενη σύσκεψη της
οµάδας εργασίας για θέµατα νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής.

Συνοπτικός πίνακας
xii) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ηµεροµηνίες, τα καθήκοντα, τα µέσα διαβίβασης και οι
αρµόδιοι φορείς για την ετήσια άσκηση ποιοτικού ελέγχου όσον αφορά τον κατάλογο των ΝΧΙ.

Χρονική
ένδειξη

T

Καθήκοντα

Μέσο

Αρµόδιος
φορέας

Η ΕΚΤ αποστέλλει στις ΕθνΚΤ αρχείο Excel µε τις ακόλουθες 4
αναφορές:

Cebamail

ΕΚΤ

Cebamail/
Σύστηµα
N13 Data
Exchange
System

ΕθνΚΤ

Αναφορά 1: εθνικός κατάλογος των ΝΧΙ
Αναφορά 2: κατάλογος αλλοδαπών υποκαταστηµάτων που είναι
κάτοικοι της χώρας της συγκεκριµένης ΕθνΚΤ
Αναφορά 3: κατάλογος αλλοδαπών υποκαταστηµάτων, το κεντρικό κατάστηµα των οποίων αναφέρεται από άλλες ΕθνΚΤ ως
κάτοικος της χώρας της συγκεκριµένης ΕθνΚΤ
Αναφορά 4: πρότυπο για τα εξώφυλλα

T+9

Οι ΕθνΚΤ συγκρίνουν τους οικείους εθνικούς καταλόγους µε τις
τρεις αναφορές (1-3) της ΕΚΤ, οι οποίες φέρουν ως ηµεροµηνία
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου (πέρας εργασιών).
Σε κάθε αναφορά θα πρέπει να συµπληρώνονται τα εξής:
— το πεδίο “Comments” (για όλες τις αναφορές),
— το πεδίο “IREF” (µόνο στις αναφορές 1 και 2: για τις
εσφαλµένες εγγραφές ή τις νέες εγγραφές, όταν διαβιβάζεται
ενηµέρωση στην ΕΚΤ)
Οι ΕθνΚΤ συµπληρώνουν την αναφορά 4 σχετικά µε τον αριθµό
των εξώφυλλων που απαιτούνται για την έκδοση σε έντυπη µορφή
Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τις ακόλουθες πληροφορίες, το
αργότερο κατά το πέρας της εργάσιµης ηµέρας T + 9:
— το αρχείο Excel µε τις αναφορές 1-4 συµπληρωµένες (µέσω
Cebamail),
— τυχόν διορθώσεις/νέες εγγραφές (µέσω του συστήµατος N13
Data Exchange System)

T + 11

Η ΕΚΤ ελέγχει όλες τις εισερχόµενες αναφορές, διορθώσεις και
µηνύµατα επιβεβαίωσης που λαµβάνει µέσω του Cebamail και του
συστήµατος N13 Data Exchange System

T + 12

Σε περίπτωση αντιφατικών στοιχείων η ΕΚΤ θα επικοινωνεί µε τις
ΕθνΚΤ µέσω Cebamail για περαιτέρω πληροφορίες.

ΕΚΤ

Cebamail

ΕΚΤ
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Καθήκοντα

Μέσο

T + 14

Σε περίπτωση αντιφατικών στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαθέτουν δύο
εργάσιµες ηµέρες για την υποβολή περαιτέρω διορθώσεων ή
εξηγήσεων.

Cebamail/
Σύστηµα
N13 Data
Exchange
System

ΕθνΚΤ

T + 15

Η ΕΚΤ αποστέλλει στις ΕθνΚΤ, µέσω Cebamail, τελική αναφορά
για την κατάσταση του τοµέα των ΝΧΙ, καθώς και ανακεφαλαίωση
των αποτελεσµάτων της ετήσιας άσκησης ποιοτικού ελέγχου

Cebamail

ΕΚΤ

∆ιανοµή του σχεδίου καταλόγου των ΝΧΙ (σε µορφή .pdf) στις
ΕθνΚΤ για σχολιασµό

Cebamail

ΕΚΤ/ΕθνΚΤ

Υποβολή στο διοικητικό συµβούλιο της έκδοσης, σε έντυπη
µορφή, του σχεδίου καταλόγου των ΝΧΙ
— ∆ηµοσίευση δελτίου Τύπου
— ∆ιανοµή στις ΕθνΚΤ της έκδοσης, σε έντυπη µορφή, του καταλόγου των ΝΧΙ και του σχετικού αριθµού εξώφυλλων
— ∆ιανοµή στις ΕθνΚΤ της έκδοσης σε µορφή .pdf
— ∆ηµοσίευση του καταλόγου των ΝΧΙ στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ

ΕΚΤ
Ταχυδροµείο/Cebamail/Ίντερνετ

ΕΚΤ

∆ιαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων γεγονότων
xiii) Οι διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων γεγονότων εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Για τις αναφορές σχετικά µε τον τοµέα των ΝΧΙ
— όταν η διαβίβαση των αναφορών σχετικά µε τον τοµέα των ΝΧΙ µέσω του συστήµατος Cebamail δεν είναι δυνατή,
η ΕΚΤ θα τις αποστέλλει (σε µορφή Excel) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει κι αυτές να
χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (1) για τη διαβίβαση των συµπληρωµένων αναφορών στην ΕΚΤ,
Για τις ενηµερώσεις και διορθώσεις σχετικά µε τα ΝΧΙ
— όταν η διαβίβαση διορθώσεων µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System δεν είναι δυνατή, οι ΕθνΚΤ θα
πρέπει, όταν συντρέχει περίπτωση, να υποβάλλουν τα στοιχεία µέσω του συστήµατος Cebamail, χρησιµοποιώντας
τη µορφή δεδοµένων XML,
— όταν το σύστηµα Cebamail δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τη µεταφορά αρχείων µε ενηµερώσεις/διορθώσεις σχετικά
µε τα ΝΧΙ, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (1) αποστέλλοντας τις ενηµερώσεις
σε µορφή δεδοµένων XML·
xiv) όταν οποιαδήποτε ΕθνΚΤ παραµένει κλειστή για µία ή περισσότερες ηµέρες εντός των οποίων πρέπει να εκτελεστούν
οι προαναφερθείσες διαδικασίες, διασφαλίζει την ενωρίτερη έναρξη και ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών,
σύµφωνα µε το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα.

∆ιανοµή
Ηµερήσια διανοµή στις ΕθνΚΤ µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System
30. Οι ενηµερώσεις για τα ΝΧΙ θα διανέµονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Κάθε εργάσιµη ηµέρα στις 17:00, ώρα Κεντρικής
Ευρώπης, θα λαµβάνεται στιγµιαία απεικόνιση όλων των µεταβολών που ενσωµατώνονται στον εκάστοτε κατάλογο των ΝΧΙ,
η οποία θα διανέµεται σε όλες τις ΕθνΚΤ και θα περιλαµβάνει πλήρη λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε καθεµία από τις ακόλουθες µεταβολές που αναγγέλλονται από τις ΕθνΚΤ:
— νέα ΝΧΙ,
— ΝΧΙ για τα οποία υπάρχουν ενηµερώσεις,
— διαγεγραµµένα ΝΧΙ,
— εκ νέου χρησιµοποίηση κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ,
— µεταβολή κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ,
— µεταβολή κωδικών αναγνώρισης των ΝΧΙ µε εκ νέου χρησιµοποίηση κωδικών.
(1) Η διεύθυνση είναι: mfi.hotline@ecb.int.
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Μηνιαία ενηµέρωση του καταλόγου των ΝΧΙ στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ
31. Την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα λαµβάνεται στιγµιαία απεικόνιση της δέσµης στοιχείων των ΝΧΙ
στις 17.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εγγραφές σχετικά µε ΝΧΙ και επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής που χαρακτηρίζονται από ανακολουθίες δεν θα περιλαµβάνονται στη στιγµιαία
απεικόνιση.
32. Ο κατάλογος των ΝΧΙ διατίθεται στο κοινό µία ηµέρα µετά τη λήψη της στιγµιαίας απεικόνισης. Εάν η στιγµιαία απεικόνιση
ληφθεί την Παρασκευή στις 17.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, τα ενηµερωµένα στοιχεία θα είναι διαθέσιµα το Σάββατο, στις
12.00 µ.µ., ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Μηνιαία διανοµή στις ΕθνΚΤ µέσω του συστήµατος N13 Data Exchange System
33. Η δηµοσίευση του καταλόγου των ΝΧΙ στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ συµπίπτει χρονικά µε την αποστολή του στις ΕθνΚΤ µέσω
του συστήµατος N13 Data Exchange System.
Ετήσια έκδοση σε έντυπη µορφή
34. Η ΕΚΤ θα εκδίδει µία φορά το χρόνο τον κατάλογο των ΝΧΙ σε έντυπη µορφή, µε ηµεροµηνία αναφοράς το τέλος ∆εκεµβρίου του προηγούµενου χρόνου. Η διάθεση της εν λόγω έκδοσης στο ευρύ κοινό θα αρχίζει πριν από το τέλος του
πρώτου τριµήνου του επόµενου έτους. Η ΕΚΤ θα αποστέλλει ταχυδροµικά στις ΕθνΚΤ ένα πρωτότυπο, σε έντυπη µορφή,
µαζί µε το σχετικό αριθµό απαιτούµενων εξώφυλλων. Παράλληλα, η έκδοση θα αποστέλλεται στις ΕθνΚΤ µέσω Cebamail,
σε µορφή.pdf. Η έκδοση σε µορφή.pdf θα δηµοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.
Έγγραφο αναφοράς
35. Αντικείµενο του εγχειριδίου “Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System” είναι η ανταλλαγή
αρχείων µεταξύ των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ. Καλύπτει το πρωτόκολλο ανταλλαγής, την υποδοµή ανταλλαγής και τις ανταλλασσόµενες µορφές αρχείων που αποτελούν τη διασύνδεση µεταξύ των εσωτερικών συστηµάτων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. ∆ιαιρείται σε δύο βασικά µέρη, το “λειτουργικό” και το “τεχνικό” µέρος, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω:
Λειτουργικό µέρος
— λεπτοµέρειες λειτουργίας (λογικό πρωτόκολλο ανταλλαγής, δηλαδή ακολουθία αναµενόµενων µηνυµάτων επιβεβαίωσης
κατά την αποστολή πληροφοριών κ.λπ.),
— λογικό µοντέλο δεδοµένων,
— διάρθρωση των ανταλλασσόµενων πληροφοριών,
— περιεχόµενο (όχι µορφοποίηση) των µηνυµάτων επιβεβαίωσης,
— κανόνες επαλήθευσης εργασιών, δηλαδή επαλήθευση λογικών πληροφοριών (π.χ.: η ηµεροµηνία λήξης θα πρέπει να είναι
µελλοντική ηµεροµηνία), όχι όµως επαλήθευση σύνταξης, και απεικόνιση των εν λόγω κανόνων στις επιβεβαιώσεις
σφάλµατος.
Τεχνικό µέρος
— πραγµατικά συστήµατα ανταλλαγής που πρέπει να χρησιµοποιούνται (υπηρεσίες FTPC/X400 στο δίκτυο ESCB-net)·
ακριβής χρήση των εν λόγω συστηµάτων,
— τεχνικές πτυχές του πρωτοκόλλου ανταλλαγής,
— ορισµός της µορφής ανταλλαγής (δηλαδή το “σχήµα XML”).
Προσάρτηµα
36. Κατάλογος κωδικών χώρας ISO µήκους δύο χαρακτήρων.»
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