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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2011 m. rugpjūčio 25 d.
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos
(ECB/2011/13)
(2011/525/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12
straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statis
tinės informacijos (1),

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 19 d. reglamentą (EB)
Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso
(ECB/2008/32) (2),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Gairės ECB/2007/9 iš dalies keičiamos taip:

1. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis
Elektroninių pinigų statistika
a) Mėnesio ar ketvirčio statistinės atskaitomybės reikala
vimai apie elektroninius pinigus, išleistus PFI, kurioms
nebuvo pritaikyta leidžianti nukrypti nuostata pagal
Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 8
straipsnio 1 dalį

kadangi:

1. A t s k a i t o m y b ė s a p i m t i s
(1)

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų
steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš
dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir
panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (3), panaikino elektro
ninių pinigų įstaigų turėtą kredito įstaigų statusą;

(2)

todėl reikia iš dalies pakeisti elektroninių pinigų įstaigų
atskaitomybės apimtį, dažnumą ir galutinį terminą, kad
būtų užtikrintas tinkamas elektroninių pinigų statistikos
rinkimas. Konkrečiai, atskaitomybė turėtų leisti visapusiš
kai stebėti visus elektroninių pinigų emitentus, kurie nėra
kredito įstaigos, nepriklausomai nuo to, ar jie atitinka
„pinigų finansinių institucijų“ apibrėžtį. Be to, turėtų
būti patikslintas 2007 m. rugpjūčio 1 d. gairių
ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų
statistikos (4) žodynėlis,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

OL
OL
OL
OL

L
L
L
L

318, 1998 11 27,
15, 2009 1 20, p.
267, 2009 10 10,
341, 2007 12 27,

p. 8.
14.
p. 7.
p. 1.

ECB, bendradarbiaudamas su NCB, kasmet nustato ir regist
ruoja elektroninių pinigų sistemų ypatumus ES, atitinkamos
statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus.
NCB teikia statistinę informaciją apie visų PFI, kurioms
nebuvo pritaikyta leidžianti nukrypti nuostata pagal Regla
mento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 8 straipsnio 1 dalį,
išleistus elektroninius pinigus, vadovaudamiesi straipsnių
sąrašu, nustatytu šių gairių III priedo 2 dalies 1 lentelėje.

2. A t a s k a i t ų d a ž n u m a s i r g a l u t i n i s
terminas
Mėnesio ar ketvirčio duomenys teikiami ECB bent du kartus
per metus: iki paskutinės balandžio (duomenys iki kovo
pabaigos) ir spalio (duomenys iki rugsėjo pabaigos) darbo
dienos. Jeigu NCB turi parengę duomenis, jie gali būti
perduodami dažniau, kas mėnesį ar ketvirtį, iki paskutinės
mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, darbo
dienos. Jei duomenų nėra, NCB esant galimybei naudoja
įverčius arba išankstinius duomenis.
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b) Metinės statistinės atskaitomybės reikalavimai apie
elektroninius pinigus, išleistus visų elektroninių pinigų
institucijų, išskyrus kredito įstaigas, arba mažų PFI,
kurioms buvo pritaikyta leidžianti nukrypti nuostata
pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 8
straipsnio 1 dalį
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Jei duomenų nėra, NCB esant galimybei naudoja įverčius
arba išankstinius duomenis.“
2. III priedas iš dalies keičiamas vadovaujantis šių gairių I
priedu.

1. A t s k a i t o m y b ė s a p i m t i s
Ši atskaitomybė taikoma elektroninių pinigų įstaigoms, kurių
pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas leidžiant
elektroninius pinigus, taigi, atitinkančioms PFI apibrėžtį, ir
elektroninių pinigų įstaigoms, kurių pagrindinė veikla nėra
finansinis tarpininkavimas leidžiant elektroninius pinigus,
taigi, neatitinkančioms PFI apibrėžties. Ši atskaitomybė taip
pat taikoma mažoms PFI, kurioms buvo pritaikyta leidžianti
nukrypti nuostata pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009
(ECB/2008/32) 8 straipsnio 1 dalį, nepriklausomai nuo to,
ar jos yra kredito įstaigos.
NCB teikia statistinę informaciją vadovaudamiesi straipsnių
sąrašu, nustatytu šių gairių III priedo 2 dalies 2 lentelėje.
Elektroninių pinigų emitentų, kurie neatitinka PFI apibrėžties
ir kuriems dėl to netaikomi įprasti BS statistinės atskaito
mybės reikalavimai, duomenys teikiami tiek, kiek NCB gali
juos gauti iš savo atitinkamų priežiūros institucijų ar kitų
tinkamų šaltinių.
2. A t a s k a i t ų d a ž n u m a s i r g a l u t i n i s
terminas
Eilutės pateikiamos ECB kasmet iki paskutinės mėnesio,
einančio po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, darbo dienos.

3. Žodynėlis iš dalies keičiamas vadovaujantis šių gairių II
priedu.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.
Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. rugpjūčio 25 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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I PRIEDAS
III priedo 2 dalis pakeičiama taip:
„2 DALIS
Elektroninių pinigų statistika
Kitų PFI duomenys (atsargos)
1 lentelė.
Mėnesio ar ketvirčio statistinės atskaitomybės reikalavimai, kai nebuvo pritaikyta leidžianti nukrypti
nuostata pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 8 straipsnio 1 dalį
BALANSO STRAIPSNIAI

A. Vidaus

B. Kitos dalyvaujančios
C. Kitos šalys
valstybės narės

D. Neklasifikuota

ĮSIPAREIGOJIMAI
9

Indėliai (visomis valiutomis)

9e

Indėliai eurais

9.1e

Vienos nakties
iš jų elektroniniai pinigai

9.1.1e Elektroniniai
laikmenose

pinigai

9.1.2e Elektroniniai pinigai
nėse laikmenose

kietose
programi

9x

Indėliai užsienio valiutomis

9.1x

Vienos nakties
iš jų elektroniniai pinigai

9.1.1x Elektroniniai
laikmenose

pinigai

9.1.2x Elektroniniai pinigai
nėse laikmenose

kietose
programi

Iš viso elektroninių pinigų

2 lentelė.
Metinės statistinės atskaitomybės reikalavimai apie elektroninius pinigus, išleistus visų elektroninių pinigų
įstaigų, išskyrus kredito įstaigas
BALANSO STRAIPSNIAI

A. Vidaus

Turtas / įsipareigojimai (iš viso)
Iš jų indėliai elektroniniais
(visomis valiutomis)“

pinigais

B. Kitos dalyvaujančios
C. Kitos šalys
valstybės narės

D. Neklasifikuota
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II PRIEDAS
Žodynėlis iš dalies keičiamas taip:
1. „Elektroninių pinigų“ apibrėžtis pakeičiama taip:
„Elektroniniai pinigai (electronic money) – elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose saugoma piniginė vertė,
išreikšta kaip reikalavimas emitentui, išleidžiama gavus lėšų mokėjimo operacijoms atlikti ir priimama fizinio arba
juridinio asmens, kuris nėra elektroninių pinigų emitentas.“
2. „Elektroninių pinigų įstaigos“ apibrėžtis pakeičiama taip:
„Elektroninių pinigų įstaiga (electronic money institution) – juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas leisti elektroninius
pinigus.“
3. „Lėšų“ apibrėžtis pakeičiama taip:
„Lėšos (funds) – grynieji pinigai, čekiai ar pinigai banke ir elektroniniai pinigai.“
4. „Pinigų rinkos fondų (PRF)“ apibrėžtis pakeičiama taip:
„Pinigų rinkos fondai (PRF) (Money Market Funds, MMFs) yra apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32)
1a straipsnyje.“
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