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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1746/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης Σεπτεµβρίου 2003
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
(ΕΚΤ/2003/10)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

(3)

Κατόπιν της κωδικοποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, απαιτείται να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεµβρίου
2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του
τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (2)
απαιτεί από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
(ΝΧΙ) την παροχή τριµηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναλυόµενων κατά χώρα και κατά νόµισµα. Ωστόσο, ο ανωτέρω
κανονισµός, όπως ισχύει, απαιτεί την παροχή των εν λόγω
στοιχείων µόνον όσον αφορά τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) κατά το χρόνο έκδοσης αυτού. Συνεπώς, πρέπει
να τροποποιηθεί ώστε οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων να
επεκταθούν και στις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ
την 1η Μαΐου 2004.

Σήµερα, τα περισσότερα από τα στοιχεία που αφορούν τις
εν λόγω χώρες µάλλον δεν είναι σηµαντικά. Τα πλεονεκτήµατα της χωριστής καταγραφής των µη σηµαντικών στοιχείων είναι µάλλον λιγότερα από τη δαπάνη που συνεπάγεται
η συλλογή τους. Συµφώνως προς την επιτρεπόµενη από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), ήδη
υπάρχουσα, ευελιξία στον υπολογισµό των τριµηνιαίων
αριθµητικών δεδοµένων, όταν από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι
τα σχετικά στοιχεία µάλλον δεν είναι σηµαντικά, η αρχή της
ευελιξίας θα πρέπει να εφαρµόζεται και όσον αφορά την
παροχή νέων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα
εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι σηµαντικά ή όχι.

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2174/2002 (ΕΚΤ/2002/8) (ΕΕ L 330 της
6.12.2002, σ. 29).

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιείται
ως εξής:
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Όσον αφορά τις παραγράφους 6α και 7α του τµήµατος IV του
πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι, κάθε ΕθνΚΤ αξιολογεί εάν
τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#” στους πίνακες 3 και 4 του δεύτερου µέρους του
παραρτήµατος Ι δεν είναι σηµαντικά, και ενηµερώνει τις µονάδες
παροχής στοιχείων, όταν δεν απαιτεί την παροχή των εν λόγω
στοιχείων.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 διαγράφεται.
3. Τα παραρτήµατα I και V τροποποιούνται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
4. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 1 εφαρµόζονται από την 1η
Μαΐου 2004. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 1 εφαρµόζονται
από τις 10 Μαρτίου 2004.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

(3) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2002 (ΕΚΤ/2002/3) της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 9).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) To τµήµα IV του πρώτου µέρους τροποποιείται ως εξής:
i) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:
«6α. Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που δεν σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#” στον πίνακα 3 του δεύτερου µέρους.
Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#”. Ωστόσο, εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης
προκύπτει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίζουν να µην απαιτήσουν
την παροχή τους. Κάθε ΕθνΚΤ ενηµερώνει τις µονάδες παροχής στοιχείων σχετικά µε µια τέτοια απόφαση.»
ii) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 7α:
«7α. Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που δεν σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#” στον πίνακα 4 του δεύτερου µέρους.
Οι µονάδες παροχής τα στοιχείων παρέχουν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#”. Ωστόσο, εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης
προκύπτει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίζουν να µην απαιτήσουν
την παροχή τους. Κάθε ΕθνΚΤ ενηµερώνει τις µονάδες παροχής στοιχείων σχετικά µε µια τέτοια απόφαση.»
iii) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9α. Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” δεν είναι σηµαντικά, αλλά οι ΕθνΚΤ ωστόσο συλλέγουν τα στοιχεία αυτά, τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατόν να διαβιβάζονται
από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ µε παράταση ενός επιπλέον µήνα από το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιµης
ηµέρας µετά το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται. Οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν το χρόνο κατά τον οποίο
πρέπει να λαµβάνουν τα στοιχεία από τις µονάδες παροχής στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν την προθεσµία αυτή.»
β) Το δεύτερο µέρος τροποποιείται ως εξής:
i) στον πίνακα 3 (Ανάλυση κατά χώρα):
— κάτω από την επικεφαλίδα «Β. Λοιπά συµµετέχοντα κράτη µέλη (ήτοι, εκτός “εσωτερικού”) + µέρος του “Γ. Υπόλοιπος κόσµος” (κράτη µέλη)», εισάγονται στήλες που αντιπροσωπεύουν καθεµία από τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Καθένα από τα πεδία των εν λόγω στηλών σηµειώνεται µε το σύµβολο «#»,
— στην επικεφαλίδα της τελευταίας στήλης, οι λέξεις «(εκτός κρατών µελών)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «(εκτός
των DK, SE, GB)»,
— προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη «Γενική σηµείωση»: «Εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε
ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο
“#” δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν αποφασίζουν να µην απαιτήσουν την παροχή τους.»
ii) στον πίνακα 4 (Ανάλυση κατά νόµισµα):
— κάτω από την επικεφαλίδα «Νοµίσµατα λοιπών κρατών µελών», εισάγονται στήλες που αντιπροσωπεύουν καθεµία
από τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Καθένα από τα πεδία των εν λόγω στηλών
σηµειώνεται µε το σύµβολο «#»,
— η πρώτη σειρά αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συνδυασµός
όλων των
νοµισµάτων

Νοµίσµατα λοιπών
κρατών µελών
Ευρώ

[Πεδία που αντιπροσωπεύουν το
νόµισµα κάθε
κράτους µέλους]

Λοιπά νοµίσµατα

Σύνολο

USD

JPY

CHF

Συνδυασµός
λοιπών
νοµισµάτων (1)

(…)
(1) Τα νοµίσµατα λοιπών κρατών µελών (εκτός των DKK, SEK και GBP) περιλαµβάνονται στην εν λόγω στήλη.»

— προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη «Γενική σηµείωση»: «Εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε
ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο
“#” δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίζουν να µην απαιτήσουν την παροχή τους».
2. Στην παράγραφο 2 του πρώτου µέρους του παραρτήµατος ΙΙ, η λέξη «(µηνιαίες)» διαγράφεται.
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3. Στο παράρτηµα V παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α, 1β και 2α:
«1α. Παρά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, η παροχή, µε βάση τον παρόντα κανονισµό, στοιχείων που αφορούν τα πεδία
που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” αρχίζει µε τα τριµηνιαία στοιχεία της περιόδου που λήγει τον Ιούνιο 2004.
1β. Εφόσον η οικεία ΕθνΚΤ αποφασίσει να µην απαιτήσει την πρώτη παροχή µη σηµαντικών στοιχείων µε τα τριµηνιαία
στοιχεία της περιόδου που λήγει τον Ιούνιο 2004, η παροχή στοιχείων αρχίζει δώδεκα µήνες αφότου η ΕθνΚΤ
ενηµερώσει τις µονάδες παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία απαιτούνται.
2α. Για το διάστηµα των πρώτων δώδεκα µηνών παροχής τους, τα σηµαντικά στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” είναι δυνατό να παρέχονται στην ΕΚΤ µε παράταση ενός επιπλέον µήνα από το πέρας των
εργασιών της 28ης εργάσιµης ηµέρας µετά το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται. Οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν
το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να λαµβάνουν τα στοιχεία από τις µονάδες παροχής στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση
να τηρούν την προθεσµία αυτή.»
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