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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Οκτωβρίου 2003
σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα
ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα δυνάµει του άρθρου 31.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2003/12)
(2003/775/ΕΚ)
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 31.2, 31.3 και 43.1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, εφόσον υπερβαίνουν ένα όριο που θα καθορισθεί
στα πλαίσια του άρθρου 31.3 του καταστατικού, υπόκεινται
στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέπεια µε τη νοµισµατική
πολιτική και την πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών της
Κοινότητας.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 31.3 του καταστατικού, το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό
τη διευκόλυνση των εν λόγω πράξεων.

(3)

Οι συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες για λογαριασµό των συµµετεχόντων
κρατών µελών και δεν καταγράφονται στους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς των εθνικών κεντρικών τραπεζών,
καλύπτονται από την παρούσα κατευθυντήρια γραµµή, ενώ
οι συναλλαγές, τις οποίες διενεργούν οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες στο όνοµά τους και µε δικό τους κίνδυνο, καλύπτονται από την κατευθυντήρια γραµµή σχετικά µε τις
πράξεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών δυνάµει του
άρθρου 31.3 του καταστατικού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:
— ως «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται όλα τα κράτη µέλη
που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

— ως «εθνικές κεντρικές τράπεζες» νοούνται οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών,

— ως «συναλλαγές» νοούνται όλες οι συναλλαγές της δεύτερης
και τρίτης περίπτωσης του άρθρου 23 του καταστατικού, οι
οποίες διενεργούνται εντός της αγοράς από τα συµµετέχοντα
κράτη µέλη και συνεπάγονται την ανταλλαγή µη εκφρασµένων
σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων µε περιουσιακά στοιχεία εκφρασµένα σε ευρώ ή µε οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία µη εκφρασµένα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά,
των συναλλαγών οι οποίες διενεργούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για λογαριασµό των συµµετεχόντων κρατών
µελών και δεν καταγράφονται στους χρηµατοοικονοµικούς
λογαριασµούς των εθνικών κεντρικών τραπεζών,

— ως «τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα» νοούνται τα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται, τα οποία είναι εκφρασµένα σε οποιαδήποτε λογιστική µονάδα ή νοµισµατική
µονάδα εκτός του ευρώ και τα οποία διατηρούν οι δηµόσιοι
φορείς ή οργανισµοί των συµµετεχόντων κρατών µελών απευθείας ή µέσω των αντιπροσώπων τους,

— τα «µη εκφρασµένα σε ευρώ περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνουν τίτλους και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο εκφρασµένο
στο νόµισµα οποιασδήποτε χώρας εκτός της ζώνης του ευρώ ή
σε λογιστικές µονάδες, σε οποιαδήποτε µορφή και αν κατέχονται,

— ως «εκτός της αγοράς» χαρακτηρίζονται οι πράξεις συναλλάγµατος, στο πλαίσιο των οποίων κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν
συµµετέχει στη διατραπεζική αγορά συναλλάγµατος. Η διατραπεζική αυτή αγορά αποτελείται αποκλειστικά από εµπορικά
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Θεωρείται ότι δεν συµµετέχουν
στη διατραπεζική αγορά κεντρικές τράπεζες, διεθνείς οργανισµοί, εµπορικοί µη χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή εφαρµόζεται στις λεπτοµέρειες
διενέργειας των συναλλαγών οποιουδήποτε δηµόσιου φορέα ή
οργανισµού συµµετέχοντος κράτους µέλους µε αντικείµενο
τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα. Οι διαδικασίες που
θεσπίζονται για την εκ των προτέρων και την εκ των υστέρων αναφορά από τις κεντρικές διοικήσεις διαφέρουν από εκείνες που
θεσπίζονται για τους λοιπούς δηµόσιους φορείς ή οργανισµούς.
Άρθρο 3
Κατώτατα

όρια

αναφορικά
µε
γνωστοποίηση

την

προηγούµενη

1.
Στο παράρτηµα Ι θεσπίζονται όρια, στο επίπεδο ή κάτω από
το επίπεδο των οποίων οι δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί των συµµετεχόντων κρατών µελών µπορούν, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση προς την ΕΚΤ, να διενεργούν συναλλαγές µε τα τρέχοντα
ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα σε οποιαδήποτε ηµέρα διενέργειας συναλλαγών, και πάνω από το επίπεδο των οποίων δεν είναι
δυνατή η χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση προς την ΕΚΤ διενέργεια διαφόρων τύπων συναλλαγών σε καµία ηµέρα διενέργειας
συναλλαγών.
2.
∆εν υπόκεινται στη διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης
οι ακόλουθες πράξεις συναλλάγµατος:
— κάθε πράξη που συνεπάγεται την ανταλλαγή, µεταξύ αµφότερων
των αντισυµβαλλοµένων, περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγµα εκφρασµένων στο ίδιο νόµισµα (για παράδειγµα αντικατάσταση µεσοπρόθεσµου κρατικού οµολογιακού τίτλου σε
δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών από βραχυπρόθεσµο γραµµάτιο
του δηµοσίου σε δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών),
— οι πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων,
— κάθε πράξη που διενεργείται µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Άρθρο 4
Οργανωτικά θέµατα
1.
Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θεσπίζουν τις κατάλληλες
ρυθµίσεις, προκειµένου να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές µε αντικείµενο τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, εφόσον
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών που διενεργούν οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες για λογαριασµό των συµµετεχόντων κρατών µελών, γνωστοποιούνται στην ΕΚΤ σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραµµή.
2.
Οι κεντρικές διοικήσεις των συµµετεχόντων κρατών µελών
παρέχουν στην ΕΚΤ, σε µηνιαία βάση, εκτιµήσεις σχετικά µε κάθε
επικείµενη συναλλαγή τους µε αντικείµενο τα τρέχοντα ταµειακά
διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών
που διενεργούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες για λογαριασµό των
συµµετεχόντων κρατών µελών. Ο τυποποιηµένος µορφότυπος που
χρησιµοποιείται για την αναφορά των εν λόγω εκτιµήσεων παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ.
3.
Όλοι οι λοιποί δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί παρέχουν στην
ΕΚΤ, κατά τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ, εκτιµήσεις σχετικά
µε κάθε επικείµενη συναλλαγή µε αντικείµενο τα τρέχοντα ταµειακά
διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, η οποία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζει η ΕΚΤ, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών που διενεργούν
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες για λογαριασµό των συµµετεχόντων
κρατών µελών.
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4. Οι προβλεπόµενες στα άρθρα 4 και 6 υποχρεώσεις αναφοράς
βαρύνουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, τα οποία συλλέγουν και
χορηγούν στην ΕΚΤ, µέσω της οικείας εθνικής κεντρικής τράπεζας,
κάθε σχετικό στοιχείο.

Άρθρο 5
∆ιαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης και έγκριση του
τρόπου διενέργειας των συναλλαγών από την ΕΚΤ
1. Οι δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί των συµµετεχόντων κρατών
µελών, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών τραπεζών που ενεργούν
για λογαριασµό των κρατών µελών, γνωστοποιούν στην ΕΚΤ όσο το
δυνατό συντοµότερα κάθε επικείµενη συναλλαγή µε αντικείµενο τα
τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, εφόσον υπερβαίνει τα
όρια που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η ΕΚΤ λαµβάνει τις εν λόγω
γνωστοποιήσεις την ηµεροµηνία διενέργειας της συναλλαγής και το
αργότερο στις 11.30 π.µ., ώρα ΕΚΤ. Ο τυποποιηµένος µορφότυπος
που χρησιµοποιείται για κάθε τέτοια γνωστοποίηση παρουσιάζεται
στο παράρτηµα IV και παρέχεται στην ΕΚΤ από τα συµµετέχοντα
κράτη µέλη µέσω της οικείας εθνικής κεντρικής τράπεζας.
2. Η ΕΚΤ απαντά όσο το δυνατό συντοµότερα στις γνωστοποιήσεις που λαµβάνει κατά τα προβλεπόµενα στην ως άνω παράγραφο
1, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη 1 µ.µ., ώρα ΕΚΤ, τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία διενέργειας της συναλλαγής. Στην περίπτωση µη λήψης απάντησης της ΕΚΤ εντός του παραπάνω χρόνου,
η συναλλαγή λογίζεται ως εγκριθείσα σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον οικείο δηµόσιο φορέα ή
οργανισµό του συµµετέχοντος κράτους µέλους.
3. Στην περίπτωση που µια γνωστοποίηση λαµβάνεται από την
ΕΚΤ µετά τις 11.30 π.µ., ώρα ΕΚΤ, εφαρµόζεται η διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται στην παράγραφο 5.
4. Η ΕΚΤ εξετάζει τις γνωστοποιήσεις, µε σκοπό να διευκολύνει
όσο το δυνατό περισσότερο τη διενέργεια των συναλλαγών από
τους δηµόσιους φορείς ή οργανισµούς των συµµετεχόντων κρατών
µελών. Προς διασφάλιση της συνέπειας µε τη νοµισµατική πολιτική
και την πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών της Κοινότητας, η
ΕΚΤ εξετάζει τις συναλλαγές αυτές λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος στη ζώνη
του ευρώ. Υπό το φως των παραπάνω εκτιµήσεων, η ΕΚΤ αποφασίζει κατά πόσο µια συναλλαγή µπορεί να διενεργηθεί εντός του χρονικού πλαισίου και µε τον τρόπο που έχει επιλεγεί από το ενδιαφερόµενο συµµετέχον κράτος µέλος.
5. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, είτε αυτές σχετίζονται µε εκτιµήσεις πολιτικής είτε µε αντίξοες συνθήκες της αγοράς ή µε την καθυστερηµένη γνωστοποίηση από την πλευρά κάποιου συµµετέχοντος
κράτους µέλους, η ΕΚΤ µπορεί να υποδείξει τη µετάθεση του χρόνου ή τη µεταβολή του τρόπου διενέργειας µιας συναλλαγής. Στο
πλαίσιο των περιστάσεων αυτών, η ΕΚΤ κινεί µια διαδικασία διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι µε τον
εθνικό δηµόσιο φορέα ή οργανισµό και την εθνική κεντρική
τράπεζα του συµµετέχοντος κράτους µέλους. Η ΕΚΤ µπορεί να
ζητήσει την εκτός της αγοράς διενέργεια της συναλλαγής µέσω του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), οπότε ζητεί
τη διενέργεια της συναλλαγής είτε µε την ενδιαφερόµενη εθνική
κεντρική τράπεζα είτε µε την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ µπορεί επίσης να ζητήσει
την κατάτµηση του συνολικού ποσού της εν λόγω συναλλαγής σε
δύο ή περισσότερες συναλλαγές. Μπορεί, επιπλέον, να ζητήσει το
συνδυασµό µερικής διενέργειας της συναλλαγής εκτός της αγοράς,
µέσω του ΕΣΚΤ, και µερικής κατάτµησής της σε δύο ή περισσότερες συναλλαγές, κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενα.
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6.
Σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις, η ΕΚΤ µπορεί να ζητήσει
αναβολή της διενέργειας µιας συναλλαγής. Σε µια τέτοια περίπτωση
συµφωνείται αναβολή διενέργειας της συναλλαγής για όσο το
δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα, σε καµία δε περίπτωση δεν
είναι δυνατή η επ' αόριστον αναβολή ή αναβολή που εµποδίζει την
εκτέλεση υποχρεώσεων που καθίστανται εκπληρωτέες.
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Άρθρο 7
Εµπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια
γραµµή χρησιµοποιούνται σε εµπιστευτική βάση.
Άρθρο 8

Άρθρο 6

Κατάργηση της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2001/9
Η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2001/9 καταργείται.

Αναφορά των τρεχόντων ταµειακών διαθεσίµων
1.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ έχει επαρκή εποπτεία
του ύψους των τρεχόντων ταµειακών διαθεσίµων σε συνάλλαγµα
των συµµετεχόντων κρατών µελών, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη
αναφέρουν εκ των υστέρων, σε µηνιαία βάση, τα τρέχοντα ταµειακά
τους διαθέσιµα σε συνάλλαγµα.
2.
Ο τυποποιηµένος µορφότυπος που χρησιµοποιούν οι κεντρικές διοικήσεις των συµµετεχόντων κρατών µελών για την εκ των
υστέρων αναφορά των τρεχόντων ταµειακών διαθεσίµων σε συνάλλαγµα προς την ΕΚΤ παρουσιάζεται στο παράρτηµα V.
3.
Όλοι οι λοιποί δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί των συµµετεχόντων κρατών µελών αναφέρουν τα τρέχοντα ταµειακά τους διαθέσιµα σε συνάλλαγµα κατά τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα VI,
εφόσον υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζει η ΕΚΤ.

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη.
2. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει την 1η
Νοεµβρίου 2003.
3. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 23 Οκτωβρίου 2003.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατώτατα όρια αναφορικά µε την προηγούµενη γνωστοποίηση προς την ΕΚΤ των πράξεων συναλλάγµατος των
κρατών µελών κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1
Εφαρµοστέα κατώτατα όρια (χρονικό σηµείο
αναφοράς: ηµεροµηνία διενέργειας της
συναλλαγής)

Τύπος συναλλαγής

Οριστικές αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγµα, άµεσης
και προθεσµιακής εκτέλεσης

Έναντι ευρώ

— 500 εκατοµµύρια ευρώ
συνολικές συναλλαγές)

Έναντι άλλων περιουσιακών στοιχείων
σε συνάλλαγµα [«διανοµισµατικές συναλλαγές» («cross-currency transactions»)]

— ισόποσο 500 εκατοµµυρίων ευρώ
(µεικτές συνολικές συναλλαγές ανά
ζεύγος νοµισµάτων)

(µεικτές

Μια µεικτή συνολική συναλλαγή ορίζεται ως το σύνολο των αγορών και το σύνολο των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων σε
συνάλλαγµα σε δεδοµένη ηµέρα διενέργειας συναλλαγών.
Τα όρια αυτά εφαρµόζονται επίσης σε συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για λογαριασµό
των συµµετεχόντων κρατών µελών και οι οποίες δεν καταγράφονται στους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς των εθνικών
κεντρικών τραπεζών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Τυποποιηµένος µορφότυπος για την εκ των προτέρων αναφορά των εκτιµήσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών
σχετικά µε τις επικείµενες πράξεις συναλλάγµατος κατά το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3
Οι κεντρικές διοικήσεις των συµµετεχόντων κρατών µελών παρέχουν στην ΕΚΤ, σε µηνιαία βάση, εκτιµήσεις σχετικά µε τις επικείµενες πράξεις συναλλάγµατος που διενεργούν. Οι εκτιµήσεις αυτές αφορούν κάθε συναλλαγή διενεργούµενη από τις κεντρικές
διοικήσεις. Όλοι οι λοιποί δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί αναφέρουν εκτιµήσεις σχετικά µε τις πράξεις συναλλάγµατος τις οποίες
πρόκειται να διενεργήσουν, εφόσον οι τελευταίες υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Τα µηνύµατα µε τις
εκτιµήσεις σχετικά µε τις επικείµενες πράξεις συναλλάγµατος των συµµετεχόντων κρατών µελών θα πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Ανάλυση:

κατά ζεύγη νοµισµάτων.

Συχνότητα:

µηνιαίως.

Προθεσµία:

6 µ.µ., ώρα ΕΚΤ, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που προηγείται.

Ερµηνεία:

συνολικές αγορές και συνολικές πωλήσεις στο πλαίσιο συναλλαγών έναντι ευρώ ή διανοµισµατικών συναλλαγών. Το αγοραζόµενο νόµισµα θα πρέπει να εµφανίζεται στην πρώτη στήλη/πεδίο, το δε πωλούµενο στη
δεύτερη στήλη/πεδίο. Στις περιπτώσεις σηµαντικών συναλλαγών, θα πρέπει να εξειδικεύονται οι ηµεροµηνίες διενέργειας της συναλλαγής και αξίας.

Αποτίµηση:

για τον προσδιορισµό του ύψους του προς υπολογισµό ποσού θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι τιµές
αναφοράς, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 2.15 µ.µ. της ηµέρας κατά την οποία λαµβάνει χώρα η αναφορά
των στοιχείων.

Στρογγυλοποίηση:

προς το πλησιέστερο ισόποσο του εκατοµµυρίου ευρώ.

Το χρονικό πλαίσιο των µηνυµάτων αυτών είναι ένας ηµερολογιακός µήνας. Τα κατώτατα όρια καθορίζονται σε ηµερήσια βάση.
Εάν, εποµένως, αναµένεται υπέρβασή τους σε µία ή περισσότερες ηµέρες εντός του µήνα που ακολουθεί, πρέπει να αποστέλλεται
εκ των προτέρων αναφορά, πριν από την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρέχοντος µήνα. Η µηνιαία εκ των προτέρων αναφορά
θα πρέπει να αφορά την ηµέρα (µία ή περισσότερες) κατά την οποία αναµένεται υπέρβαση των ορίων.

31.10.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατώτατα όρια αναφορικά µε την εκ των προτέρων αναφορά από τους δηµόσιους φορείς ή οργανισµούς των συµµετεχόντων κρατών µελών, εκτός των κεντρικών διοικήσεων, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3
Οι δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί των συµµετεχόντων κρατών µελών, εκτός των κεντρικών διοικήσεων, παρέχουν µηνιαίως στην
ΕΚΤ εκτιµήσεις σχετικά µε κάθε επικείµενη συναλλαγή τους µε αντικείµενο τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, εφόσον υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:
Εφαρµοστέο κατώτατο όριο (χρονικό σηµείο
αναφοράς: ηµεροµηνία διενέργειας της
συναλλαγής)

Τύπος συναλλαγής

Οριστικές αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγµα, άµεσης
και προθεσµιακής εκτέλεσης

Έναντι ευρώ

— 100 εκατοµµύρια ευρώ
συνολικές συναλλαγές)

Έναντι άλλων περιουσιακών στοιχείων
σε
συνάλλαγµα
(«διανοµισµατικές
συναλλαγές»)

— ισόποσο 500 εκατοµµυρίων ευρώ
(µεικτές συνολικές συναλλαγές ανά
ζεύγος νοµισµάτων)

(µεικτές

Μια µεικτή συνολική συναλλαγή ορίζεται ως το σύνολο των αγορών και το σύνολο των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων σε
συνάλλαγµα σε δεδοµένη ηµέρα διενέργειας συναλλαγών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Περιεχόµενο των µηνυµάτων προηγούµενης γνωστοποίησης των συµµετεχόντων κρατών µελών (1) και οι απαντήσεις
της ΕΚΤ κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1
Τα µηνύµατα προηγούµενης γνωστοποίησης θα πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
— το συµµετέχον κράτος µέλος που γνωστοποιεί τις συναλλαγές,
— το δηµόσιο φορέα ή οργανισµό που είναι υπεύθυνος για τη συναλλαγή,
— την ηµεροµηνία και την ώρα των γνωστοποιήσεων,
— την ηµεροµηνία διενέργειας της συναλλαγής,
— την ηµεροµηνία αξίας,
— το µέγεθος των συναλλαγών (σε εκατοµµύρια ευρώ ή στο ισόποσό τους),
— τα νοµίσµατα της συναλλαγής (βάσει κωδικών ISO),
— την κατηγορία της πράξης,
— συµβατική υποχρέωση που πρόκειται να καταστεί εκπληρωτέα (Ναι/Όχι).
Η απάντηση της ΕΚΤ στις προηγούµενες γνωστοποιήσεις περιέχει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
— ηµεροµηνία, ώρα και περιεχόµενο της απάντησης της ΕΚΤ.
Σηµείωση: Ζητείται από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη να παρέχουν τις γνωστοποιήσεις τους στην ΕΚΤ µέσω της οικείας εθνικής
κεντρικής τράπεζας.

(1) Υπενθυµίζεται ότι µόνο οι συναλλαγές που διενεργούν τα κράτη µέλη εντός της αγοράς, ήτοι όχι οι διενεργούµενες µε αντισυµβαλλόµενο την
οικεία εθνική κεντρική τράπεζα, υπόκεινται σε προηγούµενη γνωστοποίηση. Οι συναλλαγές που διενεργούν τα κράτη µέλη µε αντισυµβαλλόµενο την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα υπόκεινται στις διαδικασίες προηγούµενης έγκρισης και αναφοράς που εφαρµόζονται στις πράξεις των
εθνικών κεντρικών τραπεζών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Τυποποιηµένος µορφότυπος για την εκ των υστέρων αναφορά προς την ΕΚΤ των τρεχόντων ταµειακών διαθεσίµων σε
συνάλλαγµα που κατέχουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2
Οι κεντρικές διοικήσεις των συµµετεχόντων κρατών µελών απαιτείται να αναφέρουν σε µηνιαία βάση τα τρέχοντα ταµειακά τους
διαθέσιµα σε συνάλλαγµα. Οι λοιποί δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί οφείλουν να προβαίνουν στην εν λόγω αναφορά µόνο αν τα
µέσα µηνιαία τους διαθέσιµα ή τα διαθέσιµα του τέλους µήνα υπερβαίνουν, λαµβανοµένου υπόψη µόνο του υψηλότερου αυτών,
τα όρια που θεσπίζονται στο παράρτηµα VI.
Ανάλυση:

αναφέρονται όλα τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα. ∆εν παρέχεται ανάλυση κατά νόµισµα.
Μηνιαίος µέσος όρος, µέγιστο επίπεδο του µήνα, τέλος µήνα και ελάχιστο επίπεδο του µήνα.

Συχνότητα:

µηνιαίως.

Προθεσµία:

6 µ.µ., ώρα ΕΚΤ, την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα µετά την περίοδο αναφοράς των στοιχείων.

Ερµηνεία:

το σύνολο των διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα των συµµετεχόντων κρατών µελών, τα οποία κατέχονται εκτός
του ΕΣΚΤ. Στις αναφερόµενες πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται οι προθεσµιακές θέσεις
(οι προθεσµιακές, δηλαδή, θέσεις θα πρέπει να προστίθενται στα τρέχοντα διαθέσιµα και να αναφέρεται
ένα µόνο ποσό ανά στοιχείο). Θα πρέπει ακόµη να περιλαµβάνονται οι συναλλαγές άµεσης εκτέλεσης που
έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν ακόµη διακανονιστεί (η συγκέντρωση, δηλαδή, των αναφερόµενων πληροφοριών θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε βάση την ηµεροµηνία διενέργειας της συναλλαγής).

Αποτίµηση:

για τη µετατροπή σε ευρώ των στοιχείων που λαµβάνουν από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις τιµές αναφοράς, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 2.15
µ.µ.(όταν, δηλαδή, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη αναφέρουν τα διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα που πραγµατικά
κατέχουν). Οι τίτλοι θα πρέπει να αποτιµώνται σε αγοραίες τιµές, αλλά για πρακτικούς λόγους δεν απαιτείται ενιαία πηγή αναφοράς για τις τιµές. Εφόσον ο κύριος όγκος των τρεχόντων διαθεσίµων που κατέχονται έχει συνήθως τη µορφή καταθέσεων, ο αντίκτυπος της χρησιµοποίησης ελαφρώς διαφορετικών
µεταξύ τους πηγών της αγοράς για την αποτίµηση των τίτλων εκτιµάται ότι θα είναι πολύ περιορισµένος.

Στρογγυλοποίηση:

προς το πλησιέστερο ισόποσο του εκατοµµυρίου ευρώ.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λοιποί δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί έχουν υποχρέωση αναφοράς µόνο εφόσον τα µέσα µηνιαία
διαθέσίµά τους ή τα διαθέσιµα του τέλους µήνα, λαµβανοµένου υπόψη µόνο του υψηλότερου αυτών, υπερβαίνουν το σχετικό
όριο. Σε περίπτωση, πάντως, υπέρβασης του ορίου, θα πρέπει να χρησιµοποιούν τον ίδιο µορφότυπο υποβολής στοιχείων που
χρησιµοποιούν οι κεντρικές διοικήσεις (αναφέρουν, δηλαδή, µηνιαίο µέσο όρο, µέγιστο επίπεδο του µήνα, τέλος µήνα και ελάχιστο επίπεδο του µήνα).
Η υποχρέωση εκ των υστέρων αναφοράς που προβλέπεται στο παρόν παράρτηµα αφορά όλες τις πράξεις συναλλάγµατος που
διενεργούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες για λογαριασµό των δηµόσιων φορέων ή οργανισµών των συµµετεχόντων κρατών
µελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Κατώτατα όρια αναφορικά µε την εκ των υστέρων αναφορά από τους δηµοσίους φορείς ή οργανισµούς των συµµετεχόντων κρατών µελών, εκτός των κεντρικών διοικήσεων, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3
Οι δηµόσιοι φορείς ή οργανισµοί των συµµετεχόντων κρατών µελών, εκτός των κεντρικών διοικήσεων, αναφέρουν στην ΕΚΤ τα
τρέχοντα ταµειακά τους διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, εφόσον υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια:
Τύπος περιουσιακών στοιχείων

∆ιαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγµα (άθροισµα
όλων των νοµισµάτων, στο ισόποσο εκατοµµυρίων ευρώ): Το
αναφερόµενο ποσό είναι υψηλότερο των ακόλουθων:
— του µηνιαίου µέσου όρου
— του τέλους µήνα

Εφαρµοστέο κατώτατο όριο (χρονικό σηµείο αναφοράς: ηµεροµηνία
διενέργειας της συναλλαγής)

— ισόποσο 50 εκατοµµυρίων ευρώ
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