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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2008
σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία
(ΕΚΤ/2008/14)
(2008/892/ΕΚ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου
2009 σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή και εφεξής τα
εγκατεστημένα στην επικράτειά της πιστωτικά ιδρύματα και
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων θα υπόκεινται στην
υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

(2)

Η ένταξη των εν λόγω ιδρυμάτων στο σύστημα υποχρεωτι
κών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος απαιτεί
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, προκειμένου να διασφα
λιστεί η ομαλότητα της συγκεκριμένης ένταξης, χωρίς αυτή
να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής για τα πιστωτικά ιδρύματα
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της
Σλοβακίας.

(3)

Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με
το άρθρο 10 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών
να εκπονούν και να εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο κάθε
πρόσφορο μέτρο για τη συλλογή των στατιστικών πληροφο
ριών που απαιτεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής
στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ και να διασφαλίζουν
την έγκαιρη προετοιμασία τους στον τομέα της στατιστικής
ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό
του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 19.1 και την πρώτη περίπτωση του
άρθρου 47.2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματι
κών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή
ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (3),

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την ενοποιημένη
λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτι
κών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2001/13) (5),
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης οι όροι «ίδρυμα», «υπο
χρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών», «περίοδος τήρησης»,
«βάση των αποθεματικών» και «συμμετέχον κράτος μέλος» νοούνται
κατά τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003
(ΕΚΤ/2003/9).
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Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις για ιδρύματα εγκατεστημένα στη
Σλοβακία
1.
Για τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Σλοβακία προ
βλέπεται μεταβατική περίοδος τήρησης εκτεινόμενη χρονικά από την
1η Ιανουαρίου 2009 έως την 20ή Ιανουαρίου 2009, κατά παρέκ
κλιση από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003
(ΕΚΤ/2003/9).

2.
Η βάση των αποθεματικών για τη μεταβατική περίοδο τήρη
σης όσον αφορά τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Σλοβα
κία καθορίζεται σε σχέση με τα στοιχεία του ισολογισμού τους της
31ης Οκτωβρίου 2008. Τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη
Σλοβακία γνωστοποιούν στη Národná banka Slovenska τη βάση
των αποθεματικών τους σύμφωνα με το πλαίσιο υποβολής στοιχείων
νομισματικής στατιστικής και στατιστικής χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων της ΕΚΤ, όπως αυτό καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). Η βάση των αποθεματικών για τη
μεταβατική περίοδο τήρησης όσον αφορά τα ιδρύματα που είναι
εγκατεστημένα στη Σλοβακία και απολαύουν της παρέκκλισης του
άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001
(ΕΚΤ/2001/13) υπολογίζεται με βάση τον ισολογισμό τους της
30ής Σεπτεμβρίου 2008.

3.
Ο υπολογισμός των ελάχιστων αποθεματικών ιδρυμάτων εγκα
τεστημένων στη Σλοβακία για τη μεταβατική περίοδο τήρησης
πραγματοποιείται από το ίδιο το ίδρυμα ή από τη Národná
banka Slovenska. Το μέρος που διενεργεί τον υπολογισμό κοινο
ποιεί τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά στο άλλο μέρος,
παρέχοντάς του ικανό χρόνο για την επαλήθευσή τους και για
την υποβολή αναθεωρήσεων. Αμφότερα τα μέρη επιβεβαιώνουν τα
υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά και τις τυχόν αναθεωρήσεις
τους, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο την 9η Δεκεμβρίου
2008. Εάν το μέρος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση δεν
επιβεβαιώσει το ύψος του ποσού των ελάχιστων αποθεματικών
έως την 9η Δεκεμβρίου 2008, λογίζεται ότι έχει αποδεχτεί την
εφαρμογή του εν λόγω ποσού για τη μεταβατική περίοδο τήρησης.

4.
Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 3 εφαρμόζονται αναλο
γικά σε ιδρύματα εγκατεστημένα στη Σλοβακία, κατά τρόπο ώστε
για τις αρχικές περιόδους τήρησής τους αυτά να δύνανται να αφαι
ρούν από τη βάση των αποθεματικών τους υποχρεώσεις έναντι
ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Σλοβακία, έστω κι αν κατά το
χρόνο υπολογισμού των ελάχιστων αποθεματικών τα εν λόγω ιδρύ
ματα δεν απεικονίζονται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που υπό
κεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις για ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα
συμμετέχοντα κράτη μέλη
1.
Η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου τήρησης για ιδρύματα εγκα
τεστημένα στη Σλοβακία δεν επηρεάζει την περίοδο τήρησης που
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εφαρμόζεται σε ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα συμμετέχοντα
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

2.
Για τις περιόδους τήρησης που εκτείνονται χρονικά από την
10η Δεκεμβρίου 2008 έως την 20ή Ιανουαρίου 2009 και από την
21η Ιανουαρίου 2009 έως την 10η Φεβρουαρίου 2009, τα ιδρύ
ματα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη
δύνανται να αποφασίζουν να αφαιρούν από τη βάση των αποθεμα
τικών τους υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Σλο
βακία, έστω κι αν κατά το χρόνο υπολογισμού των ελάχιστων
αποθεματικών τα εν λόγω ιδρύματα δεν απεικονίζονται στον κατά
λογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελά
χιστων αποθεματικών του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

3.
Ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη,
τα οποία για τις περιόδους τήρησης που εκτείνονται χρονικά από
την 10η Δεκεμβρίου 2008 έως την 20ή Ιανουαρίου 2009 και από
την 21η Ιανουαρίου 2009 έως την 10η Φεβρουαρίου 2009 επι
θυμούν να αφαιρέσουν από τη βάση των αποθεματικών τους υπο
χρεώσεις έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Σλοβακία, υπολο
γίζουν τα ελάχιστα αποθεματικά τους με βάση τα στοιχεία του
ισολογισμού τους της 31ης Οκτωβρίου και της 30ής Νοεμβρίου
2008, αντίστοιχα, και υποβάλλουν πίνακα σύμφωνα με τα οριζό
μενα στην υποσημείωση αριθ. 5 του πίνακα 1 του παραρτήματος I
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), εμφανίζο
ντας τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Σλοβακία ως ιδρύ
ματα που υπόκεινται ήδη στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της
ΕΚΤ.

Εν προκειμένω δεν θίγεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλ
λουν στατιστικές πληροφορίες για τις σχετικές περιόδους με βάση
τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), εξακολουθώντας να απεικονίζουν τα
ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Σλοβακία ως τράπεζες εγκα
τεστημένες στον «Υπόλοιπο κόσμο».

Κατά την υποβολή των πινάκων τηρούνται οι προθεσμίες και δια
δικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001
(ΕΚΤ/2001/13).

4.
Για τις περιόδους τήρησης που αρχίζουν τον Δεκέμβριο του
2008 και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2009, ιδρύματα
εγκατεστημένα σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία απο
λαύουν της παρέκκλισης του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) και επιθυμούν να
αφαιρέσουν από τη βάση των αποθεματικών τους υποχρεώσεις ένα
ντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Σλοβακία, υπολογίζουν τα ελά
χιστα αποθεματικά τους με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού τους
της 30ής Σεπτεμβρίου 2008 και υποβάλλουν πίνακα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υποσημείωση αριθ. 5 του πίνακα 1 του παραρ
τήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13),
εμφανίζοντας τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Σλοβακία
ως ιδρύματα που υπόκεινται ήδη στο σύστημα ελάχιστων αποθεμα
τικών της ΕΚΤ.
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Εν προκειμένω δεν θίγεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλ
λουν στατιστικές πληροφορίες για τις σχετικές περιόδους με βάση
τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), εξακολουθώντας να απεικονίζουν τα
ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Σλοβακία ως τράπεζες εγκα
τεστημένες στον «Υπόλοιπο κόσμο».
Κατά την υποβολή των πινάκων τηρούνται οι προθεσμίες και δια
δικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001
(ΕΚΤ/2001/13).
Άρθρο 4
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2.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου
2008.
3.
Εφόσον στην παρούσα απόφαση δεν περιλαμβάνονται ειδικό
τερες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) και (ΕΚ) αριθ. 2423/2001
(ΕΚΤ/2001/13).

Φρανκφούρτη, 28 Οκτωβρίου 2008.

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
1.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Národná banka Slo
venska, σε ιδρύματα εγκατεστημένα στη Σλοβακία και σε ιδρύματα
εγκατεστημένα σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

