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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2174/2002 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 21ης Νοεµβρίου 2002
που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του
τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
(ΕΚΤ/2002/8)
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,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), της
22ας Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (2), όπως διορθώνεται µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 993/2002 (ΕΚΤ/2002/4) (3), απαιτεί την παροχή
στατιστικών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΝΧΙ), αναλυόµενων
µε κριτήριο την κατοικία του αντισυµβαλλοµένου, κατά
τρόπο που να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση νοµισµατικών
µεγεθών και λοιπών µεγεθών σχετικά µε τη ρευστότητα και
τις πιστώσεις, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού των ΝΧΙ, τα οποία τηρούνται
από µη κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (EKT/2001/13)
απαιτεί την αναγγελία των δεδοµένων υπό το στοιχείο του
παθητικού «µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς»
(µερίδια ΑΚΧΑ) µόνον ως συνολικού ποσού, ήτοι χωρίς
ανάλυσή τους µε κριτήριο την κατοικία του αντισυµβαλλοµένου.

(3)

Ωστόσο, για την κατάρτιση νοµισµατικών µεγεθών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται στοιχεία αναλυόµενα µε
κριτήριο την κατοικία των κατόχων τίτλων µεριδίων ΑΚΧΑ.
Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η θέσπιση διαδικασίας
για την παροχή των σχετικών στατιστικών πληροφοριών στις
εθνικές κεντρικές τράπεζες από τις µονάδες παροχής στοιχείων. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικών µε αναπροσαρµογές της αξίας των τίτλων µεριδίων ΑΚΧΑ δεν
κρίνεται απαραίτητη, διότι για τους σκοπούς της νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής οι µεταβολές στην αξία
των εν λόγω τίτλων λογίζονται ως τόκος που επανεπενδύεται
στο ίδιο µέσο.

(4)

Προς εξασφάλιση ολοκληρωµένων πληροφοριών σχετικά µε
τις λογιστικές καταστάσεις των ΝΧΙ κρίνεται αναγκαία η επιβολή ορισµένων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σε λοιπούς
ενδιάµεσους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, εκτός από
τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
(εφεξής καλούµενους «ΛΕΧΟ») (S. 123), όταν αυτοί µετέχουν σε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες µε αντικείµενο
τίτλους µεριδίων AKXA. Ενόψει της θέσπισης υποχρεώσεων
παροχής στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις προαναφερθείσες θεσµικές οντότητες για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, καθίσταται ενδεχοµένως αναγκαία η κατάρτιση
καταλόγου των υποχρεούµενων σε παροχή στοιχείων ΛΕΧΟ,

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 151 της 11.6.2002, σ. 11.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιείται
ως εξής:
1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3. Για τους σκοπούς της υποενότητας vi) του τµήµατος ΙΙΙ
του πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι, στον πραγµατικό
πληθυσµό παροχής στοιχείων περιλαµβάνονται και οι λοιποί
ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία (εφεξής καλούµενοι “ΛΕΧΟ”), κατά τους ορισµούς του άρθρου 2 παράγραφος
2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Οι ΕθνΚΤ
δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις στις ως άνω θεσµικές
οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούµενες στατιστικές
πληροφορίες συλλέγονται από άλλες διαθέσιµες πηγές, κατά τα
οριζόµενα στην υποενότητα vi) του τµήµατος ΙΙΙ του πρώτου
µέρους του παραρτήµατος Ι. Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την
πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης ενόψει της χορήγησης ή
άρσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οποιασδήποτε παρέκκλισης,
µε ισχύ από την αρχή κάθε έτους, κατόπιν συµφωνίας µε την
ΕΚΤ. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού οι ΕθνΚΤ
δύνανται να καταρτίζουν και να τηρούν κατάλογο των ΛΕΧΟ
παροχής στοιχείων, σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται
στην υποενότητα vi) του τµήµατος ΙΙΙ του πρώτου µέρους του
παραρτήµατος Ι.».
2. Η εισαγωγή του πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής:
α) Πριν από την τελευταία παράγραφο παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Προς εξασφάλιση ολοκληρωµένων πληροφοριών σχετικά µε
τις λογιστικές καταστάσεις των ΝΧΙ κρίνεται αναγκαία η επιβολή ορισµένων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σε λοιπούς
ενδιάµεσους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, εκτός από
τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
(εφεξής καλούµενους “ΛΕΧΟ”), όταν αυτοί µετέχουν σε
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες µε αντικείµενο τίτλους
µεριδίων AKXA.».
β) Η τελευταία παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνκΤ) συλλέγουν τα εν
λόγω στατιστικά στοιχεία από τα ΝΧΙ και τους ΛΕΧΟ, εντός
των ορίων που τίθενται στην παράγραφο 6 του τµήµατος Ι,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σε εθνικό επίπεδο διαδικασίες οι
οποίες βασίζονται στους εναρµονισµένους ορισµούς και ταξινοµήσεις του παρόντος παραρτήµατος.».
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3. Το τµήµα Ι του πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται το ακόλουθο
κείµενο:
«Τα ΑΚΧΑ ή τα πρόσωπα που νοµίµως τα εκπροσωπούν
µεριµνούν για την παροχή κάθε πληροφορίας απαραίτητης
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών
στοιχείων µε τις οποίες βαρύνονται. Όπου πρακτικοί λόγοι
το απαιτούν, τα σχετικά στοιχεία µπορούν να παρέχονται
από κάθε θεσµική οντότητα που µετέχει σε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες µε αντικείµενο τίτλους µεριδίων
ΑΚΧΑ, όπως τα αποθετήρια.».
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9:
«9.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:

— µε τον όρο “ονοµαστικοί τίτλοι µεριδίων ΑΚΧΑ” νοούνται οι τίτλοι µεριδίων ΑΚΧΑ, σε σχέση µε τους οποίους
η εθνική νοµοθεσία προβλέπει την τήρηση αρχείου µε τα
στοιχεία των κατόχων, στα οποία περιλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων, πληροφορίες για την κατοικία αυτών,
— µε τον όρο “τίτλοι µεριδίων ΑΚΧΑ στον κοµιστή” νοούνται οι τίτλοι µεριδίων ΑΚΧΑ, σε σχέση µε τους οποίους
η εθνική νοµοθεσία δεν προβλέπει την τήρηση αρχείου
µε τα στοιχεία των κατόχων, ή σε σχέση µε τους οποίους
προβλέπεται µεν η τήρηση αρχείου, δεν περιλαµβάνονται
όµως σε αυτό πληροφορίες για την κατοικία των κατόχων τους.».
4. Το τµήµα ΙΙΙ του πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής:
Παρεµβάλλεται η ακόλουθη υποενότητα vi):
«vi) Κ α τ ο ι κί α τ ω ν κ α τ ό χ ω ν τ ίτ λω ν µ ε ρ ι δ ίω ν Α Κ Χ Α
13α. Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν κατ' ελάχιστον, και σε µηνιαία βάση, στοιχεία αναλυόµενα µε
κριτήριο την κατοικία των κατόχων τίτλων µεριδίων
ΑΚΧΑ που εκδίδονται από ΝΧΙ συµµετεχόντων
κρατών µελών, διακρινόµενων σε κατοίκους εσωτερικού/λοιπών συµµετεχόντων κρατών µελών/υπόλοιπου κόσµου. Η ρύθµιση αυτή πρόκειται να καταστήσει δυνατή την παροχή στοιχείων από τις ΕθνΚΤ
στην ΕΚΤ σχετικά µε την κατοικία των κατόχων των
εν λόγω τίτλων, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη, για
τους σκοπούς της κατάρτισης νοµισµατικών
µεγεθών, οι τίτλοι που διακρατούνται από µη κατοίκους συµµετεχόντων κρατών µελών.
13β. ∆υνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 4, οι ΕθνΚΤ
δύνανται να απαιτούν την παροχή στοιχείων βάσει
επιπρόσθετων αναλύσεων µη καλυπτόµενων από τις
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των αναλύσεων κατά τοµέα αντισυµβαλλοµένου, νόµισµα ή διάρκεια.
13γ. Όσον αφορά τους ονοµαστικούς τίτλους µεριδίων,
τα ΑΚΧΑ εκδότες ή τα πρόσωπα που νοµίµως τα
εκπροσωπούν, ή οι θεσµικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του τµήµατος Ι του
πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι, παρέχουν
στοιχεία της µηνιαίας λογιστικής κατάστασης αναλυόµενα µε κριτήριο την κατοικία των κατόχων των
τίτλων µεριδίων που εκδίδουν τα εν λόγω ΑΚΧΑ.
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13δ. Όσον αφορά τους τίτλους µεριδίων στον κοµιστή,
οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία
αναλυόµενα µε κριτήριο την κατοικία των κατόχων
τίτλων µεριδίων ΑΚΧΑ, βάσει της προσέγγισης την
οποία προκρίνει η οικεία ΕθνΚΤ κατόπιν συµφωνίας
µε την ΕΚΤ. Εν προκειµένω η υποχρέωση παροχής
στοιχείων εξαντλείται σε µία από τις ακόλουθες διαδικασίες ή σε συνδυασµό τους. Κατά την πρόκριση
της εφαρµοστέας διαδικασίας λαµβάνεται υπόψη η
οργάνωση της αγοράς και οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του οικείου κράτους µέλους, παρακολουθούµενες περιοδικά από την ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ.
α) ΑΚΧΑ εκδότες
Τα ΑΚΧΑ εκδότες ή τα πρόσωπα που νοµίµως τα
εκπροσωπούν, ή οι θεσµικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του τµήµατος Ι του
πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι, παρέχουν
στοιχεία αναλυόµενα µε κριτήριο την κατοικία των
κατόχων των τίτλων µεριδίων που εκδίδουν τα εν
λόγω ΑΚΧΑ. Όταν ορισµένο ΑΚΧΑ εκδότης αδυνατεί να προσδιορίσει άµεσα την κατοικία του κατόχου, παρέχει τα σχετικά στοιχεία βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών. Τέτοιου είδους πληροφορίες
είναι δυνατόν να προέρχονται από το φορέα
διάθεσης των τίτλων ή από κάθε άλλη θεσµική
οντότητα που µετέχει στην έκδοση, επαναγορά ή
µεταβίβασή τους.
β) ΝΧΙ και ΛΕΧΟ ως θεµατοφύλακες τίτλων µεριδίων ΑΚΧΑ
Ως µονάδες παροχής στοιχείων, τα ΝΧΙ και οι ΛΕΧΟ
που ενεργούν ως θεµατοφύλακες τίτλων µεριδίων,
οι οποίοι εκδίδονται από ΑΚΧΑ κατοίκους και
φυλάσσονται για λογαριασµό του κατόχου ή άλλου
ενδιάµεσου φορέα, που επίσης ενεργεί ως θεµατοφύλακας, παρέχουν στοιχεία αναλυόµενα µε κριτήριο
την κατοικία των κατόχων των ως άνω τίτλων. Η
ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις. Πρώτον, ο θεµατοφύλακας διακρίνει τους τίτλους µεριδίων ΑΚΧΑ που
φυλάσσονται για λογαριασµό των κατόχων τους
από εκείνους που φυλάσσονται για λογαριασµό
άλλου θεµατοφύλακα. ∆εύτερον, οι περισσότεροι
τίτλοι µεριδίων ΑΚΧΑ φυλάσσονται σε ιδρύµατα
κατοίκους του εσωτερικού, που ταξινοµούνται
στους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (ΝΧΙ ή ΛΕΧΟ).
γ) ΝΧΙ και ΛΕΧΟ ως υποκείµενα παροχής στοιχείων περί συναλλαγών κατοίκων µε µη κάτοικους µε αντικείµενο τίτλους µεριδίων ΑΚΧΑ
κατοίκων
Όταν ενεργούν ως µονάδες παροχής στοιχείων προκειµένου για συναλλαγές κατοίκων µε µη κάτοικους
µε αντικείµενο τίτλους µεριδίων ΑΚΧΑ κατοίκων, τα
ΝΧΙ και οι ΛΕΧΟ παρέχουν στοιχεία αναλυόµενα µε
κριτήριο την κατοικία των κατόχων τίτλων µεριδίων
έκδοσης ΑΚΧΑ κατοίκων, επί των οποίων διενεργούν συναλλαγές για λογαριασµό του κατόχου ή
άλλου ενδιάµεσου φορέα, ο οποίος επίσης µετέχει
στην εκάστοτε συναλλαγή. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
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προϋποθέσεις. Πρώτον, τα παρεχόµενα στοιχεία
εξασφαλίζουν ευρεία κάλυψη, υπό την έννοια ότι,
στην ουσία, καλύπτονται όλες οι συναλλαγές που
διενεργούνται από τις µονάδες παροχής στοιχείων.
∆εύτερον, παρέχονται ακριβή στοιχεία σχετικά µε
αγορές και πωλήσεις µε αντισυµβαλλόµενους µη
κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Τρίτον, η διαφορά µεταξύ της αξίας έκδοσης και
της αξίας εξόφλησης του αυτού είδους τίτλων µεριδίων, κατόπιν αφαίρεσης των εξόδων, είναι ελάχιστη.
Τέταρτον, ο όγκος των τίτλων µεριδίων έκδοσης
ΑΚΧΑ κατοίκων, οι οποίοι διακρατούνται από µη
κάτοικους των συµµετεχόντων κρατών µελών, είναι
µικρός. Όταν ορισµένη µονάδα παροχής στοιχείων
αδυνατεί να προσδιορίσει άµεσα την κατοικία του
κατόχου, παρέχει τα σχετικά στοιχεία βάσει των
διαθέσιµων πληροφοριών.

13ε. Όταν εκδίδονται για πρώτη φορά τίτλοι µεριδίων,
ονοµαστικοί ή στον κοµιστή, ή όταν οι εξελίξεις
στην αγορά απαιτούν αλλαγή της διαδικασίας ή του
συνδυασµού διαδικασιών παροχής στατιστικών στοιχείων, οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις
διάρκειας ενός έτους από τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 13γ και 13δ.».
5. Ο πίνακας 1 (Υπόλοιπα) του δεύτερου µέρους του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής:
α) Η σειρά 10 (Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς)
αντικαθίσταται από τη σειρά που παρατίθεται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
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β) Σε σχέση µε την ίδια σειρά (Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
χρηµαταγοράς) προστίθεται υποσηµείωση υπό τον αριθµό 6:
«Τα δεδοµένα υπό το στοιχείο αυτό είναι δυνατόν να υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες συλλογής στατιστικών
στοιχείων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της οικείας ΕθνΚΤ και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του τµήµατος ΙΙΙ του πρώτου
µέρους.».
6. Το παράρτηµα V τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:
«7. Από την 1η Μαΐου 2003 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2003, επιτρέπεται η παροχή στην ΕΚΤ µηνιαίων στοιχείων αναλυόµενων µε κριτήριο την κατοικία των κατόχων τίτλων µεριδίων ΑΚΧΑ που εκδίδονται από ΝΧΙ συµµετεχόντων κρατών
µελών, διακρινόµενων σε κατοίκους εσωτερικού/λοιπών συµµετεχόντων κρατών µελών/υπόλοιπου κόσµου, εντός προθεσµίας
παρατεινόµενης κατά ένα µήνα, υπολογιζόµενο από το πέρας
τον εργασιών της δέκατης πέµπτης (15ης) εργάσιµης ηµέρας
του µήνα που έπεται εκείνου στον οποίο ανάγονται τα στοιχεία.
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.».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2003.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 21 Νοεµβρίου 2002.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG
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