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GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2008 m. rugsėjo 11 d.
dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo
(ECB/2008/8)
(2008/950/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

Sutarties 101 straipsnyje nustatyto ir 1993 m.
gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3603/93,
nustatančiame apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir
104 b 1 straipsniuose numatytų draudimų taikymu (1),
įgyvendinto draudimo laikymąsi. Visų pirma, Tarybos
reglamento (EB) Nr. 3603/93 6 straipsnyje nustatyta, kad
„valstybinio sektoriaus išleistos ir jam kredituotos
monetos, laikomos […] nacionaliniuose centriniuose
bankuose, nelaikomos kreditu pagal Sutarties 104 straipsnį, jeigu jos sudaro mažiau kaip 10 % apyvartoje esančių
monetų“.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
106 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą (toliau — ECBS statutas), ypač į jo 5 ir
16 straipsnius,

kadangi:

(1)

Sutarties 106 straipsnio 1 dalyje ir ECBS statuto
16 straipsnyje nustatyta, kad Europos centrinis bankas
(ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Bendrijoje išleisti
eurų banknotus.

(2)

Sutarties 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ECB
patvirtinus emisijos apimtį, valstybės narės gali išleisti
monetas. Todėl ECB priima metinius sprendimus, patvirtinančius eurą įsivedusių valstybių narių (toliau — dalyvaujančios valstybės narės) monetų emisijos apimtį.

(3)

Pagal ECBS statuto 5 straipsnį, kad galėtų vykdyti
Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinius,
ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų, turėtų
rinkti reikiamą statistinę informaciją, kuri apima su eurų
banknotų ir monetų emisija susijusią statistinę informaciją. Be to, ECB reikia rinkti informaciją taikant Sutarties
237 straipsnio d punktą, kuris patiki ECB uždavinį
stebėti, kaip ECBS nacionaliniai centriniai bankai vykdo
savo pareigas pagal Sutartį ir Statutą. Šios pareigos apima

(4)

Nepažeisdamas valstybių narių kompetencijos leisti eurų
monetas ir atsižvelgdamas į dalyvaujančių valstybių narių
nacionalinių centrinių bankų (toliau — NCB) esminį vaidmenį platinant eurų monetas, kad galėtų vykdyti pirmiau
nurodytus uždavinius, ECB kartu su NCB turi rinkti
duomenis apie eurų banknotus ir monetas. Toks
duomenų rinkimas turėtų palengvinti sprendimų
priėmimą eurų banknotų ir monetų emisijos srityje,
pirmiausia teikiant ECB, NCB, Europos Bendrijų Komisijai
ir nacionalinėms monetas leidžiančioms institucijoms
informaciją, kuri, atsižvelgiant į atitinkamą jų kompetenciją, jiems leistų: i) planuoti eurų banknotų ir monetų
gamybą; ii) koordinuoti eurų banknotų ir monetų emisiją;
ir iii) koordinuoti eurų banknotų perdavimą tarp NCB, o
eurų monetų — tarp dalyvaujančių valstybių narių. Šis
duomenų rinkimas taip pat turėtų sudaryti ECB galimybes
stebėti, kaip vykdomi jo sprendimai eurų banknotų ir
monetų emisijos srityse.

(5)

2004 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba patvirtino
Pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą sistemą (angl.
banknote recycling framework, BRF), kurios 2.7 dalyje nustatyta, kad kredito įstaigos ir kiti profesionalūs grynųjų

(1) OL L 332, 1993 12 31, p. 1.
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pinigų tvarkytojai turi vykdyti pareigas teikti NCB informaciją. Tame pačiame kontekste taip pat buvo nuspręsta,
kad NCB turėtų įgyvendinti BRF jų turimomis priemonėmis, pavyzdžiui, teisinėmis priemonėmis ir susitarimais,
iki 2006 m. pabaigos; vėlesniais Valdančiosios tarybos
sprendimais šis terminas buvo pratęstas. Tačiau, vėliausiai
nuo BRF įgyvendinimo datos, NCB iš jų jurisdikcijoms
priklausančių kredito įstaigų ir kitų profesionalių grynųjų
pinigų tvarkytojų turėjo gauti pagal BRF teikiamus
duomenis ir galėti juos pateikti ECB.

(6)

(7)

(8)

Siekiant pirmiau nurodytų tikslų, duomenys apie eurų
banknotus ir monetas turėtų apimti informaciją apie:
i) eurų banknotų ir monetų emisiją; ii) apyvartoje esančių
eurų banknotų ir monetų kiekį ir kokybę; iii) eurų banknotų ir monetų atsargas, kurias laiko jų emisijoje dalyvaujantys subjektai; iv) eurų banknotų ir monetų emisijoje
dalyvaujančių subjektų, įskaitant kredito įstaigas, NCB
vardu vykdančias iki pareikalavimo laikomų banknotų
(angl. notes-held-to-order) schemą, ir kredito įstaigas, ECB ir
vieno ar kelių NCB vardu vykdančias išplėstinę pasaugos
inventorizacijos programą, operacinę veiklą, susijusią su
eurų banknotais ir monetomis; v) kredito įstaigų ir kitų
profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų, kurie pagal BRF
pakartotinai išleidžia eurų banknotus į apyvartą, operacinę veiklą, susijusią su banknotais; ir vi) grynųjų pinigų
infrastruktūrą.

Siekdama pagerinti duomenų rinkimą ir sudaryti galimybes platinti jais pagrįstą informaciją, 2007 m.
lapkričio 22 d. Valdančioji taryba sutarė įgyvendinti
Grynųjų pinigų informacinę sistemą 2 (angl. Currency
Information System 2; toliau — CIS 2), pakeičiančią
Grynųjų pinigų informacinę sistemą, kuri buvo nustatyta
įvedus eurų banknotus ir monetas, ir kuri nuo 2002 m.
teikė ECB ir NCB atitinkamus duomenis apie grynuosius
pinigus pagal atskirą ECB teisės aktą dėl su Grynųjų
pinigų informacine sistema susijusio duomenų rinkimo.

išankstinio pristatymo tikslais iki grynųjų pinigų keitimo
jo valstybėje narėje. Gairėse ECB/2006/9 numatyta,
kad tokiems būsimiems Eurosistemos NCB turi būti
taikomos specialios pareigos teikti duomenis, kurias CIS 2
kontekste reikia nustatyti išsamiau.

(10)

ECB ir NCB CIS 2 vartotojai turėtų turėti prieigą prie
CIS 2 žiniatinklio programos ir duomenų teikimo
modulio, kad būtų galima veiksmingai ir efektyviai
naudotis CIS 2 duomenimis ir pasiekti aukštą skaidrumo
lygį. Tinkamoms trečiosioms šalims turėtų būti suteikta
ribota prieiga prie CIS 2 duomenų, siekiant pagerinti
keitimąsi informacija tarp ECB ir Europos Komisijos, taip
pat tarp NCB ir nacionalinių monetas leidžiančių institucijų.

(11)

Atsižvelgiant į tai, kad CIS 2 yra lanksti sistema naujiems
duomenims tvarkyti, būtina nustatyti supaprastintą procedūrą šių gairių priedų techniniams daliniams pakeitimams
veiksmingai įgyvendinti. Be to, dėl CIS 2 perdavimo
mechanizmo techninio pobūdžio turėtų būti galima
naudojant tą pačią supaprastintą procedūrą iš dalies keisti
CIS 2 perdavimo mechanizmo specifikacijas. Todėl
Vykdomajai valdybai turėtų būti suteiktos teisės daryti
tam tikrus dalinius šių gairių ir jų priedų pakeitimus, apie
kuriuos ji turėtų informuoti Valdančiąją tarybą.

(12)

2008 m. liepos 8 d. Europos Sąjungos Tarybai priėmus
teigiamą sprendimą dėl Slovakijai taikomos išlygos panaikinimo ir vadovaujantis Europos centrinio banko darbo
reglamento 3 straipsnio 5 dalimi, Národná banka Slovenska
valdytojas buvo pakviestas stebėti atitinkamus šių gairių
svarstymus Valdančiojoje taryboje,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Siekiant, kad CIS 2 veiktų efektyviai ir sklandžiai, būtina
užtikrinti, kad suderinti duomenys būtų prieinami reguliariai ir laiku. Todėl šiose gairėse turi būti nustatytos
NCB ir ECB pareigos teikti duomenis, kartu numatant
trumpą laikotarpį, per kurį duomenys bus lygiagrečiai
teikiami pagal esamus susitarimus ir CIS 2.

Apibrėžtys

1.

(9)

2006 m. liepos 14 d. Gairėse ECB/2006/9 dėl tam tikrų
pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų
banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (1) numatyta teisinė
sistema, kuri sudaro būsimam Eurosistemos NCB galimybes skolintis, pirkti arba gaminti eurų banknotus ir
monetas pirminio išankstinio pristatymo ir antrinio

(1) OL L 207, 2006 7 28, p. 39.
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Šiose gairėse:

a) pakar totinio banknotų išleidimo į apyvar tą
sistema (angl. banknote recycling frame work , BRF)
— pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą sistema,
nustatyta dokumente „Pakartotinis eurų banknotų išleidimas
į apyvartą: padirbtų banknotų aptikimo ir apyvartai tinkamų
banknotų rūšiavimo, kurį atlieka kredito įstaigos ir profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai, sistema“, kurį Valdančioji
taryba priėmė 2004 m. gruodžio 16 d. ir kuris buvo
paskelbtas ECB tinklavietėje 2005 m. sausio 6 d., su vėlesniais pakeitimais, taip pat dokumentai, susiję su jo įgyvendinimo nacionaliniu lygiu terminais;
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b) kredito įstaiga — kredito įstaiga, kaip apibrėžta 2006 m.
birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir
vykdymo (1) 4 straipsnio 1 dalies a punkte;
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atžvilgiu buvo priimtas sprendimas dėl išlygos panaikinimo
(pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį);
k) darbo diena — bet kuri diena, kai dirba ir ECB, ir
duomenis teikiantis NCB;

c) CIS 2 — sistema, susidedanti iš: i) Europos centriniame
banke įrengtos centrinės duomenų bazės, skirtos kaupti visą
susijusią informaciją apie eurų banknotus, eurų monetas,
grynųjų pinigų infrastruktūrą ir BRF, surinktą pagal šias
gaires; ii) žiniatinklio tiesioginės programos (angl. web-based
online application), kuri leidžia lanksčią sistemos konfigūraciją
ir pateikia informaciją apie duomenų pristatymą ir patvirtinimo statusą, patikslinimus ir įvairių tipų atskaitinius
duomenis ir sistemos parametrus; iii) duomenų teikimo
modulio surinktiems duomenis peržiūrėti ir analizuoti; ir
iv) CIS 2 perdavimo mechanizmo;

l) apskaitos duomenys — netikslinta apyvartoje esančių
eurų banknotų vertė, iš kurios pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui atimama nepatenkintų reikalavimų kredito įstaigoms, vykdančioms išplėstinės pasaugos inventorizacijos
programą, suma, kaip nustatyta 2006 m. lapkričio 10 d.
Gairių ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos
apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (2)
10 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose;

d) pir minis išank stinis pr istatymas — būsimo Eurosistemos NCB vykdomas fizinis eurų banknotų ir monetų
pristatymas tinkamoms dalyvaujančioms šalims ateityje dalyvausiančios valstybės narės teritorijoje pirminio išankstinio
pristatymo ir (arba) antrinio išankstinio pristatymo laikotarpiu;

m) duomenų įvykis — CIS 2 užregistruotas įvykis, dėl kurio
iš CIS 2 į vieną ar daugiau NCB ir ECB siunčiamas pranešimas. Duomenų įvykis įvyksta: i) kai NCB atsiunčia į CIS 2
mėnesio arba pusmečio duomenų pranešimą, dėl kurio tam
NCB ir ECB siunčiamas atsakomasis pranešimas; ii) kai
sėkmingai patvirtinami naujo ataskaitinio laikotarpio visų
NCB duomenų pranešimai, dėl ko iš CIS 2 į NCB ir ECB
siunčiamas pranešimas apie statusą; arba iii) kai, išsiuntus
pranešimą apie statusą, CIS 2 sėkmingai patvirtinamas NCB
patikslintas duomenų pranešimas, dėl ko NCB ir ECB siunčiamas pranešimas apie patikslinimą.

e) antr inis išankstinis pr istatymas — tinkamos dalyvaujančios šalies vykdomas per pirminį išankstinį pristatymą
gautų eurų banknotų ir monetų pristatymas profesionalioms
trečiosioms šalims ateityje dalyvausiančios valstybės narės
teritorijoje pirminio išankstinio pristatymo ir (arba) antrinio
išankstinio pristatymo laikotarpiu. Šiose gairėse antrinis
išankstinis pristatymas apima eurų monetų tiekimą pradiniuose rinkiniuose plačiajai visuomenei;
f) būsimas Eurosistemos NCB — ateityje dalyvausiančios
valstybės narės nacionalinis centrinis bankas;

2.
Šių gairių prieduose vartojami techniniai terminai apibrėžiami priede pateikiamame žodynėlyje.

2 straipsnis

Su eurų banknotais susijusių duomenų rinkimas
g) tinkamos trečiosios šalys — Europos Komisija, nacionaliniai iždai, pinigų kalyklos ir dalyvaujančių valstybių
narių nacionalinių iždų paskirtos viešosios arba privačios
agentūros;
h) CIS 2 perdavimo mechanizmas — ECBS XML
duomenų integravimo (EXDI) programa. EXDI programa
naudojama patikimam, nepriklausomam nuo ją palaikančios
techninės infrastruktūros (pvz. kompiuterių tinklų ir programinės įrangos), duomenų pranešimų tarp NCB, būsimų
Eurosistemos NCB ir ECB perdavimui;
i) duomenų pranešimas — byla, kurioje yra vieno ataskaitinio laikotarpio, arba patikslinimų atveju — vieno arba
kelių ataskaitinių laikotarpių, NCB arba būsimo Eurosistemos NCB mėnesio arba pusmečio duomenys, pateikiami
su CIS 2 perdavimo mechanizmu suderinamu duomenų
formatu;
j) ateityje dalyvausianti valstybė narė — nedalyvaujanti valstybė narė, kuri įvykdė sąlygas eurui įvesti ir kurios
(1) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

1. NCB teikia ECB su eurų banknotais susijusius CIS 2
duomenis, t. y. kas mėnesį teikia I priedo 1 dalies lentelės
1–4 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius, laikydamiesi
I priedo 3 dalyje nustatytų apskaitos taisyklių.

2. NCB perduoda su eurų banknotais susijusius duomenis,
V priede apibrėžtus kaip 1 kategorijos duomenys ir įvykiu
pagrįsti duomenys, ne vėliau kaip šeštąją mėnesio, einančio po
ataskaitinio laikotarpio, darbo dieną.

3. NCB perduoda su eurų banknotais susijusius duomenis,
V priede apibrėžtus kaip 2 kategorijos duomenys, ne vėliau kaip
dešimtąją mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo
dieną.

4. Pirmą kartą su eurų banknotais susiję duomenys perduodami 2008 m. spalio mėn.
(2) OL L 348, 2006 12 11, p. 1.
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5.
Su eurų banknotais susijusiems duomenims ECB perduoti
NCB, vadovaudamiesi šiomis gairėmis, naudoja CIS 2 perdavimo
mechanizmą.

6. Pirmą kartą su grynųjų pinigų infrastruktūra susiję
duomenys, t. y. III priedo lentelės 1.1–1.4, 2.1 ir 2.3–2.6 skirsniuose nurodyti duomenų straipsniai, perduodami 2008 m.
spalio mėn.

3 straipsnis

7. Pirmą kartą su BRF susiję duomenys, t. y. III priedo
lentelės 2.2, 2.7–2.10 ir 3 skirsniuose nurodyti duomenų
straipsniai, perduodami taip:

Su eurų monetomis susijusių duomenų rinkimas
1.
Iš atitinkamų tinkamų trečiųjų šalių, dalyvaujančių eurų
monetų emisijoje jų valstybėse narėse, NCB renka su eurų monetomis susijusius CIS 2 duomenis, t. y. II priedo 1 dalies lentelės
1–5 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius.

a) 2008 m. spalio mėn. — Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du
Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank ir Suomen Pankki;
b) 2009 m. spalio mėn. — Banka Slovenije;

2.
NCB teikia ECB su eurų monetomis susijusius CIS 2
duomenis, t. y. kas mėnesį teikia II priedo 1 dalies lentelės
1–6 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius, laikydamiesi
II priedo 3 dalyje nustatytų apskaitos taisyklių.
3.
2 straipsnio 2–5 dalių reikalavimai mutatis mutandis
taikomi 1 dalyje nurodytų su eurų monetomis susijusių
duomenų perdavimui.

4 straipsnis
Su grynųjų pinigų infrastruktūra ir BRF susijusių duomenų
rinkimas
1.
NCB kas pusmetį teikia ECB su grynųjų pinigų infrastruktūra susijusius duomenis, nurodytus III priede.
2.
Pirmą kartą — 7 dalyje nurodytomis datomis, o vėliau —
kas pusmetį NCB teikia ECB su BRF susijusius duomenis, nurodytus III priede. ECB pateikiami duomenys yra pagrįsti duomenimis, kuriuos NCB sugebėjo gauti iš kredito įstaigų ir kitų
profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų pagal BRF 2.7 dalį ir
dokumentą „Duomenų rinkimas iš kredito įstaigų ir kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų, kaip numatyta pagal pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą sistemą“ (1).
3.
1 ir 2 dalyse nurodytiems su grynųjų pinigų infrastruktūra
ir BRF susijusiems duomenims perduoti NCB naudoja CIS 2
perdavimo mechanizmą.
4.
Kiekvienais metais, vėliausiai šeštąją spalio mėnesio darbo
dieną, NCB perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis už tų
metų sausio–birželio mėn. ataskaitinį laikotarpį.
5.
Kiekvienais metais, vėliausiai šeštąją balandžio mėnesio
darbo dieną, NCB perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis
už praėjusių metų liepos–gruodžio mėn. ataskaitinį laikotarpį.
(1) 2006 m. sausio mėn. paskelbtas ECB tinklavietėje.

c) 2010 m. spalio mėn. — Banque de France, Central Bank of
Cyprus ir Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; ir
d) 2011 m. spalio mėn. — Bank of Greece, Banco de España,
Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of
Ireland ir Banco de Portugal.

5 straipsnis

Duomenų rinkimas iš būsimų Eurosistemos NCB apie jų
grynųjų pinigų keitimą į eurą

1.
Į sutartinius susitarimus, kuriuos pagal Gairių ECB/2006/9
3 straipsnio 3 dalį NCB sudaro su būsimu Eurosistemos NCB,
NCB įtraukia specialias nuostatas, numatančias, kad greta tose
gairėse nustatytų duomenų teikimo pareigų būsimas Eurosistemos NCB, mutatis mutandis laikydamasis I priedo 3 dalyje
ir II priedo 3 dalyje nustatytų apskaitos taisyklių, kas mėnesį
teikia ECB I priedo lentelės 4 ir 5 skirsniuose ir II priedo lentelės
4 ir 7 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius, susijusius su
visais eurų banknotais ir (arba) monetomis, kuriuos jis skolinasi
iš NCB ir kuriuos NCB jam pristatė. Jei būsimas Eurosistemos
NCB tokių sutartinių susitarimų su NCB nesudarė, ECB sudaro
tokius sutartinius susitarimus su tokiu būsimu Eurosistemos
NCB, įtraukdamas šiame straipsnyje nurodytas duomenų teikimo
pareigas.

2. Pirmą kartą 1 dalyje nurodyti su eurų banknotais ir (arba)
monetomis susiję duomenys perduodami ne vėliau kaip šeštąją
mėnesio, einančio po mėnesio, kurį būsimas Eurosistemos NCB
pirmą kartą gauna arba pagamina tokius eurų banknotus ar
monetas, darbo dieną.

3. 2 straipsnio 2 ir 5 dalių reikalavimai mutatis mutandis
taikomi 1 dalyje nurodytų su eurų banknotais ir monetomis
susijusių duomenų perdavimui.
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6 straipsnis
Atskaitinių duomenų ir sistemos parametrų palaikymas
1.
ECB įveda IV priede nurodytus atskaitinius duomenis ir
sistemos parametrus į CIS 2 ir palaiko juos.
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vartotojui kiekvienoje kitoje tinkamoje trečiojoje šalyje. Bet
kuriam tinkamos trečiosios šalies vartotojui suteikta prieiga yra
ribota; ji apima tik su eurų monetomis susijusius duomenis ir
suteikiama 2009 m. pirmąjį ketvirtį. ECB, atsižvelgdamas į galimybes, racionaliai apsvarsto rašytinius prašymus dėl papildomų
atskirų vartotojų prieigos prie CIS 2.

3.
NCB laiku perduoda ECB IV priedo lentelės 2.1 ir
2.2 skirsniuose nurodytus sistemos parametrus: i) įsigaliojus
šioms gairėms; ir ii) bet kada vėliau pasikeitus sistemos parametrams.

2. Atsakomybė dėl atskirų vartotojų techninio valdymo
nustatoma atskiruose sutartiniuose susitarimuose: i) tarp ECB ir
NCB — dėl jo atskirų vartotojų ir NCB valstybės narės jurisdikcijai priklausančių tinkamų trečiųjų šalių atskirų vartotojų;
ii) tarp ECB ir būsimo Eurosistemos NCB — dėl pastarojo
atskirų vartotojų; ir iii) tarp ECB ir Europos Komisijos — dėl jos
atskirų vartotojų. Į šiuos sutartinius susitarimus ECB taip pat gali
įtraukti nuorodas į CIS 2 taikomus vartotojų valdymo susitarimus, saugumo standartus ir licencijavimo sąlygas.

7 straipsnis

9 straipsnis

Perduotų duomenų išsamumas ir teisingumas

Automatiniai pranešimai apie duomenų įvykius

1.
Prieš perduodami ECB pagal šias gaires reikalaujamus
duomenis, NCB imasi reikiamų priemonių jų išsamumui ir
teisingumui užtikrinti. Jie būtinai atlieka bent V priede nustatytas išsamumo patikras ir VI priede nustatytas teisingumo
patikras.

ECB užtikrina, kad per CIS 2 perdavimo mechanizmą CIS 2
siųstų automatinius pranešimus apie duomenų įvykius tiems
NCB, kurie prašo tokius automatinius pranešimus siųsti.

2.
Kiekvienas NCB naudoja taikytinus CIS 2 duomenis eurų
banknotų nacionalinių grynųjų emisijų skaičiams gauti. Tada
kiekvienas NCB, prieš perduodamas CIS 2 duomenis į ECB,
suderina šiuos skaičius su savo apskaitos duomenimis.

10 straipsnis

2.
ECB imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad šie
duomenys ir sistemos parametrai būtų išsamūs ir teisingi.

3.
ECB užtikrina, kad prieš išsaugant duomenis CIS 2 centrinėje duomenų bazėje, CIS 2 atliktų V ir VI prieduose nurodytas
išsamumo ir teisingumo patikras.
4.
ECB tikrina, kaip NCB suderino CIS 2 pateiktų eurų banknotų nacionalinių grynųjų emisijų skaičius su atitinkamais
apskaitos duomenimis, kaip nurodyta 2 dalyje, ir konsultuojasi
su atitinkamais NCB dėl bet kokių neatitikimų.

CIS 2 duomenų perdavimas į NCB
1. NCB, pageidaujantys gauti ir laikyti visų NCB ir būsimų
Eurosistemos NCB CIS 2 duomenis savo vietinėse programose,
esančiose ne CIS 2, siunčia ECB rašytinį prašymą dėl reguliarių
automatinių tokių duomenų perdavimų iš CIS 2.
2. ECB užtikrina, kad tiems NCB, kurie prašo 1 dalyje nurodytos paslaugos, CIS 2 siųstų duomenis per CIS 2 perdavimo
mechanizmą.

5.
Jei NCB nustato neatitikimą savo CIS 2 duomenyse po to,
kai tokie duomenys buvo perduoti ECB, tas NCB per CIS 2
perdavimo mechanizmą nedelsdamas išsiunčia ECB pataisytus
duomenis.

11 straipsnis
Vykdomosios valdybos vaidmuo

8 straipsnis
Prieiga prie CIS 2
1.
Jei buvo sudaryti 2 dalyje nurodyti atskiri sutartiniai susitarimai, gavęs rašytinį prašymą, ECB suteikia prieigą prie CIS 2:
i) ne daugiau kaip keturiems atskiriems vartotojams kiekviename
NCB, kiekviename būsimame Eurosistemos NCB ir Europos
Komisijoje kaip tinkamoje trečiojoje šalyje; ir ii) vienam atskiram

1.

Vykdomoji valdyba atsako už kasdienį CIS 2 valdymą.

2. Vadovaujantis Europos centrinio banko darbo reglamento
17 straipsnio 3 dalimi, Vykdomajai valdybai suteikiamos teisės:
a) atsižvelgus į Banknotų komiteto ir Informacinių technologijų
komiteto nuomonę, daryti dalinius techninius šių gairių
priedų ir CIS 2 perdavimo mechanizmo specifikacijų pakeitimus; ir
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b) atsižvelgus į Banknotų komiteto nuomonę, keisti pirmų
duomenų perdavimų pagal šias gaires datas, jei Valdančioji
taryba priima sprendimą pratęsti NCB taikomą BRF įgyvendinimo pereinamąjį laikotarpį.
3.
Vykdomoji valdyba nedelsdama praneša Valdančiajai
tarybai apie visus dalinius pakeitimus, padarytus remiantis
2 dalimi, ir laikosi kiekvieno Valdančiosios tarybos šiuo klausimu priimto sprendimo.
12 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja 2008 m. spalio 1 d.

2008 12 23
13 straipsnis
Adresatai

Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2008 m. rugsėjo 11 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

2008 12 23
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Duomenų apie eurų banknotus teikimo schema
Duomenų straipsniai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras
banknotų
skaičius

Paskirstymas
pagal seriją/
variantą

Paskirstymas
pagal
nominalą

Paskirstymas
pagal ECI
banką (1)

Paskirstymas
„iš NCB“

Paskirstymas
„į NCB“

Paskirstymas
„iš atsargų
tipo“ (2)

Paskirstymas
„į atsargų
tipą“ (3)

Paskirstymas
pagal
kokybę (4)

Paskirstymas
„skirta
gamybos
metams“ (5)

Paskirstymas
pagal planavimą (6)

Duomenų
šaltinis

1. Suvestiniai duomenų straipsniai
Sukurti banknotai

1.2

Nenutrūkstamos eigos režime
(angl. on-line) sunaikinti banknotai

1.3

NCB

Vėliau (ne nenutrūkstamos
eigos režime) (angl. off-line)
sunaikinti banknotai

2. Su banknotų atsargomis susiję duomenų straipsniai
A) Eurosistemos laikomos atsargos
Naujų banknotų Eurosistemos
strateginės atsargos

2.2

Tinkamų banknotų Eurosistemos strateginės atsargos

2.3

NCB laikomos naujų banknotų
logistinės atsargos

2.4

NCB laikomos tinkamų banknotų logistinės atsargos

2.5

NCB laikomos netinkamų
banknotų (kuriuos reikia sunaikinti) atsargos

2.6

NCB laikomos neapdorotų
banknotų atsargos

(7)

(7)

NCB
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Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras
banknotų
skaičius

Paskirstymas
pagal seriją/
variantą

Paskirstymas
pagal
nominalą

Paskirstymas
pagal ECI
banką (1)

Paskirstymas
„iš NCB“

Paskirstymas
„į NCB“

Paskirstymas
„iš atsargų
tipo“ (2)

Paskirstymas
„į atsargų
tipą“ (3)

Paskirstymas
pagal
kokybę (4)

Paskirstymas
„skirta
gamybos
metams“ (5)

Paskirstymas
pagal planavimą (6)

Duomenų
šaltinis
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LT

2.7

NHTO bankų laikomos naujų
banknotų logistinės atsargos

2.8

NHTO
bankų
laikomos
tinkamų banknotų logistinės
atsargos

NHTO bankų laikomos netinkamų banknotų atsargos

2.10

NHTO bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos

NHTO
bankai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2.9

(7)

(7)

C) ECI bankų laikomos atsargos

2.11

ECI bankų laikomos naujų
banknotų logistinės atsargos

2.12

ECI bankų laikomos tinkamų
banknotų logistinės atsargos

2.13

ECI bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

(7)

ECI bankai

ECI bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos

(7)

2.15

Į ECI bankus arba iš jų pervežamų banknotų logistinės
atsargos

(7)
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2.14

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras
banknotų
skaičius

Paskirstymas
pagal seriją/
variantą

Paskirstymas
pagal
nominalą

Paskirstymas
pagal ECI
banką (1)

Paskirstymas
„iš NCB“

Paskirstymas
„į NCB“

Paskirstymas
„iš atsargų
tipo“ (2)

Paskirstymas
„į atsargų
tipą“ (3)

Paskirstymas
pagal
kokybę (4)

Paskirstymas
„skirta
gamybos
metams“ (5)

Paskirstymas
pagal planavimą (6)

Duomenų
šaltinis

2008 12 23

Duomenų straipsniai

D) Kryžminio patikrinimo duomenų straipsniai
LT

2.16

Perduoti paskirtos Eurosistemos
strateginės atsargos
Perduoti
atsargos

paskirtos

logistinės

2.18

Eurosistemos strateginės atsargos, pažymėtos kaip gautinos

2.19

Logistinės atsargos, pažymėtos
kaip gautinos

(7)

()
7

gaunantis
NCB

3. Su operacine veikla susiję duomenų straipsniai
A) NCB operacinė veikla
NCB išleisti banknotai

( 7)

3.2

Banknotai, iš NCB perduoti
NHTO bankams

(7)

3.3

Banknotai, iš NCB perduoti ECI
bankams

(7)

3.4

Į NCB grąžinti banknotai

( 7)

3.5

Banknotai, iš NHTO bankų
perduoti NCB

(7)

3.6

Banknotai, iš
perduoti NCB

(7)

3.7

NCB apdoroti banknotai

3.8

Banknotai, NCB surūšiuoti kaip
netinkami

ECI

bankų

NCB
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2.17

tiekiantis
NCB

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras
banknotų
skaičius

Paskirstymas
pagal seriją/
variantą

Paskirstymas
pagal
nominalą

Paskirstymas
pagal ECI
banką (1)

Paskirstymas
„iš NCB“

Paskirstymas
„į NCB“

Paskirstymas
„iš atsargų
tipo“ (2)

Paskirstymas
„į atsargų
tipą“ (3)

Paskirstymas
pagal
kokybę (4)

Paskirstymas
„skirta
gamybos
metams“ (5)

Paskirstymas
pagal planavimą (6)

Duomenų
šaltinis
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3.9

NHTO bankų į apyvartą išleisti
banknotai

(7)

3.10

NHTO bankams grąžinti banknotai

(7)

3.11

NHTO bankų apdoroti banknotai

3.12

Banknotai, NHTO bankų surūšiuoti kaip netinkami

C) ECI bankų operacinė veikla

ECI bankų į apyvartą išleisti
banknotai

(7)

3.14

ECI bankams grąžinti banknotai

(7)

3.15

ECI bankų apdoroti banknotai

3.16

Banknotai, ECI bankų surūšiuoti kaip netinkami

ECI bankai

NCB, ECI
bankai

2008 12 23
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NHTO
bankai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras
banknotų
skaičius

Paskirstymas
pagal seriją/
variantą

Paskirstymas
pagal
nominalą

Paskirstymas
pagal ECI
banką (1)

Paskirstymas
„iš NCB“

Paskirstymas
„į NCB“

Paskirstymas
„iš atsargų
tipo“ (2)

Paskirstymas
„į atsargų
tipą“ (3)

Paskirstymas
pagal
kokybę (4)

Paskirstymas
„skirta
gamybos
metams“ (5)

Paskirstymas
pagal planavimą (6)

Duomenų
šaltinis

2008 12 23

Duomenų straipsniai

4. Su banknotų judėjimu susiję duomenų straipsniai
Atsakingam NCB spaustuvių
pristatyta nauja produkcija

atsakingas
NCB

4.2

Banknotų perdavimas

(7 )

4.3

Banknotų gavimas

(7 )

gaunantis
NCB
atsakingas/
tiekiantis
NCB

atsakingas/
tiekiantis
NCB
gaunantis
NCB

Dar ne teisėtos mokėjimo priemonės atsargos

5.2

Pirminis išankstinis pristatymas

5.3

Antrinis išankstinis pristatymas

būsimas
Eurosistemos
NCB
tinkamos
dalyvaujančios
šalys,
kurios
gavo banknotus per
pirminį
išankstinį
pristatymą

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

5. Duomenų straipsniai būsimiems eurosistemos NCB
5.1

LT

4.1

(1) Duomenys yra paskirstyti pagal kiekvieną ECI banką.
(2) Pateikiama informacija apie atsargų tipą, iš kurio tiekiančiame NCB buvo paimti perduotieji banknotai, t. y. produkcija (pristatymas iš spaustuvių), Eurosistemos strateginės atsargos (angl. Eurosystem Strategic Stock, ESS) arba logistinės atsargos
(angl. logistical stocks, LS).
(3) Pateikiama informacija apie atsargų tipą, į kurį gaunančiame NCB buvo perduoti banknotai, t. y. ESS arba LS.
4
( ) Pateikiama informacija, ar perduoti banknotai buvo nauji, tinkami, neapdoroti arba netinkami banknotai. Jeigu perduoti banknotai priskiriami daugiau nei vienam kokybės tipui, jei kiti paskirstymai yra vienodi, kiekvienam kokybės tipui
teikiami duomenys apie atskirą judėjimą.
(5) Pateikiama informacija apie kalendorinius metus, kuriems atskirame ECB teisės akte dėl banknotų gamybos buvo skirta produkcija. Jeigu pristatyti banknotai yra susiję su skirtingais atskirais ECB teisės aktais dėl banknotų gamybos, kurių
kiekvienas yra skirtas skirtingiems kalendoriniams metams, jei kiti paskirstymai yra vienodi, teikiami duomenys apie atskirus pristatymus.
(6) Pateikiama informacija, ar perdavimas buvo suplanuotas (numatytas) vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl banknotų gamybos, ar tai buvo ad hoc perdavimas.
(7) Subjektai, nurodyti kaip duomenų šaltinis, gali nustatyti mišrių ryšulių arba mišrių paketų, kuriuose yra skirtingų serijų ir (arba) variantų banknotų, paskirstymą pagal seriją ir variantą remdamiesi statistiniais metodais.
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Europos Sąjungos oficialusis leidinys
ANTROJI DALIS
Eurų banknotų duomenų straipsnių specifikacija

Visiems duomenų straipsniams NCB ir būsimų Eurosistemos NCB pateikiami skaičiai yra vienetai ir nurodomi sveikais
skaičiais, nesvarbu, ar jie teigiami, ar neigiami.

1. Suvestiniai duomenų straipsniai
Suvestiniai duomenys yra visų ataskaitinių laikotarpių bendri duomenys, pradedant nuo pirmo pristatymo iš spaustuvių
prieš naujų serijos, varianto ar nominalo įvedimą iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
1.1

Sukurti banknotai

Banknotai, kurie buvo: i) pagaminti vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu
dėl banknotų gamybos; ii) pristatyti į NCB LS arba ESS ir laikomi NCB; ir
iii) užregistruoti NCB grynųjų pinigų valdymo sistemoje (1). NHTO
bankams ir ECI bankams perduoti arba jų laikomi banknotai, įskaitant
sunaikintus banknotus (1.2 ir 1.3 duomenų straipsniai), išlieka NCB
sukurtų banknotų dalimi.

1.2

Nenutrūkstamos eigos režime
(angl. on-line) sunaikinti banknotai

Sukurti banknotai, kurie po autentiškumo patikrinimo ir surūšiavimo
pagal tinkamumą buvo sunaikinti banknotų rūšiavimo aparate, turinčiame integruotą naikiklį. Tai atlieka pats NCB arba tai atliekama NCB
vardu.

1.3

Vėliau (ne nenutrūkstamos eigos
režime) (angl. off-line) sunaikinti
banknotai

Sukurti banknotai, kurie po autentiškumo patikrinimo ir surūšiavimo
pagal tinkamumą buvo sunaikinti kitais būdais, o ne banknotų rūšiavimo
aparate, turinčiame integruotą naikiklį. Tai atlieka pats NCB arba tai atliekama NCB vardu. Tai, pvz., sugadinti banknotai arba banknotai, kuriuos
dėl kokios nors priežasties atmetė banknotų rūšiavimo aparatai. Į šiuos
duomenis neįtraukiami jokie nenutrūkstamos eigos režime (angl. on-line)
sunaikinti banknotai (1.2 duomenų straipsnis).

2. Su banknotų atsargomis susiję duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai, kaip atsargų duomenys, susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
A) Eurosistemos laikomos atsargos
2.1

Naujų banknotų Eurosistemos strateginės atsargos

Nauji banknotai, kurie sudaro dalį ESS ir kuriuos ECB vardu laiko NCB.

2.2

Tinkamų banknotų Eurosistemos
strateginės atsargos

Tinkami banknotai, kurie sudaro dalį ESS ir kuriuos ECB vardu laiko
NCB.

2.3

NCB laikomos naujų banknotų
logistinės atsargos

NCB LS priklausantys ir NCB (pagrindinėje buveinėje ir (arba) filialuose)
laikomi nauji banknotai. Šis skaičius neapima naujų banknotų, kurie
sudaro dalį ESS.

2.4

NCB laikomos tinkamų banknotų
logistinės atsargos

NCB LS priklausantys ir NCB (pagrindinėje buveinėje ir (arba) filialuose)
laikomi tinkami banknotai. Šis skaičius neapima tinkamų banknotų, kurie
sudaro dalį ESS.

2.5

NCB laikomos netinkamų banknotų (kuriuos reikia sunaikinti)
atsargos

NCB laikomi netinkami banknotai, kurie dar nebuvo sunaikinti.

2.6

NCB laikomos neapdorotų banknotų atsargos

NCB laikomi banknotai, kurių autentiškumas dar nebuvo patikrintas ir
kurie dar nebuvo surūšiuoti pagal tinkamumą banknotų rūšiavimo aparatuose arba rankiniu būdu. Banknotai, kurių autentiškumas buvo patikrintas ir kurie buvo surūšiuoti pagal tinkamumą NHTO bankų, ECI bankų
arba bet kokių kitų kredito įstaigų ar profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų bei po to grąžinti į NCB, sudaro šio duomenų straipsnio dalį, kol
NCB tokių banknotų neapdoroja.
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B) NHTO bankų laikomos atsargos
Šie duomenų straipsniai yra susiję su NHTO schema, kurią savo jurisdikcijoje gali nustatyti NCB. Iš atskirų NHTO bankų
gautus duomenis NCB apibendrina ir pateikia kaip bendrus visų NHTO bankų duomenis. Šios atsargos nepriklauso
apyvartoje esantiems banknotams.
2.7

NHTO bankų laikomos naujų
banknotų logistinės atsargos

Iš NCB perduoti nauji banknotai, kuriuos laiko NHTO bankai.

2.8

NHTO bankų laikomos tinkamų
banknotų logistinės atsargos

NHTO bankų laikomi tinkami banknotai, kurie buvo perduoti iš NCB
arba grąžinti iš apyvartos ir kuriuos NHTO bankai, vadovaudamiesi BRF,
laiko tinkamais.

2.9

NHTO bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

NHTO bankų laikomi banknotai, kuriuos NHTO bankai, vadovaudamiesi
BRF, laiko netinkamais.

2.10

NHTO bankų laikomos neapdorotų
banknotų atsargos

NHTO bankų laikomi banknotai, kurių autentiškumas nebuvo patikrintas
ir kurie nebuvo surūšiuoti pagal tinkamumą NHTO bankų.

C) ECI bankų laikomos atsargos
Šie duomenų straipsniai yra susiję su ECI programa. Šios atsargos nepriklauso apyvartoje esantiems banknotams.
2.11

ECI bankų laikomos naujų banknotų logistinės atsargos

Iš NCB perduoti nauji banknotai, kuriuos laiko ECI bankas.

2.12

ECI bankų laikomos tinkamų banknotų logistinės atsargos

ECI banko laikomi tinkami banknotai, kurie buvo perduoti iš NCB arba
grąžinti iš apyvartos ir kuriuos ECI bankas, vadovaudamasis BRF, laiko
tinkamais.

2.13

ECI bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

ECI banko laikomi banknotai, kuriuos ECI bankas, vadovaudamasis BRF,
laiko netinkamais.

2.14

ECI bankų laikomos neapdorotų
banknotų atsargos

ECI banko laikomi banknotai, kurių autentiškumas nebuvo patikrintas ir
kurie nebuvo surūšiuoti pagal tinkamumą ECI banko.

2.15

Į ECI bankus arba iš jų pervežamų
banknotų logistinės atsargos

ECI bankui (arba grynųjų pinigų pervežimo (angl. cash in transit, CIT)
bendrovei, veikiančiai ECI banko vardu) NCB pateikti banknotai, kurie
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui yra vis dar vežami į ECI banko
patalpas, ir visi banknotai, kuriuos NCB turi gauti iš ECI banko (arba iš
CIT bendrovės, veikiančios ECI banko vardu) ir kurie pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui yra vis dar vežami, t. y., kurie buvo išvežti iš ECI banko
patalpų, bet dar nepasiekė NCB.

D) Kryžminio patikrinimo duomenų straipsniai
2.16

Perduoti paskirtos
strateginės atsargos

2.17

Perduoti
atsargos

paskirtos

Eurosistemos

NCB laikomi ESS nauji ir tinkami banknotai, kurie yra rezervuoti perdavimams vadovaujantis atskirais ECB teisės aktais dėl banknotų gamybos ir
dėl banknotų atsargų valdymo. NCB gali perduoti banknotus į vieno ar
kelių NCB LS arba ESS arba į savo paties LS. Kol banknotai fiziškai nėra
perduoti, jie sudaro dalį NCB laikomų ESS naujų arba tinkamų banknotų
(2.1 arba 2.2 duomenų straipsnis)

logistinės

NCB LS nauji ir tinkami banknotai, kurie yra rezervuoti perdavimams
vadovaujantis atskirais ECB teisės aktais dėl banknotų gamybos ir dėl
banknotų atsargų valdymo. NCB gali perduoti banknotus į vieno ar kelių
NCB LS arba ESS arba į NCB laikomas ESS. Kol banknotai fiziškai nėra
perduoti, jie sudaro dalį jo LS naujų arba tinkamų banknotų (2.3 arba
2.4 duomenų straipsnis).
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2.18

Eurosistemos strateginės atsargos,
pažymėtos kaip gautinos

Nauji ir tinkami banknotai, kurie turi būti perduoti į NCB (kaip
gaunančio NCB) laikomas ESS; juos turi perduoti vienas ar keli kiti NCB,
spaustuvės arba jie turi būti perduoti iš paties NCB LS vadovaujantis
atskirais ECB teisės aktais dėl banknotų gamybos ir dėl banknotų atsargų
valdymo.

2.19

Logistinės atsargos, pažymėtos kaip
gautinos

Nauji ir tinkami banknotai, kurie turi būti perduoti į NCB (kaip
gaunančio NCB) LS; juos turi perduoti vienas ar keli kiti NCB, spaustuvės
arba jie turi būti perduoti iš NCB laikomų ESS vadovaujantis atskirais
ECB teisės aktais dėl banknotų gamybos ir dėl banknotų atsargų
valdymo.

3. Su operacine veikla susiję duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai, kaip srautų duomenys, apima visą ataskaitinį laikotarpį.
A) NCB operacinė veikla
3.1

NCB išleisti banknotai

Trečiųjų šalių iš NCB kasų paimti nauji ir tinkami banknotai, nesvarbu, ar
paimti banknotai buvo debetuoti iš kliento sąskaitos, ar ne. Šis duomenų
straipsnis neapima perdavimų NHTO bankams (3.2 duomenų straipsnis)
ir ECI bankams (3.3 duomenų straipsnis).

3.2

Banknotai, iš NCB perduoti NHTO
bankams

Nauji ir tinkami banknotai, kuriuos NCB perdavė NHTO bankams.

3.3

Banknotai, iš NCB perduoti ECI
bankams

Nauji ir tinkami banknotai, kuriuos NCB perdavė ECI bankams.

3.4

Į NCB grąžinti banknotai

Į NCB iš apyvartos grąžinti banknotai, nesvarbu, ar grąžinti banknotai
buvo kredituoti į kliento sąskaitą, ar ne. Šis duomenų straipsnis neapima
banknotų, kuriuos NHTO bankai (3.5 duomenų straipsnis) arba ECI
bankai (3.6 duomenų straipsnis) perdavė NCB.

3.5

Banknotai, iš
perduoti NCB

3.6

Banknotai, iš ECI bankų perduoti
NCB

Banknotai, kuriuos ECI bankai perdavė NCB.

3.7

NCB apdoroti banknotai

Banknotai, kurių autentiškumas buvo patikrintas ir kurie buvo surūšiuoti
pagal tinkamumą banknotų rūšiavimo aparatuose arba rankiniu būdu; tai
atliko NCB.

NHTO

bankų

Banknotai, kuriuos NHTO bankai perdavė NCB.

Šie duomenys apima ankstesnio ataskaitinio laikotarpio neapdorotų banknotų atsargas (2.6 duomenų straipsnis) + iš apyvartos grąžintus banknotus (3.4 duomenų straipsnis) + banknotus, iš NHTO bankų perduotus
NCB (3.5 duomenų straipsnis) + banknotus, iš ECI bankų perduotus NCB
(3.6 duomenų straipsnis) + iš kitų NCB gautus neapdorotus banknotus
(4.3 duomenų straipsnio dalis) — kitiems NCB perduotus neapdorotus
banknotus (4.2 duomenų straipsnio dalis) — einamojo ataskaitinio laikotarpio neapdorotų banknotų atsargas (2.6 duomenų straipsnis).
3.8

Banknotai, NCB surūšiuoti kaip
netinkami

Banknotai, kuriuos NCB apdorojo ir surūšiavo kaip netinkamus vadovaudamasis atskiru ECB teisės aktu dėl NCB atliekamo banknotų apdorojimo.

B) NHTO bankų operacinė veikla
3.9

NHTO bankų į apyvartą išleisti
banknotai

NHTO bankų į apyvartą išleisti banknotai, t. y. visi išėmimai NHTO
bankuose.

3.10

NHTO bankams grąžinti banknotai

NHTO bankams iš apyvartos grąžinti banknotai, t. y. visi padėjimai
(deponavimai) NHTO bankuose.
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3.11
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NHTO bankų apdoroti banknotai

Banknotai, kurių autentiškumas buvo patikrintas ir kurie buvo surūšiuoti pagal tinkamumą banknotų rūšiavimo aparatuose arba rankiniu
būdu vadovaujantis BRF; tai atliko NHTO bankai.
Šie duomenys apima ankstesnio ataskaitinio laikotarpio neapdorotų banknotų atsargas (2.10 duomenų straipsnis) + NHTO bankams grąžintus
banknotus (3.10 duomenų straipsnis) — neapdorotus banknotus, iš
NHTO bankų perduotus NCB — einamojo ataskaitinio laikotarpio neapdorotų banknotų atsargas (2.10 duomenų straipsnis).

3.12

Banknotai, NHTO bankų surūšiuoti
kaip netinkami

Banknotai, kuriuos NHTO bankai apdorojo ir surūšiavo kaip netinkamus
vadovaudamiesi BRF.

C) ECI bankų operacinė veikla

3.13

ECI bankų į apyvartą išleisti banknotai

ECI banko į apyvartą išleisti banknotai, t. y. visi išėmimai ECI banke.

3.14

ECI bankams grąžinti banknotai

ECI bankui iš apyvartos grąžinti banknotai, t. y. visi padėjimai (deponavimai) ECI banke.

3.15

ECI bankų apdoroti banknotai

Banknotai, kurių autentiškumas buvo patikrintas ir kurie buvo surūšiuoti
pagal tinkamumą banknotų rūšiavimo aparatuose arba rankiniu būdu
vadovaujantis BRF; tai atliko ECI bankas.
Šie duomenys apima ankstesnio ataskaitinio laikotarpio neapdorotų banknotų atsargas (2.14 duomenų straipsnis) + ECI bankui grąžintus banknotus (3.14 duomenų straipsnis) — einamojo ataskaitinio laikotarpio
neapdorotų banknotų atsargas (2.14 duomenų straipsnis).

3.16

Banknotai, ECI bankų surūšiuoti
kaip netinkami

Banknotai, kuriuos ECI bankas apdorojo ir surūšiavo kaip netinkamus
vadovaudamasis BRF.

4. Su banknotų judėjimais susiję duomenų straipsniai

Šie duomenų straipsniai, kaip srautų duomenys, apima visą ataskaitinį laikotarpį.

4.1

Atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija

Nauji banknotai, kurie buvo pagaminti vadovaujantis atskiru ECB teisės
aktu dėl banknotų gamybos ir kurie buvo iš spaustuvių pristatyti NCB
(kaip už gamybą atsakingam NCB), arba per NCB (kaip už gamybą atsakingą NCB) kitam NCB.

4.2

Banknotų perdavimas

Iš NCB bet kuriam kitam NCB perduoti banknotai arba banknotai,
perduoti iš NCB LS į NCB laikomas ESS, arba atvirkščiai.

4.3

Banknotų gavimas

NCB iš bet kurio kito NCB gauti banknotai arba banknotai, perduoti iš
NCB LS į NCB laikomas ESS, arba atvirkščiai.

5. Duomenų straipsniai būsimiems eurosistemos NCB

Šie duomenų straipsniai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.

5.1

Dar ne teisėtos mokėjimo priemonės atsargos

Eurų banknotai, kuriuos būsimas Eurosistemos NCB laiko grynųjų pinigų
keitimo tikslu.
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5.2

Pirminis išankstinis pristatymas

Eurų banknotai, kuriuos būsimas Eurosistemos NCB per pirminį išankstinį pristatymą pristatė tinkamoms dalyvaujančioms šalims, atitinkančioms reikalavimus eurų banknotams gauti išankstinio pristatymo tikslu
iki grynųjų pinigų keitimo pagal Gaires ECB/2006/9.

5.3

Antrinis išankstinis pristatymas

Eurų banknotai, kuriuos tinkamos dalyvaujančios šalys per antrinį išankstinį pristatymą pristatė profesionalioms trečiosioms šalims pagal Gaires
ECB/2006/9 ir kuriuos šios profesionalios trečiosios šalys laiko savo
patalpose iki grynųjų pinigų keitimo.

(1) Visi banknotai, kurie buvo sukurti ir vėliau pažymėti kaip pavyzdžiai, iš šio duomenų straipsnio atimami.

TREČIOJI DALIS
Eurų banknotų judėjimų CIS 2 apskaitos taisyklės
1.

Įžanga
Šioje dalyje nustatytos banknotų pristatymų iš spaustuvių, perdavimų tarp NCB ir perdavimų tarp skirtingų atsargų
tipų tame pačiame NCB apskaitos bendrosios taisyklės, siekiant užtikrinti CIS 2 duomenų suderinamumą. Būsimi
Eurosistemos NCB taiko šias taisykles mutatis mutandis.

2.

Sandorių tipai
Yra keturi banknotų judėjimų sandorių tipai:
— 1 sandorių tipas (tiesioginis pristatymas): naujų banknotų tiesioginis pristatymas iš spaustuvių atsakingam NCB,
kuris tuo pat metu yra gaunantis NCB,
— 2 sandorių tipas (netiesioginis pristatymas be tarpinio laikymo): naujų banknotų netiesioginis pristatymas iš spaustuvių per atsakingą NCB kitam NCB. Atsakingas NCB pristato banknotus gaunančiam NCB be tarpinio laikymo
atsakingame NCB,
— 3 sandorių tipas (netiesioginis pristatymas su tarpiniu laikymu): naujų banknotų netiesioginis pristatymas iš spaustuvių per atsakingą NCB kitam NCB. Iki kol atsakingas NCB perveža banknotus gaunančiam NCB, banknotai bent
vieną dieną laikomi atsakingame NCB,
— 4 sandorių tipas (perdavimas): (naujų, tinkamų, neapdorotų arba netinkamų) banknotų atsargų perdavimas tarp:
i) dviejų skirtingų NCB (kaip tiekiančio ir gaunančio NCB), keičiant atsargų tipą (LS/ESS) arba jo nekeičiant;
arba ii) skirtingų atsargų tipų viename NCB.

3.

Su banknotų judėjimais susijusių duomenų suderinimas
Jei reikia, abu banknotų judėjime dalyvaujantys NCB abipusiškai paaiškina teiktinų duomenų kiekius ir paskirstymus.
Siekiant suderinti tiekiančio ir gaunančio NCB apskaitą, tiekiantis ir gaunantis NCB kiekvieną banknotų judėjimą
apskaito tik pasibaigus banknotų judėjimui, t. y. kai gaunantis NCB patvirtino banknotų gavimą ir užregistravo juos
savo vietinėje grynųjų pinigų valdymo sistemoje. Jei banknotai atvežami paskutinės mėnesio darbo dienos vėlų vakarą
ir tą dieną negali būti užregistruoti gaunančio NCB vietinėje grynųjų pinigų valdymo sistemoje, tiekiantis ir gaunantis
NCB privalo tarpusavyje susitarti, ar banknotų judėjimą apskaityti einamąjį mėnesį, ar kitą mėnesį.

4.

Banknotų paskyrimas banknotų judėjimams
Taikant CIS 2, žymėjimo (paskyrimo) kontekste laikas yra skaičiuojamas mėnesiais, į kurių skaičių reikia atsižvelgti
nustatant banknotų atsargas, kurios yra pažymėtos kaip rezervuotos perdavimui arba pažymėtos kaip laukiamas
gavimas. Laukiami pristatymai iš spaustuvių, kaip nurodyta atskirame ECB teisės akte dėl banknotų gamybos, apskaitomi kaip „atsargos, pažymėtos kaip gautinos“, net jei banknotai dar nebuvo pagaminti ir dar gali būti nenumatytų
įvykių, dėl kurių būtų uždelstas ar kitaip paveiktas jų pristatymas. Laiko trukmė apibrėžiama atskirame ECB teisės
akte dėl banknotų atsargų valdymo.

5.

Apskaitos taisyklės
Toliau pateikiamose lentelėse „+“ reiškia, kad CIS 2 apskaitytas padidėjimas, o „–“ reiškia, kad CIS 2 apskaitytas sumažėjimas.
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Pristatymas į ESS
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl
banknotų gamybos

2008 12 23

5.1. 1 sandorių tipo apskaitos taisyklės

Pristatymas į LS
Po pristatymo iš spaustuvių

Sukurti banknotai

+

2.1

Naujų banknotų ESS

+

2.3

NCB laikomos naujų banknotų LS

2.18

ESS, pažymėtos kaip gautinos

2.19

LS, pažymėtos kaip gautinos

4.1

Atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija

Po pristatymo iš spaustuvių

LT

1.1

Vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl
banknotų gamybos

+

+

–

+ (*)

–

+
kai „į atsargų tipą“ = ESS

+
kai „į atsargų tipą“ = LS

(*) Per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką.
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+ (*)

5.2. 2 sandorių tipo apskaitos taisyklės

Pristatymas į ESS
Atsakingas NCB

Pristatymas į LS

Gaunantis NCB

Atsakingas NCB

Gaunantis NCB

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas
Po pristatymo iš
spaustuvių/atsakingo NCB
gaunančiam NCB

Vadovaujantis atskiru ECB
teisės aktu dėl banknotų
gamybos

Gavus iš atsakingo NCB

Sukurti banknotai

+

2.1

Naujų banknotų ESS

+

Vadovaujantis atskiru ECB
teisės aktu dėl banknotų
gamybos

Gavus iš atsakingo NCB

+

L 346/105

1.1

Po pristatymo iš
spaustuvių/atsakingo NCB
gaunančiam NCB

Atsakingas NCB

L 346/106

Pristatymas į ESS

Pristatymas į LS

Gaunantis NCB

Atsakingas NCB

Gaunantis NCB

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas
Po pristatymo iš
spaustuvių/atsakingo NCB
gaunančiam NCB

2.18

ESS, pažymėtos kaip gautinos

2.19

LS, pažymėtos kaip gautinos

4.1

Atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija

4.2

Banknotų perdavimas

4.3

Banknotų gavimas

Po pristatymo iš
spaustuvių/atsakingo NCB
gaunančiam NCB

Vadovaujantis atskiru ECB
teisės aktu dėl banknotų
gamybos

Gavus iš atsakingo NCB

+

+ (*)

–

+ (*)

+
kai „į atsargų tipą“ =
ESS

+
kai „į atsargų tipą“ = LS

+
kai:
„į NCB“ = gaunantis
NCB,
„iš atsargų tipo“ =
gamyba,
„į atsargų tipą“ = ESS,
kokybė = nauji,
planavimas = numatyta

+
kai:
„į NCB“ = gaunantis
NCB,
„iš atsargų tipo“ =
gamyba,
„į atsargų tipą“ = LS,
kokybė = nauji,
planavimas = numatyta

+
kai:
„iš NCB“ = atsakingas
NCB,
„į atsargų tipą“ = ESS,
kokybė = nauji

–
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NCB laikomos naujų banknotų LS

Gavus iš atsakingo NCB

LT

2.3

Vadovaujantis atskiru ECB
teisės aktu dėl banknotų
gamybos

+
kai:
„iš NCB“ = atsakingas
NCB,
„į atsargų tipą“ = LS,
kokybė = nauji

(*) Per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką.
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— Tą mėnesį, kurį produkcija iš spaustuvių pristatoma gaunančiam NCB, pirma, spaustuvių pareigos pristatyti įvykdymas atsakingam NCB yra įrašomas pateikiant duomenis 4.1 duomenų straipsnyje („atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija“). Antra, naujų banknotų perdavimas iš atsakingo NCB gaunančiam NCB yra įrašomas pateikiant duomenis 4.2 duomenų straipsnyje („banknotų perdavimas“).

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Atsakingas NCB

Gaunantis NCB

Atsakingas NCB

Gaunantis NCB

Po pristatymo iš spaustuvių atsakingam
NCB

Vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl
banknotų gamybos

Po perdavimo gaunančiam NCB

Gavus iš atsakingo NCB

2008 12 23

5.3. 3 sandorių tipo apskaitos taisyklės, kai adresatas — ESS atsargų tipas

LT

Sukurti banknotai

+

–

+

2.1

Naujų banknotų ESS

+

–

+

2.16

Perduoti paskirtos ESS

+ (*)

–

2.18

ESS, pažymėtos kaip gautinos

4.1

Atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija

4.2

Banknotų perdavimas

4.3

Banknotų gavimas

+ (*)

–

+
kai „į atsargų tipą“ = ESS

+
kai:
„į NCB“ = gaunantis NCB,
„iš atsargų tipo“ = gamyba,
„į atsargų tipą“ = ESS,
kokybė = nauji,
planavimas = numatyta
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1.1

+
kai:
„iš NCB“ = atsakingas NCB,
„į atsargų tipą“ = ESS,
kokybė = nauji

(*) Per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką.
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— CIS 2 apskaitos kontekste tarp 3 sandorių tipo ir 2 sandorių tipo yra tokie skirtumai: i) iš spaustuvių gautus banknotus atsakingas NCB apskaito kaip „sukurtus banknotus“ ir tarpinio laikymo metu prideda
prie atsakingo NCB ESS arba LS; ir ii) po pristatymo iš spaustuvių, tarpinio laikymo metu ir per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką jie yra žymimi kaip paskirti perduoti.

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

L 346/108

5.4. 3 sandorių tipo apskaitos taisyklės, kai adresatas — LS atsargų tipas

Atsakingas NCB

Gaunantis NCB

Atsakingas NCB

Gaunantis NCB

Po pristatymo iš spaustuvių atsakingam
NCB

Vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl
banknotų gamybos

Po perdavimo gaunančiam NCB

Gavus iš atsakingo NCB

LT

Sukurti banknotai

+

–

+

2.3

NCB laikomos naujų banknotų LS

+

–

+

2.17

Perduoti paskirtos LS

+ (*)

–

2.19

LS, pažymėtos kaip gautinos

4.1

Atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija

4.2

Banknotų perdavimas

4.3

Banknotų gavimas

+ (*)

–

+
kai „į atsargų tipą“ = LS

+
kai:
„į NCB“ = gaunantis NCB,
„iš atsargų tipo“ = gamyba,
„į atsargų tipą“ = LS,
kokybė = nauji,
planavimas = numatyta

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

1.1

+
kai:
„iš NCB“ = atsakingas NCB,
„į atsargų tipą“ = LS,
kokybė = nauji

(*) Per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką.
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— CIS 2 apskaitos kontekste tarp 3 sandorių tipo ir 2 sandorių tipo yra tokie skirtumai: i) iš spaustuvių gautus banknotus atsakingas NCB apskaito kaip „sukurtus banknotus“ ir tarpinio laikymo metu prideda
prie atsakingo NCB ESS arba LS; ir ii) po pristatymo iš spaustuvių, tarpinio laikymo metu ir per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką jie yra žymimi kaip paskirti perduoti.

Tiekiantis NCB

Gaunantis NCB

Tiekiantis NCB

Gaunantis NCB

Po perdavimo gaunančiam NCB

Gavus iš atsakingo NCB

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas
Po sprendimo perduoti

–

+

2.1

Naujų banknotų ESS

–

+

2.2

Tinkamų banknotų ESS

arba: –

arba: +

2.3

NCB laikomos naujų banknotų LS

arba: –

arba: +

2.4

NCB laikomos
notų LS

arba: –

arba: +

2.16

Perduoti paskirtos ESS

+ (*)

–

2.17

Perduoti paskirtos LS

arba: + (*)

arba: –

2.18

ESS, pažymėtos kaip gautinos

+ (*)

–

2.19

LS, pažymėtos kaip gautinos

arba: + (*)

arba: –

4.2

Banknotų perdavimas

4.3

Banknotų gavimas

tinkamų

bank-
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Sukurti banknotai
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5.5. 4 sandorių tipo apskaitos taisyklės (nauji ir tinkami banknotai)

+
kai „į NCB“ = gaunantis NCB

+
kai „iš NCB“ = tiekiantis NCB

(*) Per žymėjimui (paskyrimui) nustatytą laiką.
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— 4.2 duomenų straipsnyje („banknotų perdavimas“) ir 4.3 duomenų straipsnyje („banknotų gavimas“) pateikiama informacija apie: i) atsargų tipą — adresatą (ESS/LS); ii) paskirstymą pagal kokybę
(nauji/tinkami); ir iii) paskirstymą pagal planavimą (numatyta/ad hoc).

Tiekiantis NCB

Gaunantis NCB

Po perdavimo gaunančiam NCB

Gavus iš atsakingo NCB

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Sukurti banknotai

–

+

2.5

NCB laikomos netinkamų banknotų
(kuriuos reikia sunaikinti) atsargos

–

+

2.6

NCB laikomos
atsargos

arba: –

arba: +

4.2

Banknotų perdavimas

4.3

Banknotų gavimas

neapdorotų

banknotų

+
kai:
„į NCB“ = gaunantis NCB,
„iš atsargų tipo“ = LS,
„į atsargų tipą“ = LS,
planavimas = ad hoc

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

+
kai
„iš NCB“ = tiekiantis NCB,
„į atsargų tipą“ = LS

— 4.2 duomenų straipsnyje („banknotų perdavimas“) ir 4.3 duomenų straipsnyje („banknotų gavimas“) pateikiama informacija apie tai, ar perduoti banknotai buvo neapdoroti, ar netinkami.
— Neapdorotų arba netinkamų banknotų atsargos nėra žymimos (paskiriamos).
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5.6. 4 sandorių tipo apskaitos taisyklės (neapdoroti ir netinkami banknotai)
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II PRIEDAS
Eurų monetų duomenų straipsniai
PIRMOJI DALIS

LT

Duomenų apie eurų monetas teikimo schema

Duomenų straipsniai
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras monetų
skaičius

Apyvartos duomenų straipsniai

1.1

Nacionalinė grynoji
monetų emisija

1.2

Nacionalinė grynoji kolekcinių
monetų emisija (skaičius)

1.3

Nacionalinė grynoji
monetų emisija (vertė)

2.

Su monetų atsargomis susiję duomenų straipsniai

2.1

Monetų atsargos

3.

Su operacine veikla susiję duomenų straipsniai

3.1

Visuomenei išleistos monetos

3.2

Iš visuomenės grąžintos monetos

Paskirstymas pagal
seriją

Paskirstymas pagal
nominalą

Paskirstymas pagal
subjektą (1)

Paskirstymas „iš
valstybės narės“

Paskirstymas
„valstybei narei“

Duomenų šaltinis

apyvartinių

Monetas
leidžiantys
subjektai (2)

kolekcinių

Apdorotos monetos

3.4

Monetos, surūšiuotos kaip netinkamos

Monetas
leidžiantys
subjektai (2)
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3.3

Monetas
leidžiantys
subjektai (2)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

1.

Bendra monetų
nominali vertė

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras monetų
skaičius

Su monetų judėjimu susiję duomenų straipsniai

4.1

Apyvartinių monetų perdavimas

Apyvartinių monetų gavimas

5.

Duomenų straipsniai nacionalinei bendrajai emisijai apskaičiuoti

5.1

Monetas
leidžiančių
subjektų
laikomos kredituotos apyvartinių
monetų atsargos

5.2

Monetas
leidžiančių
subjektų
laikomų kredituotų kolekcinių
monetų skaičius

5.3

Monetas
leidžiančių
subjektų
laikomų kredituotų kolekcinių
monetų vertė

6.

Papildomi duomenų straipsniai

6.1

Monetų perteklius (3)

Monetų trūkumas (3)

6.3

Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams)
NCB kredituotų atsargų vertė

Paskirstymas pagal
subjektą (1)

Paskirstymas „iš
valstybės narės“

Paskirstymas
„valstybei narei“

gaunanti valstybė
narė

tiekianti valstybė
narė

Duomenų šaltinis

Monetas
leidžiantys
subjektai (2)

Monetas
leidžiantys
subjektai (2)

Monetas
leidžiantys
subjektai (2)

NCB
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6.2

Paskirstymas pagal
nominalą

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

4.2

Paskirstymas pagal
seriją

LT

4.

Bendra monetų
nominali vertė
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Duomenų straipsniai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Bendras monetų
skaičius

Bendra monetų
nominali vertė

Paskirstymas pagal
seriją

Paskirstymas pagal
nominalą

Paskirstymas pagal
subjektą (1)

Paskirstymas „iš
valstybės narės“

Paskirstymas
„valstybei narei“

Duomenų šaltinis

7.1

Dar ne teisėtos mokėjimo priemonės atsargos

būsimas Eurosistemos NCB ir
monetas leidžiančios trečiosios
šalys (4)

7.2

Pirminis išankstinis pristatymas

būsimas Eurosistemos NCB

7.3

Antrinis išankstinis pristatymas

tinkamos dalyvaujančios šalys,
kurios gavo
monetas per
pirminį išankstinį
pristatymą

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

Duomenys yra paskirstyti pagal atitinkamus monetas leidžiančius subjektus, t. y., NCB, monetų kalykla, iždas, paskirta viešoji agentūra ir (arba) paskirta privati agentūra.
Monetas leidžiantys subjektai yra NCB, monetų kalyklos, iždas, paskirtos viešosios agentūros ir (arba) paskirtos privačios agentūros.
Duomenys teikiami savanoriškai.
Monetas leidžiančios trečiosios šalys yra monetų kalyklos, iždas, paskirtos viešosios agentūros ir paskirtos privačios agentūros.
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Duomenų straipsniai ateityje dalyvausiančioms valstybėms narėms
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Duomenų straipsniai
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ANTROJI DALIS
Eurų monetų duomenų straipsnių specifikacija
1.3, 5.3 ir 6.3 duomenų straipsniams pateikiami skaičiai atitinka vertę ir nurodomi su dviem skaičiais po kablelio,
nesvarbu, ar jie teigiami, ar neigiami. Likusiems duomenų straipsniams pateikiami skaičiai atitinka vienetus ir nurodomi
sveikais skaičiais, nesvarbu, ar jie teigiami, ar neigiami.

1. Su apyvartoje esančiomis monetomis susiję duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
1.1

Nacionalinė grynoji
monetų emisija

apyvartinių

NCB apskaičiuoja nacionalinę grynąją apyvartinių monetų emisiją naudodami šias lygiavertes formules:
1 formulė
Nacionalinė grynoji emisija = visų visuomenei išleistų monetų suvestiniai
duomenys (3.1 suvestinis duomenų straipsnis) — visų iš visuomenės
grąžintų monetų suvestiniai duomenys (3.2 suvestinis duomenis
straipsnis).
2 formulė
Nacionalinė grynoji emisija = sukurtos monetos — visų pristatymų
suvestiniai duomenys (4.1 suvestinis duomenų straipsnis) + visų gavimų
suvestiniai duomenys (4.2 suvestinis duomenų straipsnis) — sukurtos
atsargos — sunaikintos monetos.

1.2

Nacionalinė grynoji kolekcinių monetų emisija (kiekis)

Bendras į apyvartą išleistų kolekcinių monetų skaičius, apimantis visus
nominalus. NCB apskaičiuoja šį skaičių naudodami mutatis mutandis tas
pačias formules, kurios nurodytos 1.1 duomenų straipsniui, išskyrus tai,
kad netaikomi visų pristatymų suvestiniai duomenys ir visų gavimų
suvestiniai duomenys.

1.3

Nacionalinė grynoji kolekcinių monetų emisija (vertė)

Bendra į apyvartą išleistų kolekcinių monetų nominali vertė, apimanti
visus nominalus. NCB apskaičiuoja šį skaičių naudodami mutatis mutandis
tas pačias formules, kurios nurodytos 1.1 duomenų straipsniui, išskyrus
tai, kad netaikomi visų pristatymų suvestiniai duomenys ir visų gavimų
suvestiniai duomenys.

2. Su monetų atsargomis susiję duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
2.1

Monetų atsargos

NCB ir monetas leidžiančių trečiųjų šalių, jei jos yra dalyvaujančioje valstybėje narėje, laikomos apyvartinės monetos, nesvarbu, ar monetos:
i) nesukurtos ir nekredituotos teisėtam (-iems) leidėjui (-ams); ii) sukurtos,
bet nekredituotos teisėtam (-iems) leidėjui (-ams); arba iii) sukurtos ir
kredituotos teisėtam (-iems) leidėjui (-ams).
Monetų kalyklų laikomos monetų atsargos apima tik tas monetas, kurios
praėjo galutines kokybės patikras, nesvarbu, koks yra jų supakavimas ir
pristatymo statusas.
Teikiami duomenys ir apie monetų, kurios surūšiuotos kaip netinkamos,
bet dar nesunaikintos, atsargas.

3. Su operacine veikla susiję duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai, kaip srautų duomenys, apima visą ataskaitinį laikotarpį.
3.1

Visuomenei išleistos monetos

Apyvartinės monetos, kurias NCB ir monetas leidžiančios trečiosios šalys
pristatė ir debetavo (pardavė) visuomenei.

3.2

Iš visuomenės grąžintos monetos

Apyvartinės monetos, kurias visuomenė deponavo NCB ir monetas
leidžiančioms trečiosioms šalims.

3.3

Apdorotos monetos

Apyvartinės monetos, kurių autentiškumą ir tinkamumą patikrino NCB ir
monetas leidžiančios trečiosios šalys.
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Monetos, surūšiuotos kaip netinkamos

Apyvartinės monetos, kurias NCB ir monetas leidžiančios trečiosios šalys
apdorojo ir surūšiavo kaip netinkamas.

4. Su monetų judėjimais susiję duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai, kaip srautų duomenys, apima visą ataskaitinį laikotarpį.
4.1

Apyvartinių monetų perdavimas

Apyvartinės monetos, kurias dalyvaujančios (ateityje dalyvausiančios)
valstybės narės NCB ir monetas leidžiančios trečiosios šalys nominalia
verte pristatė kitų dalyvaujančių (ateityje dalyvausiančių) valstybių narių
monetas leidžiantiems subjektams.

4.2

Apyvartinių monetų gavimas

Apyvartinės monetos, kurias dalyvaujančios (ateityje dalyvausiančios)
valstybės narės NCB ir monetas leidžiančios trečiosios šalys nominalia
verte gavo iš kitų dalyvaujančių (ateityje dalyvausiančių) valstybių narių
monetas leidžiančių subjektų.

5. Duomenų straipsniai nacionalinei bendrajai emisijai apskaičiuoti
Šie duomenų straipsniai, kaip atsargų duomenys, susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tose dalyvaujančiose valstybėse
narėse, kuriose NCB yra vienintelis monetas leidžiantis subjektas, 5.1 ir 5.3 duomenų straipsniuose nurodytų atsargų
nominalių verčių suma yra lygi 6.3 duomenų straipsnyje pateikiamai nominaliai vertei.
5.1

Monetas
leidžiančių
subjektų
laikomos kredituotos apyvartinių
monetų atsargos

Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams) kredituotos ir NCB bei monetas
leidžiančių trečiųjų šalių laikomos apyvartinės monetos.

5.2

Monetas
leidžiančių
subjektų
laikomų kredituotų kolekcinių
monetų kiekis

Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams) kredituotų ir NCB bei monetas leidžiančių
trečiųjų šalių laikomų kolekcinių monetų bendras skaičius.

5.3

Monetas
leidžiančių
subjektų
laikomų kredituotų kolekcinių
monetų vertė

Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams) kredituotų ir NCB bei monetas leidžiančių
trečiųjų šalių laikomų kolekcinių monetų bendra nominali vertė.

6. Papildomi duomenų straipsniai
Šie duomenų straipsniai, kaip atsargų duomenys, susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
6.1

Monetų perteklius

Apyvartinės monetos, viršijančios tam tikrą didžiausią monetų atsargų
lygį nacionaliniu lygiu. Šias monetų atsargas galima pristatyti kitoms
dalyvaujančioms (ateityje dalyvausiančioms) valstybėms narėms, jei to
prašoma. NCB, jei taikytina — bendradarbiaudamas su teisėtu leidėju,
nustato didžiausią monetų atsargų lygį.

6.2

Monetų trūkumas

Apyvartinių monetų kiekis, nesiekiantis tam tikro mažiausio monetų
atsargų lygio nacionaliniu lygiu. NCB, jei taikytina — bendradarbiaudamas su teisėtu leidėju, nustato mažiausią monetų atsargų lygį.

6.3

Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams)
NCB kredituotų atsargų vertė

NCB apyvartinių ir kolekcinių monetų atsargos, kredituotos teisėtam
(-iems) leidėjui (-ams), nesvarbu, ar jos turi teisėtos mokėjimo priemonės
statusą. Tai apima NCB valstybės narės teisėtam leidėjui kredituotas
atsargas ir atsargas, gautas iš kitų dalyvaujančių valstybių narių pagal
nominalią vertę (gautos monetos kredituojamos tiekiančios valstybės
narės teisėtam leidėjui, tačiau tampa gaunančio NCB kredituotų atsargų
dalimi).
Pristatymai ir (arba) gavimai už pagaminimo kainą šiam duomenų straipsniui poveikio nedaro.
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7. Duomenų straipsniai ateityje dalyvausiančioms valstybėms narėms
Šie duomenų straipsniai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
7.1

Dar ne teisėtos mokėjimo priemonės atsargos

Eurų apyvartinės monetos, kurias būsimas Eurosistemos NCB ir ateityje
dalyvausiančios valstybės narės monetas leidžiančios trečiosios šalys laiko
grynųjų pinigų keitimo tikslu.

7.2

Pirminis išankstinis pristatymas

Eurų apyvartinės monetos, kurias laiko tinkamos dalyvaujančios šalys, atitinkančios reikalavimus eurų apyvartinėms monetoms gauti išankstinio
pristatymo tikslu iki grynųjų pinigų keitimo pagal Gaires ECB/2006/9.

7.3

Antrinis išankstinis pristatymas

Eurų apyvartinės monetos, kurias tinkamos dalyvaujančios šalys per
antrinį išankstinį pristatymą pristatė profesionalioms trečiosioms šalims
pagal Gaires ECB/2006/9. Teikiant duomenis CIS 2, tai apima ir plačiajai
visuomenei skirtuose pradiniuose rinkiniuose esančias eurų monetas.

TREČIOJI DALIS
Eurų monetų judėjimų tarp dalyvaujančių (ateityje dalyvausiančių) valstybių narių CIS 2 apskaitos taisyklės
1.

Įžanga
Šioje dalyje nustatytos monetų judėjimų tarp dalyvaujančių valstybių narių, ypač tarp NCB, apskaitos bendrosios
taisyklės, siekiant užtikrinti CIS 2 duomenų apie nacionalinę grynąją ir bendrąją monetų emisijas suderinamumą.
Kadangi monetų perdavimuose gali dalyvauti ir NCB/būsimi Eurosistemos NCB, ir monetas leidžiančios trečiosios
šalys, į juos kartu toliau nuosekliai daroma nuoroda terminu „valstybės narės“.
Ateityje dalyvausiančios valstybės narės taiko šias taisykles mutatis mutandis.

2.

Monetų judėjimai tarp tiekiančių ir gaunančių valstybių narių
Monetų perdavimuose tarp valstybių narių skiriamas perdavimas nominalia verte ir perdavimas pagaminimo kaina.
Abiem atvejais dėl perdavimų tarp tiekiančios valstybės narės ir gaunančios valstybės narės monetas leidžiančių
subjektų nacionalinė grynoji emisija nesikeičia.
Toliau pateikiamose šio skyriaus lentelėse „+“ reiškia, kad CIS 2 apskaitytas padidėjimas, o „–“ reiškia, kad CIS 2
apskaitytas sumažėjimas.

2.1. Apyvartinių monetų perdavimų nominalia verte apskaitos taisyklės
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Tiekianti valstybė narė

Gaunanti valstybė narė

+

2.1

Monetų atsargos

–

4.1

Apyvartinių monetų perdavimas

+

4.2

Apyvartinių monetų gavimas

5.1

Monetas leidžiančių subjektų laikomos kredituotos
apyvartinių monetų atsargos

(–)
(žr. tolesnę c pastabą)

+
(žr. tolesnę d pastabą)

6.3

Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams) NCB kredituotų
atsargų vertė

(–)
(žr. tolesnę c pastabą)

+
(žr. tolesnę d pastabą)

+

a) Tiekiančioje valstybėje narėje „visuomenei išleistos monetos“ (3.1 duomenų straipsnis) ir gaunančioje valstybėje
narėje „iš visuomenės grąžintos monetos“ (3.2 duomenų straipsnis) lieka nepakitę.
b) Sąskaitos, susijusios su tiekiančios valstybės narės ir gaunančios valstybės narės grynųjų pinigų valdymo sistemose
„sukurtomis“ monetomis, lieka nepakitusios (kur taikytina).
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c) Tiekiančioje valstybėje narėje „monetas leidžiančių subjektų laikomos kredituotos apyvartinių monetų atsargos“
(5.1 duomenų straipsnis) sumažėja, jei pristatytos monetos anksčiau buvo kredituotos teisėtam leidėjui tiekiančioje
valstybėje narėje, arba lieka nepakitusios, jei pristatytos monetos anksčiau buvo sukurtos, bet nekredituotos
teisėtam leidėjui.
d) Gaunančioje valstybėje narėje „monetas leidžiančių subjektų laikomos kredituotos apyvartinių monetų atsargos“
(5.1 duomenų straipsnis) padidėja, kadangi gautos monetos yra kredituotos monetos (t. y. kredituotos tiekiančios
valstybės narės teisėtam leidėjui).
e) Pirmiau nurodyta apskaita taip paveikia nacionalinę bendrąją emisiją:
— Tiekiančios valstybės narės: nepakinta, jei pristatytos monetos anksčiau buvo sukurtos ir kredituotos teisėtam
leidėjui, arba padidėja, jei pristatytos monetos anksčiau buvo sukurtos, bet nekredituotos teisėtam leidėjui.
— Gaunančios valstybės narės: nepakinta.
2.2. Apyvartinių monetų judėjimų pagaminimo kaina apskaitos taisyklės
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

2.1

Tiekianti valstybė narė

Gaunanti valstybė narė

–

+

Monetų atsargos

a) Eilutėse „apyvartinių monetų perdavimas ir gavimas“ nedaromi jokie įrašai.
b) Judėjimai pagaminimo kaina nedaro poveikio tiekiančios ir gaunančios valstybės narės nacionalinei bendrajai
emisijai.
2.3. Su monetų judėjimais susijusių duomenų suderinimas
Mutatis mutandis taikomas I priedo 3 dalies 3 skyrius dėl su banknotų judėjimais susijusių duomenų suderinimo.
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III PRIEDAS
Duomenys apie grynųjų pinigų infrastruktūrą ir BRF
Visiems duomenų straipsniams pateikiami skaičiai turi būti teigiami sveikieji skaičiai.
1. Duomenų straipsniai apie su NCB susijusią grynųjų pinigų infrastruktūrą
Šie duomenų straipsniai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
1.1

NCB filialų skaičius

Visi NCB filialai, teikiantys kredito įstaigoms ir kitiems profesionaliems klientams grynųjų pinigų paslaugas.

1.2

Saugyklos talpa

Visa NCB saugios banknotų saugyklos talpa milijonais banknotų,
apskaičiuota 20 EUR nominalo pagrindu.

1.3

Rūšiavimo pajėgumai

Visi veikiančių NCB banknotų rūšiavimo aparatų banknotų rūšiavimo pajėgumai (t. y. visas didžiausias teorinis pralaidumas) tūkstančiais banknotų per valandą, apskaičiuoti 20 EUR nominalo
pagrindu.

1.4

Pervežimo pajėgumai

Visi naudojamų NCB šarvuotųjų sunkvežimių pervežimo pajėgumai
(t. y. didžiausi pakrovimo pajėgumai) tūkstančiais banknotų, apskaičiuoti 20 EUR nominalo pagrindu.

2. Duomenų straipsniai apie bendrąją grynųjų pinigų infrastruktūrą ir BRF
Šie duomenų straipsniai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
2.1

Kredito įstaigų filialų skaičius

Visi dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti kredito įstaigos filialai,
teikiantys mažmenines arba didmenines grynųjų pinigų paslaugas.

2.2

Kredito įstaigų nutolusių filialų skaičius

Visi kredito įstaigų filialai, kurie pagal BRF (1) laikytini „nutolusiais
filialais“.

2.3

CIT bendrovių skaičius

Visos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos grynųjų pinigų
pervežimo (angl. cash in transit, CIT) bendrovės, kurios perveža
grynuosius pinigus (2) (3).

2.4

NCB nepriklausančių
centrų skaičius

pinigų

Visi dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti grynųjų pinigų centrai,
kurie priklauso kredito įstaigoms, CIT bendrovėms ir kitiems profesionaliems grynųjų pinigų tvarkytojams (2) (3).

2.5

Kredito įstaigų eksploatuojamų bankomatų
skaičius

Visi bankomatai, už kurių eksploatavimą atsako dalyvaujančioje
valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos, nesvarbu, kas tokius
bankomatus užpildo.

2.6

Kitų bankomatų skaičius

Visi bankomatai, kuriuos eksploatuoja dalyvaujančioje valstybėje
narėje įsteigti subjektai, išskyrus kredito įstaigas (pvz., „mažmenininkų bankomatai“ (angl. retail ATMs) arba „patogiose vietose
esantys bankomatai“ (angl. convenience ATMs)) (2).

2.7

Kredito įstaigų eksploatuojamų klientų
valdomų grynųjų pinigų priėmimo-išdavimo automatų (angl. cash recycling
machines, CRM) skaičius

Visi dalyvaujančioje valstybėje narėje esantys kredito įstaigų
eksploatuojami klientų valdomi CRM (1).

2.8

Kredito įstaigų eksploatuojamų klientų
valdomų grynųjų pinigų priėmimo automatų skaičius

Visi dalyvaujančioje valstybėje narėje esantys kredito įstaigų
eksploatuojami klientų valdomi grynųjų pinigų priėmimo automatai (1).

2.9

Kredito įstaigų eksploatuojamų banknotų
tvarkymo aparatų, skirtų profesionaliems
naudotojams, skaičius

Visi dalyvaujančioje valstybėje narėje esantys banknotų tvarkymo
aparatai, skirti profesionaliems naudotojams, kuriuos kredito
įstaigos naudoja pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą tikslais (1).

grynųjų
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Kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų eksploatuojamų administracinių banknotų rūšiavimo aparatų, skirtų profesionaliems naudotojams, skaičius

Visi dalyvaujančioje valstybėje narėje esantys banknotų rūšiavimo
aparatai, skirti profesionaliems naudotojams, kuriuos toje valstybėje
narėje įsteigti kiti profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai, kuriems
taikoma BRF, naudoja pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą
tikslais

3. BRF operaciniai duomenų straipsniai (4)
Šie duomenų straipsniai, kaip srautų duomenys, apima visą ataskaitinį laikotarpį ir duomenys juose pateikiami vienetais,
paskirstytais pagal nominalą.
3.1

Banknotų, kuriuos kredito įstaigos pakartotinai išleido į apyvartą klientams, skaičius

Banknotai, kuriuos kredito įstaigos gavo iš klientų ir kurie vadovaujantis BRF buvo apdoroti administraciniuose banknotų rūšiavimo
aparatuose ir išduoti klientams arba dar laikomi siekiant išduoti
juos klientams.

3.2

Banknotų, kuriuos kiti profesionalūs
grynųjų pinigų tvarkytojai pakartotinai
išleido į apyvartą klientams, skaičius

Banknotai, kuriuos kiti profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai
gavo iš kredito įstaigų, kuriuos vadovaudamiesi BRF kiti profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai apdorojo administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose ir kurie buvo pateikti kredito įstaigoms
arba dar laikomi siekiant pateikti juos kredito įstaigoms.

3.3

Banknotų, apdorotų kredito įstaigų
eksploatuojamuose
administraciniuose
banknotų rūšiavimo aparatuose, skaičius

Banknotai, kurių autentiškumas ir tinkamumas buvo patikrinti
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose, skirtuose profesionaliems naudotojams.

3.4

Banknotų, apdorotų kitų profesionalių
grynųjų pinigų tvarkytojų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose, skaičius

Banknotai, kurių autentiškumas ir tinkamumas buvo patikrinti
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų kitų profesionalių grynųjų
pinigų tvarkytojų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų
rūšiavimo aparatuose, skirtuose profesionaliems naudotojams.

3.5

Banknotų, kurie kredito įstaigų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose buvo surūšiuoti kaip
netinkami, skaičius

Banknotai, kurie dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų kredito
įstaigų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo
aparatuose, skirtuose profesionaliems naudotojams, buvo surūšiuoti
kaip netinkami.

3.6

Banknotų, kurie kitų profesionalių grynųjų
pinigų tvarkytojų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose buvo surūšiuoti kaip netinkami, skaičius

Banknotai, kurie dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų kitų
profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose, skirtuose profesionaliems naudotojams, buvo surūšiuoti kaip netinkami.

(1) Visos kredito įstaigos, kurioms taikoma BRF ir kurios yra įsteigtos dalyvaujančioje valstybėje narėje.
(2) Duomenų pateikimas priklauso nuo jų buvimo dalyvaujančioje valstybėje narėje. NCB informuoja ECB apie jų teikiamų duomenų
apimtį.
(3) NCB teikia duomenis bent apie kredito įstaigas ir (arba) CIT bendroves, kurioms taikoma BRF. NCB informuoja ECB apie jų teikiamų
duomenų apimtį.
(4) Nutolusiuose bankų filialuose pakartotinai į apyvartą išleisti banknotai neįskaičiuojami.
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IV PRIEDAS
ECB palaikomi CIS 2 atskaitiniai duomenys ir sistemos parametrai
ECB įveda atskaitinius duomenis ir sistemos parametrus bei jų galiojimo laikotarpius. Šią informaciją mato visi NCB ir
būsimo Eurosistemos NCB vartotojai. Su eurų monetomis susijusius atskaitinius duomenis ir sistemos parametrus taip pat
mato visi tinkamos trečiosios šalies vartotojai.
1. Atskaitiniai duomenys
1.1

Patvirtinta monetų emisija

Apyvartinių eurų monetų ir kolekcinių eurų monetų, kurias dalyvaujančiai (ateityje dalyvausiančiai) valstybei narei leidžiama išleisti per
konkrečius kalendorinius metus vadovaujantis taikomu monetų
emisijos sprendimu (1), patvirtintos apimtys pagal vertę.

1.2

Banknotų logistinių atsargų kontroliniai dydžiai

LS kiekiai pagal kiekvieną nominalą ir NCB, kurie naudojami kaip
atskaitos taškas metiniam gamybos planavimui vadovaujantis atskiru
ECB teisės aktu dėl banknotų atsargų valdymo. Be to, kiekvienam
nominalui ir NCB įvedama ir palaikoma su šiais kiekiais susijusi operatyvinė atsarga.

1.3

Kapitalo rakto dalys

NCB dalys ECB kapitalo rakte, apskaičiuotos vadovaujantis Sprendimu
ECB/2006/21 (2) ir išreikštos procentais.

2. Sistemos parametrai
2.1

NCB atributai

Informacija apie: i) NHTO schemų buvimą dalyvaujančiose valstybėse
narėse; ii) dalyvaujančiose valstybėse narėse veikiančius skirtingus
monetas leidžiančius subjektus; iii) NCB ir būsimų Eurosistemos NCB
statusą CIS 2 duomenų teikimo ECB apimties atžvilgiu; iv) tai, ar NCB
gauna automatinius pranešimus apie duomenų įvykį; ir v) tai, ar NCB
gauna reguliarų automatinį visų NCB ir būsimų Eurosistemos NCB
CIS 2 duomenų perdavimą.

2.2

ECI banko-NCB santykiai

Atskirų ECI bankų pavadinimai ir nuoroda į už tokius ECI bankus atsakingą ir jiems eurų banknotus tiekiantį NCB.

2.3

Serijos/varianto/nominalo statusas

Informacija apie tai, ar atskiri banknotų ir monetų serijos nominalai ir
banknotų variantai dar netapo teisėta mokėjimo priemone (statusas —
dar ne teisėta mokėjimo priemonė), yra teisėta mokėjimo priemonė
arba nebėra teisėta mokėjimo priemonė (statusas — nebe teisėta mokėjimo priemonė).

2.4

Duomenų straipsnio atributai

Visiems I–III prieduose nustatytiems duomenų straipsniams tai informacija apie: i) tai, kokie yra paskirstymo lygiai; ii) tai, ar duomenų
straipsnis yra 1 kategorijos; 2 kategorijos ar įvykiu pagrįstas duomenų
straipsnis; ir iii) tai, ar duomenų straipsnį pateikia NCB ir (arba)
būsimas Eurosistemos NCB.

2.5

Patikimumo nuokrypio lygiai

Nuokrypio lygių, taikomų atskiroms VI priede nurodytoms teisingumo
patikroms, apibūdinimas.

(1) Taikomas monetų emisijos sprendimas — tai metinis (-iai) ECB sprendimas (-ai) dėl monetų emisijos apimties konkrečiais metais patvirtinimo, kurių vėliausias — 2007 m. lapkričio 23 d. Sprendimas ECB/2007/16 dėl monetų emisijos apimties 2008 metais patvirtinimo,
OL L 317, 2007 12 5, p. 81.
2
( ) 2006 m. gruodžio 15 d. Sprendimas ECB/2006/21 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte, OL L 24, 2007 1 31, p. 1.

2008 12 23

2008 12 23

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 346/121

V PRIEDAS
NCB ir būsimų eurosistemos NCB atsiųstų duomenų išsamumo patikros
1. Įžanga
CIS 2 yra tikrinamas NCB ir būsimų Eurosistemos NCB atsiųstų duomenų išsamumas. Dėl skirtingo duomenų
straipsnių pobūdžio skiriami, viena vertus, 1 kategorijos ir 2 kategorijos duomenų straipsniai, kuriems turi būti pateikiami kiekvieno ataskaitinio laikotarpio duomenys, ir, kita vertus, įvykiu pagrįsti duomenų straipsniai, kurie turi būti
pateikiami tik tuomet, jei per ataskaitinį laikotarpį įvyksta atitinkamas įvykis.
CIS 2 tikrina, ar visi 1 kategorijos ir 2 kategorijos duomenų straipsniai yra pateikti NCB atsiųstame ataskaitinio laikotarpio pirmajame duomenų pranešime, atsižvelgdama į IV priedo lentelės 2 skirsnyje aprašytus su NCB atributais ir
ECI-NCB santykiais susijusius sistemos parametrus. Jei trūksta bent vieno 1 kategorijos duomenų straipsnio arba bent
vienas 1 kategorijos duomenų straipsnis yra neišsamus, CIS 2 atmeta šį pirmąjį duomenų pranešimą ir NCB turi dar
kartą atsiųsti duomenų pranešimą. Jei NCB pirmojo duomenų pranešimo 1 kategorijos duomenų straipsniai yra
išsamūs, bet trūksta bent vieno 2 kategorijos duomenų straipsnio arba bent vienas 2 kategorijos duomenų straipsnis
yra neišsamus, CIS 2 priima pirmąjį duomenų pranešimą ir saugo jį centrinėje duomenų bazėje, tačiau žiniatinklio
tiesioginėje programoje prie kiekvieno tokio atitinkamo duomenų straipsnio rodomas įspėjimas. Šį įspėjimą mato visi
ECB, NCB ir būsimo Eurosistemos NCB vartotojai, o monetų atveju — taip pat ir visų tinkamų trečiųjų šalių vartotojai.
Įspėjimai matomi tol, kol atitinkamas NCB neatsiunčia vieno ar daugiau patikslintų duomenų pranešimų, kurie papildo
duomenis, kurių trūksta pirmajame duomenų pranešime. Įvykiu pagrįstų duomenų straipsnių išsamumo CIS 2 netikrina.

2. Eurų banknotų duomenų išsamumo patikros
Duomenų straipsnio (-ių) numeris ir
pavadinimas

1.1–1.3

Suvestiniai duomenų
straipsniai

Paskirstymas pagal seriją/variantą ir
paskirstymas pagal nominalą

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai
visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės ir nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

2.1–2.6

Eurosistemos
laikomos atsargos

NHTO bankų
komos atsargos

lai-

2.11–
2.15

-

ECI bankų laikomos
atsargos

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

1 kategorija
-

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai
visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės ir nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

Duomenų straipsnio
tipas

1 kategorija

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai
visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės ir nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

2.7–
2.10

Paskirstymas pagal ECI
banką

įvykiu pagrįsti

1 kategorija
-

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

1 kategorija

įvykiu pagrįsti

2.16–
2.19

Kryžminio
patikrinimo duomenų straipsniai

visi teisėtos mokėjimo priemonės ir dar ne teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

3.1

NCB išleisti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

1 kategorija
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Duomenų straipsnio (-ių) numeris ir
pavadinimas

3.2

Banknotai, iš NCB
perduoti NHTO bankams

Paskirstymas pagal seriją/variantą ir
paskirstymas pagal nominalą

2008 12 23

Paskirstymas pagal ECI
banką

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

Duomenų straipsnio
tipas

1 kategorija
-

visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai
3.3

Banknotai, iš NCB
perduoti ECI bankams

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

3.4

Į NCB grąžinti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

įvykiu pagrįsti

1 kategorija
-

3.5

Banknotai, iš NHTO
bankų perduoti NCB

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

1 kategorija
-

visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės ir nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai
3.6

Banknotai, iš ECI
bankų perduoti NCB

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

įvykiu pagrįsti

3.7

NCB apdoroti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

1 kategorija

3.8

Banknotai, NCB surūšiuoti kaip netinkami

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

1 kategorija

3.9

NHTO
bankų
į
apyvartą išleisti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

1 kategorija

3.10

NHTO bankams grąžinti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

1 kategorija
-

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

3.11

NHTO bankų apdoroti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

1 kategorija

3.12

Banknotai,
NHTO
bankų surūšiuoti kaip
netinkami

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

1 kategorija

3.13

ECI bankų į apyvartą
išleisti banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

1 kategorija
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Duomenų straipsnio (-ių) numeris ir
pavadinimas

3.14

ECI bankams grąžinti
banknotai

L 346/123

Paskirstymas pagal seriją/variantą ir
paskirstymas pagal nominalą

Paskirstymas pagal ECI
banką

Duomenų straipsnio
tipas

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

1 kategorija

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

įvykiu pagrįsti

3.15

ECI bankų apdoroti
banknotai

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

2 kategorija

3.16

Banknotai, ECI bankų
surūšiuoti kaip netinkami

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visi ECI bankai, už
kuriuos atsako NCB

2 kategorija

4.1

Atsakingam NCB spaustuvių pristatyta nauja produkcija

visi teisėtos mokėjimo priemonės ir dar ne teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

4.2

Banknotų perdavimas

visi teisėtos mokėjimo priemonės, dar ne teisėtos mokėjimo priemonės ir nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

4.3

Banknotų gavimas

visi teisėtos mokėjimo priemonės, dar ne teisėtos mokėjimo priemonės ir nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

5.1–5.3

Duomenų straipsniai
būsimiems Eurosistemos NCB

visi teisėtos mokėjimo priemonės ir dar ne teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

Paskirstymas pagal
subjektą

Duomenų straipsnio
tipas

3. Eurų monetų duomenų išsamumo patikros

Duomenų straipsnio (-ų) numeris ir
pavadinimas

1.1

Nacionalinė
apyvartinių
emisija

grynoji
monetų

Paskirstymas pagal seriją ir
paskirstymas pagal nominalą

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

1 kategorija
-

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

1.2

Nacionalinė grynoji
kolekcinių
monetų
emisija (kiekis)

-

-

2 kategorija

1.3

Nacionalinė grynoji
kolekcinių
monetų
emisija (vertė)

-

-

2 kategorija
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Duomenų straipsnio (-ų) numeris ir
pavadinimas

2.1

Monetų atsargos

Paskirstymas pagal seriją ir
paskirstymas pagal nominalą

Paskirstymas pagal
subjektą

Duomenų straipsnio
tipas

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visos monetas leidžiančios trečiosios
šalys, iš kurių NCB
renka monetų atsargų
duomenis

1 kategorija

visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės arba nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

3.1

Visuomenei
monetos

išleistos

3.2

Iš visuomenės
žintos monetos

grą-
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įvykiu pagrįsti

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visos monetas leidžiančios trečiosios
šalys, iš kurių NCB
renka monetų srautų
duomenis

1 kategorija

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visos monetas leidžiančios trečiosios
šalys, iš kurių NCB
renka monetų srautų
duomenis

1 kategorija

visi nebe teisėtos mokėjimo
priemonės deriniai

įvykiu pagrįsti

3.3

Apdorotos monetos

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visos monetas leidžiančios trečiosios
šalys, iš kurių NCB
renka monetų srautų
duomenis

2 kategorija

3.4

Monetos, surūšiuotos
kaip netinkamos

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

visos monetas leidžiančios trečiosios
šalys, iš kurių NCB
renka monetų srautų
duomenis

2 kategorija

4.1

Apyvartinių
perdavimas

monetų

visi teisėtos mokėjimo priemonės arba nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

4.2

Apyvartinių
gavimas

monetų

visi teisėtos mokėjimo priemonės arba nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

5.1

Monetas leidžiančių
subjektų
laikomos
kredituotos apyvartinių monetų atsargos

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

2 kategorija

visi dar ne teisėtos mokėjimo
priemonės arba nebe teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

5.2

Monetas leidžiančių
subjektų laikomų kredituotų kolekcinių monetų kiekis

-

-

2 kategorija

5.3

Monetas leidžiančių
subjektų laikomų kredituotų kolekcinių monetų vertė

-

-

2 kategorija
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Paskirstymas pagal seriją ir
paskirstymas pagal nominalą

Paskirstymas pagal
subjektą

Duomenų straipsnio
tipas

6.1

Monetų perteklius

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

6.2

Monetų trūkumas

visi teisėtos mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

6.3

Teisėtam (-iems) išleidėjui (-ams) NCB
kredituotų
atsargų
vertė

-

-

1 kategorija

7.1–7.3

Duomenų straipsniai
ateityje dalyvausiančioms valstybėms narėms

visi teisėtos mokėjimo priemonės arba dar ne teisėtos
mokėjimo priemonės deriniai

-

įvykiu pagrįsti

4. Grynųjų pinigų infrastruktūros duomenų ir BRF duomenų išsamumo patikros
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Paskirstymas pagal nominalą

Duomenų straipsnio tipas

Duomenų straipsniai apie su NCB susijusią grynųjų pinigų infrastruktūrą

1.1

NCB filialų skaičius

-

2 kategorija

1.2

Saugyklos talpa

-

2 kategorija

1.3

Rūšiavimo pajėgumai

-

2 kategorija

1.4

Pervežimo pajėgumai

-

2 kategorija

Duomenų straipsniai apie bendrąją grynųjų pinigų infrastruktūrą ir BRF

2.1

Kredito įstaigų filialų skaičius

-

2 kategorija

2.2

Kredito įstaigų nutolusių filialų
skaičius

-

įvykiu pagrįsti

2.3

CIT bendrovių skaičius

-

įvykiu pagrįsti

2.4

NCB nepriklausančių
pinigų centrų skaičius

grynųjų

-

įvykiu pagrįsti

2.5

Kredito įstaigų eksploatuojamų
bankomatų skaičius

-

2 kategorija

2.6

Kitų bankomatų skaičius

-

įvykiu pagrįsti

2.7

Kredito įstaigų eksploatuojamų
klientų valdomų grynųjų pinigų priėmimo-išdavimo automatų (angl. cash recycling machines,
CRM) skaičius

-

įvykiu pagrįsti

2.8

Kredito įstaigų eksploatuojamų
klientų valdomų grynųjų pinigų
priėmimo automatų skaičius

-

įvykiu pagrįsti
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Paskirstymas pagal nominalą

Duomenų straipsnio tipas

2.9

Kredito įstaigų eksploatuojamų
banknotų tvarkymo aparatų,
skirtų profesionaliems naudotojams, skaičius

-

įvykiu pagrįsti

2.10

Kitų profesionalių grynųjų pinigų
tvarkytojų eksploatuojamų banknotų rūšiavimo aparatų, skirtų
profesionaliems
naudotojams,
skaičius

-

įvykiu pagrįsti

BRF operaciniai duomenų straipsniai

3.1

Banknotų,
kuriuos
kredito
įstaigos pakartotinai išleido į
apyvartą klientams, skaičius

visi nominalai, kuriems yra bent
vienas teisėtos mokėjimo priemonės serijos/varianto/nominalo
derinys bent vieną ataskaitinio
laikotarpio mėnesį

įvykiu pagrįsti

3.2

Banknotų, kuriuos kiti profesionalūs grynųjų pinigų tvarkytojai
pakartotinai išleido į apyvartą
klientams, skaičius

visi nominalai, kuriems yra bent
vienas teisėtos mokėjimo priemonės serijos/varianto/nominalo
derinys bent vieną ataskaitinio
laikotarpio mėnesį

įvykiu pagrįsti

3.3

Banknotų, apdorotų kredito įstaigų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo
aparatuose, skaičius

visi nominalai, kuriems yra bent
vienas teisėtos mokėjimo priemonės serijos/varianto/nominalo
derinys bent vieną ataskaitinio
laikotarpio mėnesį

įvykiu pagrįsti

3.4

Banknotų, apdorotų kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo
aparatuose, skaičius

visi nominalai, kuriems yra bent
vienas teisėtos mokėjimo priemonės serijos/varianto/nominalo
derinys bent vieną ataskaitinio
laikotarpio mėnesį

įvykiu pagrįsti

3.5

Banknotų, kurie kredito įstaigų
eksploatuojamuose administraciniuose banknotų rūšiavimo aparatuose buvo surūšiuoti kaip
netinkami, skaičius

visi nominalai, kuriems yra bent
vienas teisėtos mokėjimo priemonės serijos/varianto/nominalo
derinys bent vieną ataskaitinio
laikotarpio mėnesį

įvykiu pagrįsti

3.6

Banknotų, kurie kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų
eksploatuojamuose administraciniuose
banknotų
rūšiavimo
aparatuose buvo surūšiuoti kaip
netinkami, skaičius

visi nominalai, kuriems yra bent
vienas teisėtos mokėjimo priemonės serijos/varianto/nominalo
derinys bent vieną ataskaitinio
laikotarpio mėnesį

įvykiu pagrįsti
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VI PRIEDAS
NCB ir būsimų eurosistemos NCB atsiųstų duomenų teisingumo patikros
1. Įžanga
CIS 2 yra tikrinamas NCB ir būsimų Eurosistemos NCB į ECB atsiųstų duomenų teisingumas; joje skiriami du patikrų
tipai: privalomos patikros ir galimos patikros.
Privaloma patikra — tai tokia teisingumo patikra, kuri turi būti atlikta neviršijant nuokrypio lygio ribos. Jei privaloma
patikra yra nesėkminga, tokie duomenys laikomi neteisingais ir CIS 2 atmeta visą to NCB atsiųstą duomenų pranešimą.
Teisingumo patikrų su operatoriumi „lygu“ riba yra 1 % (1), o kitų teisingumo patikrų — nulis.
Galima patikra — tai tokia teisingumo patikra, kuriai taikoma 3 % nuokrypio lygio riba. Jei ši riba viršijama, tai neturi
įtakos duomenų pranešimo priėmimui CIS 2, bet žiniatinklio tiesioginėje programoje prie šios teisingumo patikros
rodomas įspėjimas. Šį įspėjimą mato visi NCB ir būsimo Eurosistemos NCB vartotojai, o monetų atveju — taip pat ir
visų tinkamų trečiųjų šalių vartotojai.
Teisingumo patikros atliekamos teisėtos mokėjimo priemonės statusą turinčių banknotų ir monetų atžvilgiu ir atskirai
kiekvieno serijos ir nominalo derinio atžvilgiu. Banknotų atveju jos taip pat atliekamos kiekvieno varianto ir nominalo
derinio atžvilgiu, jei tokių variantų yra. Duomenų apie banknotų perdavimus (5.1 ir 5.2 patikros) ir duomenų apie
monetų perdavimus (6.6 patikra) teisingumo patikros taip pat atliekamos dar ne teisėtos mokėjimo priemonės ir nebe
teisėtos mokėjimo priemonės atžvilgiu.

2. Nacionalinių grynųjų banknotų emisijų teisingumo patikra
Jei nauji serija, variantas arba nominalas tampa teisėta mokėjimo priemone, ši teisingumo patikra atliekama nuo pirmo
ataskaitinio laikotarpio, kurį serija, variantas arba nominalas yra teisėta mokėjimo priemonė. Tokiu atveju ankstesnio
ataskaitinio laikotarpio (t-1) nacionalinė grynoji emisija yra žymima nuliu.
2.1 Nacionalinė grynoji banknotų emisija (galima patikra)

Operatoriai

Ataskaitinis
laikotarpis

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t laikotarpio nacionalinė grynoji emisija pagal atsargų metodą
(t-1) laikotarpio nacionalinė grynoji emisija pagal atsargų metodą
=
3.1 NCB išleisti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

3.9 NHTO bankų į apyvartą išleisti
banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

3.13 ECI bankų į apyvartą išleisti
banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

3.4 Į NCB grąžinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

3.10 NHTO bankams grąžinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

3.14 ECI bankams grąžinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

+

–

Σ

Σ

(1) Leidžiamas didžiausias skirtumas tarp lygties kairės ir dešinės pusių negali viršyti tos lygties pusės, kuri turi didesnį absoliutų dydį, absoliutaus dydžio, padauginto iš atitinkamos ribos. Teisingumo patikra tikrinama, ar: absoliutus dydis (kairė pusė — dešinė pusė) yra
mažesnis nei leidžiamas didžiausias skirtumas arba jam lygus.
Pavyzdys:
kairė pusė = 190; dešinė pusė = 200; riba = 1 %; leidžiamas didžiausias skirtumas: 200 × 1 % = 2
Teisingumo patikra tikrinama, ar: absoliutus dydis (190 – 200) ≤ 2
Šiame pavyzdyje: absoliutus dydis (190 – 200) = 10. Vadinasi, teisingumo patikra nesėkminga.
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— Nacionalinė grynoji emisija pagal atsargų metodą apskaičiuojama taip, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje.
Operatoriai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t laikotarpio nacionalinė grynoji emisija pagal atsargų metodą =
1.1 Sukurti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

1.2 Nenutrūkstamos eigos režime
(angl. on-line) sunaikinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

1.3 Vėliau (ne nenutrūkstamos eigos
režime) (angl. off-line) sunaikinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.1 Naujų banknotų
strateginės atsargos

Eurosistemos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.2 Tinkamų banknotų Eurosistemos
strateginės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.3 NCB laikomos naujų banknotų
logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.4 NCB laikomos tinkamų banknotų
logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.5 NCB laikomos netinkamų banknotų (kuriuos reikia sunaikinti)
atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.6 NCB laikomos neapdorotų banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.7 NHTO bankų laikomos naujų
banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.8 NHTO bankų laikomos tinkamų
banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.9 NHTO bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

2.10 NHTO bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

Σ

2.11 ECI bankų laikomos naujų banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

Σ

2.12 ECI bankų laikomos tinkamų
banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

Σ

2.13 ECI bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

Σ

2.14 ECI bankų laikomos neapdorotų
banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

Σ

2.15 Į ECI bankus arba iš jų pervežamų banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

2008 12 23

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 346/129

3. Banknotų atsargų teisingumo patikra
Banknotų atsargų teisingumo patikros taikomos tik nuo antro ataskaitinio laikotarpio, kurį NCB teikia CIS 2 duomenis ECB.
Jei serija, variantas arba nominalas tampa teisėta mokėjimo priemone, šios teisingumo patikros taikomos tik nuo antro
ataskaitinio laikotarpio, kurį šie serija, variantas arba nominalas yra teisėta mokėjimo priemonė.
Tiems NCB, kurie neseniai įsivedė eurą (t. y. buvusiems „būsimiems Eurosistemos NCB“), banknotų atsargų teisingumo
patikros taikomos nuo antro ataskaitinio laikotarpio po euro įvedimo.
3.1 Naujų banknotų judėjimas Eurosistemos strateginėse atsargose (privaloma patikra)

Operatoriai

Ataskaitinis
laikotarpis

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

2.1 Naujų banknotų
strateginės atsargos

Eurosistemos

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

=
2.1 Naujų banknotų
strateginės atsargos
+

Eurosistemos

4.1 Atsakingam
NCB
spaustuvių
pristatyta nauja produkcija

kur
„į atsargų tipą“ = ESS
+

Σ

4.3 Banknotų gavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k,
kur
kokybė = nauji IR „į atsargų tipą“ = ESS

–

Σ

4.2 Banknotų perdavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k,
kur
kokybė = nauji IR („iš atsargų tipo“
= ESS ARBA „iš atsargų tipo“ = produkcija) IR „į atsargų tipą“ = ESS

— Prieš išleidžiant naujus ESS banknotus, jie yra perduodami į išleidžiančio NCB logistines atsargas.
3.2 Tinkamų banknotų judėjimas Eurosistemos strateginėse atsargose (privaloma patikra)

Operatoriai

Ataskaitinis
laikotarpis

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

2.2 Tinkamų banknotų Eurosistemos
strateginės atsargos

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

=
2.2 Tinkamų banknotų Eurosistemos
strateginės atsargos
+

Σ

4.3 Banknotų gavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, kur kokybė = tinkami
IR „į atsargų tipą“ = ESS

–

Σ

4.2 Banknotų perdavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, kur kokybė = tinkami
IR „iš atsargų tipo“ = ESS
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— Prieš išleidžiant tinkamus ESS banknotus, jie yra perduodami į išleidžiančio NCB logistines atsargas.
3.3 Naujų ir tinkamų banknotų logistinių atsargų judėjimas (galima patikra)

Operatoriai

Ataskaitinis
laikotarpis

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

2.3 NCB laikomos naujų banknotų
logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

2.4 NCB laikomos tinkamų banknotų
logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

2.3 NCB laikomos naujų banknotų
logistinės atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.4 NCB laikomos tinkamų banknotų
logistinės atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

4.1 Atsakingam
NCB
spaustuvių
pristatyta nauja produkcija

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis NCB-k, kur „į atsargų tipą“
= LS

+

=

+

Σ

4.3 Banknotų gavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, kur kokybė = nauji
arba tinkami IR „į atsargų tipą“ = LS

–

Σ

4.2 Banknotų perdavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, kur (kokybė = nauji
arba tinkami IR „iš atsargų tipo“ = LS)
ARBA (kokybė = nauji IR „iš atsargų tipo“ = produkcija IR „į atsargų tipą“
= LS)

–

3.1 NCB išleisti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

3.7 NCB apdoroti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

3.8 Banknotai, NCB surūšiuoti kaip
netinkami

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

3.2 Banknotai, iš NCB perduoti NHTO
bankams

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

3.3 Banknotai, iš NCB perduoti ECI
bankams

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

Σ

3.4 Neapdorotų banknotų atsargų judėjimas (galima patikra)

Operatoriai

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

2.6 NCB laikomos neapdorotų banknotų atsargos

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

=
2.6 NCB laikomos neapdorotų banknotų atsargos
–

3.7 NCB apdoroti banknotai
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Operatoriai

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

+

3.4 Į NCB grąžinti banknotai

+

3.5 Banknotai,
perduoti NCB

iš

NHTO

L 346/131

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

bankų

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

Σ

3.6 Banknotai, iš ECI bankų perduoti
NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

Σ

4.3 Banknotų gavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, kur kokybė = neapdoroti

–

Σ

4.2 Banknotų perdavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, kur kokybė = neapdoroti

— Visi neapdorotų banknotų gavimai gaunančiame NCB apskaitomi su „į atsargų tipą“ = LS.
— Visi neapdorotų banknotų perdavimai tiekiančiame NCB apskaitomi su „iš atsargų tipo“ = LS ir su „į atsargų tipą“
= LS.
3.5 NHTO bankų laikomų banknotų atsargų judėjimas (galima patikra)

Operatoriai

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

2.7 NHTO bankų laikomos naujų
banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.8 NHTO bankų laikomos tinkamų
banknotų logistinės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.9 NHTO bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.10 NHTO bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

2.7 NHTO bankų laikomos naujų
banknotų logistinės atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.8 NHTO bankų laikomos tinkamų
banknotų logistinės atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.9 NHTO bankų laikomos netinkamų
banknotų atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

2.10 NHTO bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

3.2 Banknotai, iš NCB perduoti NHTO
bankams

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

3.10 NHTO bankams grąžinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

3.5 Banknotai,
perduoti NCB

bankų

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

–

3.9 NHTO bankų į apyvartą išleisti
banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

=

iš

NHTO
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— Taikant šias gaires, visi banknotai, iš apyvartos grąžinti NHTO bankams, yra įtraukiami į 2.10 duomenų straipsnį
(„NHTO bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos“), kol jie neapdorojami.
3.6 ECI bankų laikomų neapdorotų banknotų atsargų judėjimas (galima patikra)
Operatoriai

Ataskaitinis
laikotarpis

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

2.14 ECI bankų laikomos neapdorotų
banknotų atsargos

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, ECI bankas-m

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, ECI bankas-m

=
2.14 ECI bankų laikomos neapdorotų
banknotų atsargos
–

3.15 ECI bankų apdoroti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, ECI bankas-m

+

3.14 ECI bankams grąžinti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, ECI bankas-m

— Taikant šias gaires, visi banknotai, iš apyvartos grąžinti ECI bankams, yra įtraukiami į 2.14 duomenų straipsnį („ECI
bankų laikomos neapdorotų banknotų atsargos“), kol jie neapdorojami.
3.7 Būsimų Eurosistemos NCB laikomų banknotų atsargų judėjimas (privaloma patikra)
Operatoriai

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

5.1 Dar ne teisėtos mokėjimo priemonės atsargos

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

5.2 Pirminis išankstinis pristatymas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

5.1 Dar ne teisėtos mokėjimo priemonės atsargos

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

5.2 Pirminis išankstinis pristatymas

t-1

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

4.1 Atsakingam
NCB
spaustuvių
pristatyta nauja produkcija

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

4.3 Banknotų gavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k

+

=

+

Σ

kur „iš NCB“ ≠ duomenis teikiantis
NCB-k
–

Σ

4.2 Banknotų perdavimas

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k
kur „į NCB“ ≠ duomenis teikiantis
NCB-k

4. Su banknotais susijusios operacinės veiklos teisingumo patikros
4.1 Banknotai, NCB surūšiuoti kaip netinkami (privaloma patikra)
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

3.8 Banknotai, NCB surūšiuoti kaip netinkami

Ataskaitiniai
laikotarpiai

t

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

≤
3.7 NCB apdoroti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k
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4.2 Banknotai, NHTO bankų surūšiuoti kaip netinkami (privaloma patikra)

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

3.12 Banknotai, NHTO bankų surūšiuoti kaip
netinkami

Ataskaitinis
laikotarpis

t

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

≤
3.11 NHTO bankų apdoroti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

4.3 Banknotai, ECI bankų surūšiuoti kaip netinkami (privaloma patikra)

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

3.16 Banknotai, ECI bankų surūšiuoti kaip netinkami

Ataskaitiniai
laikotarpiai

t

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k, ECI bankas-m

≤
3.15 ECI bankų apdoroti banknotai

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k, ECI bankas-m

5. Banknotų perdavimų teisingumo patikra

5.1 Perdavimai iš vieno atsargų tipo į kitą NCB viduje (privaloma patikra)

Sąlygos

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

JEIGU

4.2 Banknotų perdavimas

Ataskaitiniai
laikotarpiai

t

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, „į NCB“-m, „iš atsargų
tipo“-u, „į atsargų tipą“-v, kokybė-x,
planavimas-y
kur NCB-k = NCB-m

TUOMET

4.2 Banknotų perdavimas

t

atsargų tipas-u ≠ atsargų tipas-v

5.2 Atskirų banknotų perdavimų tarp (būsimų Eurosistemos) NCB suderinimas (galima patikra)

Operatoriai

Σ

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

4.2 Banknotų perdavimas

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-k, „į NCB“-m, kokybė-n,
„į atsargų tipą“-p

t

Serija/variantas-i, nominalas-j, duomenis
teikiantis NCB-m, „iš NCB“-k, kokybė-n,
„į atsargų tipą“-p

=
4.3 Banknotų gavimas

— NCB arba būsimo Eurosistemos NCB pateikti banknotai turi būti lygūs kito NCB arba kito būsimo Eurosistemos
NCB gautiems banknotams.
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6. Monetų teisingumo patikros

6.1 Nacionalinės grynosios monetų emisijos pokyčiai (galima patikra)

Operatoriai

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

1.1 Nacionalinė grynoji apyvartinių
monetų emisija

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

t-1

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

=
1.1 Nacionalinė grynoji apyvartinių
monetų emisija
+

Σ

3.1 Visuomenei išleistos monetos

t

serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

–

Σ

3.2 Iš visuomenės grąžintos monetos

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

— Ši teisingumo patikra taikoma nuo antro ataskaitinio laikotarpio, kurį NCB teikia CIS 2 duomenis ECB.
— Jei nauji serija arba nominalas tampa teisėta mokėjimo priemone, ši patikra atliekama nuo pirmo ataskaitinio laikotarpio, kurį serija arba nominalas yra teisėta mokėjimo priemonė. Tokiu atveju ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
(t-1) nacionalinė grynoji emisija yra žymima nuliu.
6.2 Monetų atsargų suderinimas (privaloma patikra)

Operatoriai

Σ

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

2.1 Monetų atsargos

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis
NCB-k

≥
5.1 Monetas leidžiančių subjektų
laikomos kredituotos apyvartinių monetų atsargos

— CIS 2 renka duomenis apie atsargas (2.1 duomenų straipsnis) neatsižvelgdama į tai, ar jos yra kredituotos teisėtam
(-iems) leidėjui (-ams), ar ne. Visų monetas leidžiančių subjektų visos atsargos, kurias jie fiziškai laiko dalyvaujančioje valstybėje narėje, turi būti didesnės už tos valstybės narės teisėtam leidėjui arba kitų dalyvaujančių valstybių
narių teisėtiems leidėjams kredituotas atsargas arba lygios joms.
6.3 Visų kredituotų atsargų ir NCB kredituotų atsargų palyginimas (privaloma patikra)

Operatoriai

Σ

+

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

Ataskaitiniai
laikotarpiai

5.1 Monetas leidžiančių subjektų
laikomos kredituotos apyvartinių monetų atsargos

t

5.3 Monetas leidžiančių subjektų
laikomų kredituotų kolekcinių monetų
vertė

t

Kita informacija

Duomenis teikiantis NCB-k
Kadangi 5.1 duomenų straipsniui
teikiami duomenys yra skaičiai, individualūs skaičiai yra dauginami iš atitinkamų nominalių verčių
Duomenis teikiantis NCB-k
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Operatoriai

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

L 346/135

Kita informacija

≥
6.3 Teisėtam (-iems) leidėjui (-ams)
NCB kredituotų atsargų vertė

t

Duomenis teikiantis NCB-k

6.4 Monetų apdorojimas (privaloma patikra)
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

3.4 Monetos, surūšiuotos kaip netinkamos

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis NCB-k,
subjektas-m

≤
3.3 Apdorotos monetos

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis NCB-k,
subjektas-m

6.5 Pertekliaus ir trūkumo patikra (privaloma patikra)
Sąlygos

JEIGU

Duomenų straipsnio pavadinimas

Ataskaitiniai
laikotarpiai

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

t

Nominalas-j, duomenis teikiantis NCB-k

t

Nominalas-j, duomenis teikiantis NCB-k

6.1 Monetų perteklius
>0

TUOMET

6.2 Monetų trūkumas

Turi būti 0 arba jokio įrašo
6.6 Atskirų monetų perdavimų tarp dalyvaujančių (ateityje dalyvausiančių) valstybių narių suderinimas (galima patikra)
Duomenų straipsnio numeris ir pavadinimas

4.1 Apyvartinių monetų perdavimas

Ataskaitiniai
laikotarpiai

t

Paskirstymai ir duomenis teikiantis NCB

Serija-i, nominalas-j, duomenis teikiantis NCB-k,
„valstybei narei“-m

=
4.2 Apyvartinių monetų gavimas

t

Serija-i, nominalas-j, duomenis
NCB-m, „iš valstybės narės“-k

teikiantis

— Dalyvaujančios (ateityje dalyvausiančios) valstybės narės pateiktos monetos turėtų būti lygios kitos dalyvaujančios
(ateityje dalyvausiančios) valstybės narės gautoms monetoms.
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Šiame žodynėlyje apibrėžiami šių gairių prieduose vartojami techniniai terminai.

Apyvartinės monetos (angl. circulation coins): eurų monetos, apibrėžiamos kaip turinčios teisėtos mokėjimo priemonės
statusą euro zonoje, kaip nustatyta 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro
monetų nominalų ir techninių duomenų (1) (t. y. 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR
ir 2 EUR pirmojoje eurų monetų serijoje, išleistoje 2002 m. sausio 1 d.). Apyvartinės eurų monetos apima ypatingos
apdailos ar kokybės ir (arba) ypatingai supakuotas monetas bei progines apyvartines eurų monetas. Pastarosios paprastai
pamini įvykį ar asmenį ir yra išleidžiamos nominalia verte ribotą laiką ir ribotais kiekiais.
Apyvartoje esančios monetos (angl. coins in circulation): nacionalinių grynųjų apyvartinių eurų monetų emisijų suvestinė
(1.1 duomenų straipsnis). Pažymėtina, kad „apyvartoje esančių monetų“ sąvoka netaikoma nacionaliniu lygiu, nes negalima
nustatyti, ar dalyvaujančioje valstybėje narėje į apyvartą išleistos monetos joje cirkuliuoja ir ar jos buvo grąžintos iš
apyvartos monetas leidžiantiems subjektams kitose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Kolekcinės eurų monetos nėra
įtrauktos, nes šios monetos yra teisėta mokėjimo priemonė tik jas išleidusioje valstybėje narėje.
Apyvartoje esantys banknotai (angl. banknotes in circulation): visi tam tikru laiko momentu Eurosistemos išleisti ir NCB į
apyvartą išleisti eurų banknotai, kurie šiose gairėse taip pat apima NHTO bankų ir ECI bankų į apyvartą išleistus banknotus. Tai atitinka nacionalinių grynųjų eurų banknotų emisijų suvestinę. Pažymėtina, kad „apyvartoje esančių banknotų“
sąvoka netaikoma nacionaliniu lygiu, nes negalima nustatyti, ar vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje į apyvartą išleisti
banknotai cirkuliuoja toje valstybėje narėje, ar jie buvo grąžinti iš apyvartos kitiems NCB, NHTO bankams arba ECI
bankams.
Banknotų serija (angl. banknote series): eurų banknotų nominalų skaičius, 2003 m. kovo 20 d. Sprendime ECB/2003/4
dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (2) arba vėlesniame ECB teisės akte
apibrėžtas kaip serija (t. y. 2002 m. sausio 1 d. išleistą pirmąją eurų banknotų seriją sudaro 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR,
50 EUR, 100 EUR, 200 EUR ir 500 EUR nominalai); eurų banknotai, kurių techniniai duomenys arba dizainas buvo pataisyti (pvz., skirtingų ECB pirmininkų skirtingas parašas), sudaro naują banknotų seriją tik tuomet, jei taip nurodyta Sprendimo ECB/2003/4 daliniame pakeitime arba kitame ECB teisės akte.
Banknotų variantas (angl. banknote variant) banknotų serijoje: serijos dalis, kurią sudaro vienas arba daugiau eurų banknotų nominalų, turinčių patobulintus apsaugos požymius ir (arba) pataisytą dizainą.
Eurosistemos strateginės atsargos (angl. Eurosystem strategic stock, ESS): tam tikrų NCB laikomos naujų ir tinkamų eurų
banknotų atsargos, skirtos eurų banknotų paklausai patenkinti, kai jos negalima patenkinti logistinėmis atsargomis ( 3).
Grynųjų pinigų centras (angl. cash centre): centralizuota apsaugota vieta, kurioje po pervežimo iš įvairių vietų yra tvarkomi eurų banknotai ir (arba) apyvartinės eurų monetos.
Iki pareikalavimo saugomų banknotų schema (angl. notes-held-to-order scheme) arba NHTO schema: schema, kurią
sudaro NCB ir NCB dalyvaujančios valstybės narės tam tikrų kredito įstaigų (NHTO bankų) atskiri sutartiniai susitarimai,
pagal kuriuos NCB: i) tiekia NHTO bankams eurų banknotus, kuriuos jie laiko pasaugos pagrindu savo patalpose, siekdami
išleisti juos į apyvartą; ir ii) kredituoja NHTO bankus už jų klientų deponuotus eurų banknotus, kurių autentiškumas ir
tinkamumas buvo patikrinti, kurie laikomi pasaugos pagrindu ir apie kuriuos pranešta NCB. NHTO bankams iš NCB
perduoti banknotai yra NCB sukurtų banknotų dalis (1.1 duomenų straipsnis). Banknotai, kuriuos NHTO bankai laiko
pasaugos pagrindu, nėra NCB nacionalinės grynosios banknotų emisijos dalis.
Išplėstinė pasaugos inventorizacijos programa (angl. extended custodial inventory programme) arba ECI programa
(angl. ECI programme): programa, kurią sudaro ECB, NCB ir atskirų kredito įstaigų (ECI bankų) sutartiniai susitarimai, pagal
kuriuos NCB: i) tiekia ECI bankams eurų banknotus, kuriuos jie laiko pasaugos pagrindu už Europos ribų, siekdami išleisti
juos į apyvartą; ir ii) kredituoja ECI bankus už jų klientų deponuotus eurų banknotus, kurių autentiškumas ir tinkamumas
buvo patikrinti, kurie laikomi pasaugos pagrindu ir apie kuriuos pranešta NCB. Banknotai, kuriuos ECI bankai laiko
pasaugos pagrindu, įskaitant tuos, kurie yra pervežami tarp NCB ir ECI bankų, yra visiškai užtikrinti įkaitu, kol ECI bankai
jų neišleidžia į apyvartą arba negrąžina NCB. Banknotai, iš NCB perduoti ECI bankams, yra NCB sukurtų banknotų dalis
(1.1 duomenų straipsnis). Banknotai, kuriuos ECI bankai laiko pasaugos pagrindu, nėra NCB nacionalinės grynosios banknotų emisijos dalis.
Kolekcinės monetos (angl. collector coins): eurų monetos, kurios yra teisėta mokėjimo priemonė tik jas išleidusioje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir kurios nėra skirtos apyvartai. Jų nominali vertė, atvaizdai, dydis ir svoris skiriasi nuo
apyvartinių eurų monetų, kad jas būtų galima lengvai atskirti nuo apyvartinių eurų monetų. Kolekcinės monetos taip pat
apima investicines monetas (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

OL L 139, 1998 5 11, p. 6.
OL L 78, 2003 3 25, p. 16.
Kaip nurodyta atskirame ECB teisės akte dėl banknotų atsargų valdymo.
Investicinėmis monetomis (angl. bullion coins arba investment coins) vadinamos monetos, parduodamos kaip investicija į tauriuosius metalus.
Paprastai jos yra kaldinamos atsižvelgiant į paklausos lygį rinkoje ir nepasižymi ypatinga apdaila ar kokybe. Tokių monetų kaina nustatoma
atsižvelgiant į metalo, iš kurio jos nukaldintos, einamąją rinkos kainą, ir pridedant nedidelę kaldinimo maržą, kuri padengia gamybos
sąnaudas, reklamos išlaidas ir nedidelį pelną.
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Logistinės atsargos (angl. logistical stocks, LS): visos naujų ir tinkamų eurų banknotų atsargos, išskyrus ESS, kurias laiko
NCB ir, taikant šias gaires, NHTO bankai bei ECI bankai (1).
Monetas leidžiantys subjektai (angl. coin-issuing entities): kiekviena įstaiga, kuriai nacionalinis teisėtas eurų monetų
leidėjas patikėjo uždavinį išleisti eurų monetas į apyvartą, arba pats teisėtas leidėjas. Monetas leidžiantys subjektai gali
apimti NCB, monetų kalyklas, iždą, paskirtas viešąsias agentūras ir paskirtas privačiąsias agentūras. Šie monetas leidžiantys
subjektai, išskyrus NCB, taip pat vadinami „monetas leidžiančiomis trečiosiomis šalimis“.
Monetų serija (angl. coin series): eurų monetų nominalų skaičius, Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/98 arba vėlesniame
Bendrijos teisės akte apibrėžtas kaip serija (t. y. 2002 m. sausio 1 d. išleistą pirmąją eurų monetų seriją sudaro 0,01 EUR,
0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR ir 2 EUR nominalai); eurų monetos, kurių techniniai
duomenys arba dizainas buvo pataisyti (pvz., bendrojoje pusėje esančio Europos žemėlapio pataisymai), sudaro naują
monetų seriją tik tuomet, jei taip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 daliniame pakeitime arba kitame Bendrijos
teisės akte.
Nacionalinė bendroji emisija (angl. national gross issuance): eurų monetų atžvilgiu — eurų apyvartinės monetos arba eurų
kolekcinės monetos, kurias dalyvaujančioje valstybėje narėje išleido teisėtas leidėjas (t. y. monetos, kurių nominali vertė
buvo kredituota teisėtam leidėjui), nesvarbu, ar šias monetas laiko NCB, būsimas Eurosistemos NCB, monetas leidžianti
trečioji šalis ar visuomenė.
Nacionalinė bendroji apyvartinių monetų emisija = nacionalinė grynoji apyvartinių monetų emisija (1.1 duomenų
straipsnis) + monetas leidžiančių subjektų laikomos kredituotos apyvartinių monetų atsargos (5.1 duomenų straipsnis) +
apyvartinių monetų perdavimai nuo jų įvedimo (4.1 suvestinis duomenų straipsnis) — apyvartinių monetų gavimai nuo jų
įvedimo (4.2 suvestinis duomenų straipsnis).
Nacionalinė bendroji kolekcinių monetų emisija = nacionalinė grynoji kolekcinių monetų emisija (vertė) (1.3 duomenų
straipsnis) + monetas leidžiančių subjektų laikomų kredituotų kolekcinių monetų vertė (5.3 duomenų straipsnis).
Nacionalinė grynoji banknotų emisija (angl. national net issuance of banknotes): tam tikru laiko momentu (pvz., pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui) atskiro NCB išleistų ir į apyvartą išleistų eurų banknotų kiekis, įskaitant visus eurų banknotus, kuriuos į apyvartą išleido visi nacionaliniai NHTO bankai ir visi ECI bankai, už kuriuos atsako tas NCB. Banknotų
perdavimai kitiems NCB arba būsimiems Eurosistemos NCB neįtraukiami. Nacionalinė grynoji banknotų emisija gali būti
apskaičiuojama naudojant: i) atsargų metodą, pagal kurį naudojami tik su tam tikru laiko momentu susiję atsargų
duomenys; arba ii) srautų metodą, pagal kurį apibendrinami srautų duomenys nuo banknotų įvedimo datos iki tam tikro
laiko momento (pvz., ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
Atsargų metodas: nacionalinė grynoji emisija = sukurti banknotai (1.1 duomenų straipsnis) — sukurtų banknotų atsargos
(2.1–2.15 duomenų straipsniai) — sunaikinti sukurti banknotai (1.2 ir 1.3 duomenų straipsniai)
Srautų metodas: nacionalinė grynoji emisija = NCB išleisti sukurti banknotai (įskaitant NHTO bankų ir ECI bankų į
apyvartą išleistus banknotus) nuo jų įvedimo (3.1, 3.9 ir 3.13 suvestiniai duomenų straipsniai) — į NCB grąžinti sukurti
banknotai (įskaitant NHTO bankams ir ECI bankams grąžintus banknotus) nuo jų įvedimo (3.4, 3.10 ir 3.14 suvestiniai
duomenų straipsniai).
Nauji banknotai (angl. new banknotes): eurų banknotai, kurių NCB, NHTO bankai arba ECI bankai dar neišleido į apyvartą
arba būsimi Eurosistemos NCB dar iš anksto nepristatė.
Neapdoroti banknotai (angl. unprocessed banknotes): i) eurų banknotai, kurie buvo grąžinti NCB, bet kurių autentiškumas ir
tinkamumas nebuvo patikrinti vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl NCB atliekamo banknotų apdorojimo; arba ii) eurų
banknotai, kurie buvo grąžinti kredito įstaigoms, įskaitant NHTO bankus ir ECI bankus, bet kurių autentiškumas ir tinkamumas nebuvo patikrinti vadovaujantis BRF.
Netinkami banknotai (angl. unfit banknotes): i) eurų banknotai, kurie buvo grąžinti į NCB, bet kurie nėra tinkami
apyvartai vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl NCB atliekamo banknotų apdorojimo; arba ii) eurų banknotai, kurie
buvo grąžinti kredito įstaigoms, įskaitant NHTO bankus ir ECI bankus, bet kurie nėra tinkami apyvartai vadovaujantis BRF
nustatytais privalomaisiais rūšiavimo standartais.
Nominalas (angl. denomination): eurų banknoto arba monetos nominali vertė, banknotams nustatyta Sprendime
ECB/2003/4 arba vėlesniame ECB teisės akte, o monetoms — Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/98 arba vėlesniame Bendrijos teisės akte.
Pradinis rinkinys (angl. starter kit): pakuotė, kurioje yra tam tikras skaičius įvairių nominalų apyvartinių eurų monetų,
kurią apibūdina kompetentingos nacionalinės institucijos, siekiant atlikti antrinį išankstinį apyvartinių eurų monetų pristatymą ateityje dalyvausiančios valstybės narės plačiajai visuomenei.
Sukurtos monetos (angl. created coins): apyvartinės eurų monetos, kurios buvo: i) pagamintos monetų kalyklų su atitinkama nacionaline puse; ii) pristatytos monetas leidžiantiems subjektams dalyvaujančioje valstybėje narėje; ir iii) užregistruotos tokių monetas leidžiančių subjektų grynųjų pinigų valdymo sistemose. Mutatis mutandis tai taikoma kolekcinėms
eurų monetoms.
(1) Kaip nurodyta atskirame ECB teisės akte dėl banknotų atsargų valdymo.
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Tinkami banknotai (angl. fit banknotes): i) eurų banknotai, kurie buvo grąžinti į NCB ir kurie yra tinkami apyvartai vadovaujantis atskiru ECB teisės aktu dėl NCB atliekamo banknotų apdorojimo; arba ii) eurų banknotai, kurie buvo grąžinti
kredito įstaigoms, įskaitant NHTO bankus ir ECI bankus, ir kurie yra tinkami apyvartai vadovaujantis BRF nustatytais
privalomaisiais rūšiavimo standartais.
Visuomenė (angl. public) eurų monetų emisijos kontekste: visi dalyvaujančių (ateityje dalyvausiančių) valstybių narių
subjektai ir plačiosios visuomenės nariai, išskyrus monetas leidžiančius subjektus.
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