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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1375/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Δεκεμβρίου 2014
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των
νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33)
(EKT/2014/51)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 5,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή
ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 19.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μπορεί, με αποφάσεις του,
να ορίζει κανόνες υπολογισμού και προσδιορισμού των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών. Οι λεπτομέρειες της
εφαρμογής των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2003/9) (3).

(2)

Στις 3 Ιουλίου 2014 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μεταβάλει τη συχνότητα διεξαγωγής των συνεδριάσεων
νομισματικής πολιτικής του, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2015, έτσι ώστε αυτές να λαμβάνουν πλέον χώρα
ανά έξι και όχι τέσσερεις εβδομάδες, και, αντίστοιχα, να επεκτείνει τη διάρκεια των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθε
ματικών από τέσσερις σε έξι εβδομάδες.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), η περίοδος τήρησης αποτελεί το χρονικό διάστημα
για το οποίο υπολογίζεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και στη διάρκεια του
οποίου τα εν λόγω αποθεματικά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικών.

(4)

Η μεταβολή της διάρκειας των περιόδων τήρησης δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του απαιτούμενου ύψους ελάχιστων
αποθεματικών στη διάρκεια ορισμένης περιόδου τήρησης προκειμένου για ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση
παροχής πλήρων στοιχείων κατά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2013/33) (4). Τα εν λόγω ιδρύματα θα συνεχίσουν να υπολογίζουν τη βάση των αποθεματικών σε σχέση με
ορισμένη περίοδο τήρησης χρησιμοποιώντας στοιχεία παρεχόμενα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013
(ΕΚΤ/2013/33) και αναγόμενα στον πρώτο μήνα του διμήνου που προηγείται του μήνα έναρξης της περιόδου τήρησης.
Αντίθετα, η μεταβολή της διάρκειας των περιόδων τήρησης επηρεάζει τον υπολογισμό του απαιτούμενου ύψους ελάχι
στων αποθεματικών προκειμένου για ιδρύματα που παρέχουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση κατά τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), καθώς η τριμηνιαία περίοδος πλέον θα περιλαμβάνει δύο περιόδους τήρησης.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ECB/2013/33) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του
τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα στοιχεία της βάσης των αποθεματικών των μικρών ιδρυμάτων για δύο περιόδους τήρησης βασίζονται σε στοιχεία
του τέλους τριμήνου, τα οποία συλλέγονται από τις ΕθνΚΤ εντός 28 εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο
οποίο αυτά ανάγονται.».
Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

