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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2548/2000 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 2 listopada 2000 r.
dotyczące przepisów przejściowych w celu stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez
Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Grecji
(ECB/2000/11)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem”), w szczególności jego art. 19.1 oraz art. 47.1 tiret pierwsze, rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada
1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych
przez Europejski Bank Centralny (1) oraz rozporządzenie Rady
(WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakladania sankcji (2),
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia
23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (3) (EBC), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 2818/98 z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie stosowania stóp rezerw obowiązkowych (EBC/1998/15) (4), zmienione rozporządzeniem EBC (WE) nr 1921/2000 (5),
uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 2819/98 z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
skonsolidowanych bilansów w sektorze monetarnych instytucji
finansowych (EBC/1998/16) (6), zmienione rozporządzeniem
EBC (WE) nr 1921/2000 (7),
uwzględniając wklad Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Wprowadzenie euro w Grecji z dniem 1 stycznia 2001 r.
pociąga za sobą podporządkowanie w tym samym dniu
instytucji kredytowych w Grecji oraz oddzialów instytucji
kredytowych w Grecji systemowi stóp rezerw obowiązkowych Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
Integracja tych instytucji w ramach systemu stóp rezerw
obowiązkowych Europejskiego Systemu Banków Centralnych wymaga przyjęcia przepisów przejściowych w
celu zapewnienia szybkiej integracji bez nieproporcjonalnych obciążeń dla instytucji kredytowych w uczestniczących Państwach Czlonkowskich, w tym Grecji.

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Patrz:

L 318 z 27.11.1998, str. 1.
L 318 z 27.11.1998, str. 4.
L 318 z 27.11.1998, str. 8.
L 356 z 30.12.1998, str. 1.
L 229 z 9.9.2000, str. 34.
L 356 z 30.12.1998, str. 7.
przypis 5.

(3)

Artykul 5 Statutu i art. 10 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską lącznie nakladają na Państwa
Czlonkowskie obowiązek przyjęcia na poziomie krajowym wszelkich wlaściwych środków zbierania danych
statystycznych, niezbędnych w celu spelnienia
wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego i przygotowania we
wlaściwym czasie statystyki, tak aby móc stać się uczestniczącym Państwem Czlonkowskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykul 1
Przepisy przejściowe
Przepisy przejściowe w celu stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez EBC po wprowadzeniu euro w Grecji są określone w zalączniku do niniejszego rozporządzenia, stanowiącym
jego integralną część.
W przypadku braku w niniejszym rozporządzeniu przepisów
szczególnych, stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr
2818/98 i (WE) nr 2819/98.
Artykul 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Przepisy określone w zalączniku do niniejszego rozporządzenia
stają się skuteczne wylącznie w odniesieniu do pierwszych
okresów utrzymywania w 2001 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 2 listopada
2000 r.
W imieniu Rady EBC
Willem F. DUISENBERG
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ZALĄCZNIK
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W ODNIESIENIU DO INTEGRACJI INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRECJI Z SYSTEMEM STÓP REZERW OBOWIĄZKOWYCH ESBC
1.

Instytucje kredytowe znajdujące się w Grecji i oddzialy instytucji kredytowych znajdujące się w Grecji (zwane dalej
„instytucjami znajdującymi się w Grecji”) podlegają wymogom systemu stóp rezerw obowiązkowych od dnia 1 stycznia 2001 r. Przejściowy okres utrzymywania dla instytucji znajdujących się w Grecji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2001 r. i kończy dnia 23 stycznia 2001 r. Okres utrzymywania stosowany do instytucji znajdujących się w
innych Państwach Czlonkowskich, zgodnie z art. 7 rozporządzenia EBC (WE) nr 2818/98 nie narusza istnienia
przejściowego okresu utrzymywania dla instytucji znajdujących się w Grecji.
I. Przejściowy okres utrzymywania dla instytucji kredytowych znajdujących się w Grecji

2. Podstawa rezerwy każdej instytucji znajdującej się w Grecji w odniesieniu do tego przejściowego okresu utrzymywania jest określona w stosunku do elementów jej bilansu na dzień 30 listopada 2000 r. Podstawa rezerwy jest
zglaszana przez każdą instytucję do Banku Grecji przed rozpoczęciem tego przejściowego okresu utrzymywania
zgodnie z ramami pieniężnej i bankowej sprawozdawczości statystycznej EBC, które zostaly ustanowione w rozporządzeniu EBC (WE) nr 2819/98. Instytucje znajdujące się w Grecji, które korzystają z derogacji przewidzianej w
art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2819/98 obliczają podstawę rezerwy dla przejściowego okresu utrzymywania
na podstawie ich bilansu na dzień 30 listopada 2000 r. i zglaszają podstawę rezerwy do Banku Grecji przed rozpoczęciem przejściowego okresu utrzymywania.
3. W odniesieniu do przejściowego okresu utrzymywania, indywidualne wymogi instytucji znajdujących się w Grecji
w zakresie rezerw są obliczane i notyfikowane przez stronę dokonującą obliczenia przed rozpoczęciem przejściowego okresu utrzymywania, zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2818/98.
Obliczone wymogi w zakresie rezerw są potwierdzone najpóźniej pierwszego dnia roboczego KBC w przejściowym
okresie utrzymywania, zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2818/98.
4. W odniesieniu do przejściowego okresu utrzymywania, do celów zawartych w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
2818/98, strona dokonująca kontroli powiadamia drugą stronę o kontrolach najpóźniej w dniu 15 stycznia 2001 r.
Kontrole są potwierdzane przez stronę powiadomioną najpóźniej w dniu 16 stycznia 2001 r. Brak odpowiedzi
strony powiadomionej do końca dnia 16 stycznia 2001 r. uważa się za potwierdzenie wymogów w zakresie rezerw
danej instytucji na przejściowy okres utrzymywania.
II. Przepisy przejściowe dla instytucji znajdujących się w innych uczestniczących Państwach Czlonkowskich
5. Instytucje znajdujące się w innych uczestniczących Państwach Czlonkowskich mogą zadecydować o skorzystaniu z
możliwości potrącenia od ich podstawy rezerwy, na okresy utrzymywania od dnia 24 grudnia 2000 r. do dnia 23
stycznia 2001 r. oraz od dnia 24 stycznia 2001 r. do dnia 23 lutego 2001 r., zobowiązań pieniężnych należnych
instytucjom znajdującym się w Grecji niewymienionych jako podlegających wylączeniu z systemu stóp obowiązkowych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Instytucje mogą korzystać z wykazów określonych w art. 2 ust.
3 rozporządzenia (WE) nr 2818/98 podczas podejmowania decyzji czy ich zobowiązania są wobec innej instytucji,
która również podlega wymogom w zakresie rezerw.
6. Instytucje znajdujące się w innych uczestniczących Państwach Czlonkowskich, które chcą skorzystać z możliwości
potrącenia zobowiązań wobec instytucji znajdujących się w Grecji, zgodnie z przypisem 7 tabeli 1 zalącznika 1 do
rozporządzenia (WE) nr 2819/98 przedstawią tabelę obejmującą listopad i grudzień 2000 r., instytucji znajdujących
się w Grecji uznanych jako podlegające już systemowi stóp rezerw obowiązkowych Europejskiego Systemu Banków
Centralnych.
Nie narusza to zobowiązania instytucji do przedstawiania danych statystycznych za dane okresy, zgodnie z tabelą 1
zalącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 2819/98, uznając jednocześnie instytucje znajdujące się w Grecji za banki
znajdujące się w pozostalej części świata.
Tabele są przedstawiane w terminach i zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2819/98.
7.

Instytucja skladająca sprawozdanie, która korzysta z derogacji przewidzianej w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 2819/98 może — zgodnie z przypisem 7 tabeli 1 zalącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 2819/98 — zdecydować o sporządzeniu tabeli za listopad i grudzień 2000 r. instytucji znajdujących się w Grecji uznanych jako podlegające już systemowi stóp rezerw obowiązkowych Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
W takim wypadku, dane odnoszące się do listopada 2000 r. są skladane odpowiedniemu uczestniczącemu KBC najpóźniej w dniu 23 grudnia 2000 r. Podstawa rezerwy danej instytucji na okresy utrzymywania rozpoczynające się
w dniu 24 grudnia 2000 r. oraz w dniu 24 stycznia 2001 r. jest obliczana na podstawie danych odnoszących się
do listopada 2000 r.
Dane odnoszące się do grudnia 2000 r. są przedstawiane w terminach i zgodnie z procedurami stosowanymi w
odniesieniu do danych instytucji kredytowych. Podstawa rezerwy danych instytucji za okresy utrzymywania rozpoczynające się w dniu 24 lutego, 24 marca oraz 24 kwietnia 2001 r. jest obliczana na podstawie danych odnoszących się do grudnia 2000 r.
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