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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 6ης ∆εκεµβρίου 2001

σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετε-
χόντων κρατών µελών από το οικονοµικό έτος 2002

(ΕΚΤ/2001/16)

(2001/914/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κε-
ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 32,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 32.1 του καταστατικού, ως νοµισµα-
τικό εισόδηµα ορίζεται το εισόδηµα που συγκεντρώνουν οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32.2 του καταστατικού,
το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ ισούται
µε το ετήσιο εισόδηµα το οποίο της αποφέρουν τα στοιχεία
του ενεργητικού που έχει στην κατοχή της έναντι των
κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και των υποχρεώσεων
που προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων.
Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού ταυτοποιούνται από
τις ΕθνΚΤ σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που
θεσπίζει το διοικητικό συµβούλιο. Από το οικονοµικό έτος
2003, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να ταυτοποιούν τα στοιχεία του
ενεργητικού που προκύπτουν από την άσκηση των καθη-
κόντων τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής ως
στοιχεία του ενεργητικού που έχουν στην κατοχή τους ένα-
ντι των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και των υπο-
χρεώσεων που προκύπτουν από καταθέσεις πιστωτικών ιδρυ-
µάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 32.4 του καταστατικού, από
το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ αφαι-
ρείται ποσό το οποίο αντιστοιχεί µε τους τόκους που κατα-
βάλλει η εν λόγω ΕθνΚΤ επί των υποχρεώσεων που προκύ-
πτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του καταστατικού.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 32.5 του καταστατικού, το συνολικό
ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος των ΕθνΚΤ κατανέµεται
µεταξύ τους κατ’ αναλογία µε τα καταβεβληµένα µερίδια
συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ).

(3) Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ εξουσιοδοτείται, δυνάµει
των άρθρων 32.6 και 32.7 του καταστατικού, να καθορίζει
κατευθυντήριες γραµµές για το συµψηφισµό και διακανονι-
σµό, από την ΕΚΤ, των υπολοίπων που προέρχονται από την
κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος και να λαµβάνει
όλα τα υπόλοιπα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή
του άρθρου 32 του καταστατικού.

(4) Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/
98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισ-
αγωγή του ευρώ (1), από την 1η Ιανουαρίου 2002, η ΕΚΤ
και οι ΕθνΚΤ (εφεξής καλούµενες «Ευρωσύστηµα») θέτουν σε
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια σε ευρώ. Το άρθρο 15 του
εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι τα εκφρασµένα σε εθνι-

κές νοµισµατικές µονάδες τραπεζογραµµάτια εξακολουθούν
να αποτελούν νόµιµο χρήµα για µέγιστη περίοδο έξι µηνών
µετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου. Συνεπώς, το έτος
2002 θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερο έτος, δεδοµένου ότι
τα εκφρασµένα σε εθνικές νοµισµατικές µονάδες κυκλοφο-
ρούντα τραπεζογραµµάτια είναι δυνατό να εξακολουθήσουν
να αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος της συνολικής αξίας
των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων του Ευρωσυστή-
µατος, και, µάλιστα, βάσει διαφορετικών προτύπων ως προς
την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων µεταξύ των κρατών
µελών. Η κατάσταση αυτή µπορεί να συγκριθεί µε εκείνη της
περιόδου 1999 έως 2001 και, για το λόγο αυτό, το νοµι-
σµατικό εισόδηµα για το οικονοµικό έτος 2002 θα πρέπει
να υπολογιστεί µε µέθοδο ανάλογη µε εκείνη που προβλέπε-
ται στην απόφαση ΕΚΤ/2000/19 της 3ης Νοεµβρίου 1998,
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης ∆εκεµ-
βρίου 2000, σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετε-
χόντων κρατών µελών και των ζηµιών της ΕΚΤ για τα
οικονοµικά έτη 1999 έως 2001 (2), προκειµένου να διασφα-
λιστεί ότι οι µεταβολές στα πρότυπα ως προς την κυκλοφο-
ρία των τραπεζογραµµατίων δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τις
σχετικές εισοδηµατικές θέσεις των ΕθνΚΤ. Για το έτος 2002,
το άρθρο 32.3 του καταστατικού επιτρέπει στο διοικητικό
συµβούλιο να αποφασίσει ότι, κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 32.2, το νοµισµατικό εισόδηµα θα υπολογίζεται
σύµφωνα µε µία εναλλακτική µέθοδο.

(5) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραµµής
ΕΚΤ/2001/1 της 10ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε τη
θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τη µετάβαση από πλευράς
χρηµατικού το 2002 (3) προβλέπει ότι τα τραπεζογραµµάτια
ευρώ, µε τα οποία προεφοδιάζονται τα πιστωτικά ιδρύµατα
ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, χρεώνονται στους
οικείους λογαριασµούς τους στις ΕθνΚΤ, ανάλογα µε την
περίπτωση, στην ονοµαστική τους αξία, σύµφωνα µε το
ακόλουθο «γραµµικό πρότυπο χρέωσης»: ένα τρίτο του
ποσού του προεφοδιασµού χρεώνεται στις 2 Ιανουαρίου
2002, ένα τρίτο στις 23 Ιανουαρίου 2002 και το υπόλοιπο
στις 30 Ιανουαρίου 2002. Για τον υπολογισµό του νοµι-
σµατικού εισοδήµατος για το έτος 2002 είναι αναγκαίο να
ληφθεί υπόψη το εν λόγω «γραµµικό πρότυπο χρέωσης».

(6) Η παρούσα απόφαση συνδέεται µε την απόφαση ΕΚΤ/2001/
15 της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την έκδοση
τραπεζογραµµατίων ευρώ (4), η οποία προβλέπει ότι τραπε-
ζογραµµάτια ευρώ εκδίδουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ. Η από-
φαση ΕΚΤ/2001/15 ορίζει ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζο-
γραµµάτια ευρώ κατανέµονται στις ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία
προς τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής των τελευταίων
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Με την ίδια απόφαση κατανέµεται
στην ΕΚΤ

(2) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 119.
(3) ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 80.

(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. (4) Βλέπε σελίδα 52 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζο-
γραµµατίων ευρώ. Από την κατανοµή των τραπεζογραµµα-
τίων ευρώ µεταξύ των µελών του Ευρωσυστήµατος προκύ-
πτουν υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος. Η τοκοφορία
των εν λόγω υπολοίπων που αφορούν τα κυκλοφορούντα
τραπεζογραµµάτια ευρώ επηρεάζει άµεσα το εισόδηµα κάθε
µέλους του Ευρωσυστήµατος και θα πρέπει, για το λόγο
αυτό, να ρυθµιστεί δυνάµει της παρούσας απόφασης. Το
εισόδηµα, το οποίο συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία
των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήµατος έναντι των
ΕθνΚΤ, που συνδέεται µε το µερίδιό της στα κυκλοφορού-
ντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, θα πρέπει κατ’ αρχήν να διανέ-
µεται στις ΕθνΚΤ σύµφωνα µε τις αποφάσεις του διοικητι-
κού συµβουλίου, κατ’ αναλογία προς τα µερίδια συµµετοχής
τους στην κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο,
εντός του ιδίου οικονοµικού έτους κατά το οποίο
συγκεντρώνεται το εν λόγω εισόδηµα.

(7) Για τον τοκισµό του καθαρού υπολοίπου των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ θα πρέπει να
εφαρµόζεται ορισµένο αντικειµενικό κριτήριο, το οποίο θα
καθορίζει το κόστος του χρήµατος. Εν προκειµένω, θεωρεί-
ται κατάλληλο το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµα-
τοδότησης, το οποίο χρησιµοποιείται στις δηµοπρασίες που
διενεργούνται για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
του Ευρωσυστήµατος.

(8) Για τους σκοπούς του υπολογισµού του νοµισµατικού εισο-
δήµατος των ΕθνΚΤ δυνάµει του άρθρου 32.2 του καταστα-
τικού, στη βάση υπολογισµού θα πρέπει να περιλαµβάνονται
οι καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που
αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ,
καθώς αντιστοιχούν στα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια.
Ως εκ τούτου, ο διακανονισµός του τόκου επί των υπο-
λοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλο-
φορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ θα έχει ως αποτέλεσµα
την κατανοµή, µεταξύ των ΕθνΚΤ, ενός σηµαντικού µέρους
του νοµισµατικού εισοδήµατος του Ευρωσυστήµατος κατ’
αναλογία προς τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής των
τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Τα εν λόγω υπόλοιπα
εντός του Ευρωσυστήµατος θα πρέπει να διορθώνονται κατά
τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η βαθµιαία προσαρµογή των
ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως των ΕθνΚΤ.
Οι διορθώσεις θα πρέπει να βασίζονται στην αξία των
κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων κάθε ΕθνΚΤ στη διάρ-
κεια ορισµένης περιόδου πριν από την εισαγωγή των τραπε-
ζογραµµατίων ευρώ. Οι εν λόγω διορθώσεις θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του έτους
2002, κατά τη διάρκεια του οποίου τα κράτη µέλη έχουν
διαφορετικά σχέδια µετάβασης και τα πιστωτικά ιδρύµατα
θα αυξήσουν σε διαφορετικό βαθµό τις συνήθεις ποσότητες
µετρητών που κατέχουν· εν συνεχεία και για περίοδο που
δεν υπερβαίνει την πενταετία, οι διορθώσεις αυτές θα πρέπει
να εφαρµόζονται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε ορισµένο
σταθερό τύπο.

(9) Οι διορθώσεις των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ
έχουν υπολογιστεί κατά τρόπο, ώστε να αντισταθµίζεται
κάθε σηµαντική µεταβολή στις εισοδηµατικές θέσεις των
ΕθνΚΤ, οφειλόµενη στην εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων
ευρώ και στην επακόλουθη κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος. Το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε, για το
λόγο αυτό, να µην κάνει χρήση της παρέκκλισης από το
άρθρο 32 του καταστατικού, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 51 του καταστατικού.

(10) Οι διορθώσεις των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ
είναι αναγκαίο να λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατά-
σταση που χαρακτηρίζει το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµ-
βούργου, η οποία απορρέει από την πρόσφατη νοµισµατική
του ιστορία.

(11) Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε την παρούσα
απόφαση, προσδοκώντας ότι τα οικονοµικά της αποτελέ-
σµατα και η ισορροπία που συνεπάγονται τα εν λόγω αποτε-
λέσµατα στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα παραµείνουν αµε-
τάβλητα στη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης και, για το λόγο αυτό, το
διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ αναλαµβάνει τη σταθερή
δέσµευση να διασφαλίσει τη διατήρηση του καθεστώτος, το
οποίο εισάγεται µε την παρούσα απόφαση, έως τις 31
∆εκεµβρίου 2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

α) µε τον όρο «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται τα κράτη
µέλη που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα, σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

β) µε τον όρο «ΕθνΚΤ» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των
συµµετεχόντων κρατών µελών,

γ) µε τον όρο «βάση υπολογισµού» νοείται το ποσό των απο-
δεκτών υποχρεώσεων, εντός του ισολογισµού κάθε ΕθνΚΤ,
όπως ειδικότερα ορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της
παρούσας απόφασης,

δ) µε τον όρο «ταυτοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού» νοείται
το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχει στην κατοχή
της κάθε ΕθνΚΤ έναντι της βάσης υπολογισµού, εντός του
ισολογισµού της, όπως ειδικότερα ορίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης,

ε) µε τον όρο «υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφο-
ρούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ» νοούνται οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν µεταξύ ορι-
σµένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ και µεταξύ ορισµένης ΕθνΚΤ και
των άλλων ΕθνΚΤ, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του άρθρου
4 της απόφασης ΕΚΤ/2001/15 της 6ης ∆εκεµβρίου 2001,
σχετικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ,

στ) µε τον όρο «κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο»
νοούνται τα ποσοστά που προκύπτουν από την εφαρµογή, στις
ΕθνΚΤ, τής στάθµισης στην κλείδα κατανοµής που αναφέρεται
στο άρθρο 29.1 του καταστατικού και καθορίζεται στην από-
φαση ΕΚΤ/1998/13 της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τα
ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τρα-
πεζών στην κλείδα κατανοµής για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (1),

ζ) µε τον όρο «πιστωτικά ιδρύµατα» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα που υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών δυνάµει του κανονισµού ΕΚΤ/1998/15 σχετικά
µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, (2)
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό ΕΚΤ/2000/8 (3),

(1) ΕΕ L 125 της 19.5.1999, σ. 33.
(2) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 34.
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η) µε τον όρο «ΕΙ» νοείται ο εναρµονισµένος ισολογισµός, η
διάρθρωση του οποίου παρουσιάζεται στο παράρτηµα IΧ της
κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/18 σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως
τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 14 ∆εκεµ-
βρίου 2000 (1),

θ) µε τον όρο «επιτόκιο αναφοράς» νοείται το τελευταίο διαθέ-
σιµο οριακό επιτόκιο, το οποίο χρησιµοποιείται στις δηµοπρα-
σίες που διενεργούνται για τις πράξεις κύριας αναχρηµατο-
δότησης του Ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 3.1.2 του παραρτήµατος I της κατευθυντή-
ριας γραµµής EΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχε-
τικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του
Ευρωσυστήµατος (2). Σε περίπτωση διενέργειας και διακανονι-
σµού πλειόνων πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης την ίδια
ηµέρα, χρησιµοποιείται ένας απλός µέσος όρος των οριακών
επιτοκίων των πράξεων που διενεργήθηκαν παράλληλα.

Άρθρο 2

Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλο-
φορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ

1. Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ υπολογίζονται σε µηνιαία
βάση και καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία της ΕΚΤ και των
ΕθνΚΤ την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα, µε ηµεροµηνία αξίας
της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας του προηγούµενου µήνα.

Ο πρώτος υπολογισµός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, βάσει
της ανωτέρω παραγράφου, πραγµατοποιείται για τα τραπεζογραµ-
µάτια ευρώ του προεφοδιασµού στις 2 Ιανουαρίου 2002, µε ηµε-
ροµηνία αξίας της 1ης Ιανουαρίου 2002.

2. Ο τοκισµός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που
αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµ-
βανοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρ-
θρου 4 της παρούσας απόφασης, βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς.

3. Ο διακανονισµός των τόκων που συνιστούν την απόδοση που
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο πραγµατοποιείται σε
τριµηνιαία βάση, µέσω πληρωµών διενεργούµενων στο πλαίσιο του
συστήµατος TARGET.

4. Kατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο και για
το οικονοµικό έτος 2002, ο διακανονισµός των τόκων που συνι-
στούν την απόδοση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πραγµατο-
ποιείται στο τέλος της χρήσης.

Άρθρο 3

Μέθοδος υπολογισµού του νοµισµατικού εισοδήµατος

1. Το έτος 2002, το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε
ΕθνΚΤ καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

ΝΕ = ΒΥ × ΕΑ,

όπου:

ΝΕ είναι το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ
που πρόκειται να συγκεντρωθεί,

ΒΥ είναι η βάση υπολογισµού κάθε ΕθνΚΤ,

ΕΑ είναι το επιτόκιο αναφοράς.

2. Από το έτος 2003, το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος
κάθε ΕθνΚΤ καθορίζεται µέσω του υπολογισµού του πραγµατικού
εισοδήµατος που προκύπτει από τα ταυτοποιήσιµα στοιχεία του

ενεργητικού, τα οποία καταγράφονται στα λογιστικά της βιβλία.
Εξαίρεση αποτελεί ο χρυσός, ο οποίος θεωρείται ότι δεν παράγει
εισόδηµα.

3. Στην περίπτωση που η αξία των ταυτοποιήσιµων στοιχείων
του ενεργητικού ορισµένης ΕθνΚΤ είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη
της αξίας της βάσης υπολογισµού της, η διαφορά καλύπτεται µε
εφαρµογή, επί της αξίας της εν λόγω διαφοράς, τού µέσου επιτο-
κίου απόδοσης των ταυτοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού
όλων των ΕθνΚΤ, λαµβανοµένων ως συνόλου.

Το εν λόγω µέσο επιτόκιο απόδοσης υπολογίζεται µε τον ακό-
λουθο τρόπο. Το συνολικό εισόδηµα που συγκεντρώνουν όλες οι
ΕθνΚΤ από τα ταυτοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού τους, εξαι-
ρουµένου κάθε εισοδήµατος που προκύπτει από καθαρές απαιτή-
σεις εντός του Ευρωσυστήµατος, οι οποίες απορρέουν από συναλ-
λαγές µέσω του συστήµατος TARGET (παράρτηµα II, σηµείο Α.3),
και από καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αφο-
ρούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµβα-
νοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4
(παράρτηµα II, σηµείο Α.4), διαιρείται µε το µέσο ποσό των συνο-
λικών ταυτοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωσυστή-
µατος. Για το µέσο επιτόκιο απόδοσης λαµβάνεται υπόψη το έτος
360 ηµερών.

Άρθρο 4

∆ιορθώσεις επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος

1. Για τους σκοπούς του υπολογισµού του νοµισµατικού εισο-
δήµατος, τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ κάθε ΕθνΚΤ διορθώνονται
βάσει εξισωτικού ποσού, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε τον
ακόλουθο τύπο:

ΕΠ = (K − ΜΑ) × Σ,

όπου:

ΕΠ είναι το εξισωτικό ποσό,

Κ είναι το ποσό που προκύπτει, για κάθε ΕθνΚΤ, από την
εφαρµογή της κλείδας κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφά-
λαιο επί της µέσης αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζο-
γραµµατίων κατά την περίοδο που εκτείνεται από την 1η
Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001,

ΜΑ είναι, για κάθε ΕθνΚΤ, η µέση αξία των κυκλοφορούντων
τραπεζογραµµατίων κατά την περίοδο που εκτείνεται από
την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001,

Σ είναι ο συντελεστής για κάθε οικονοµικό έτος, ως ακο-
λούθως:

Οικονοµικό έτος Συντελεστής

2002 1

2003 0,8606735

2004 0,7013472

2005 0,5334835

2006 0,3598237

2007 0,1817225(1) ΕΕ L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
(2) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.
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2. Το άθροισµα των εξισωτικών ποσών των ΕθνΚΤ ισούται µε 0.

3. Τα εξισωτικά ποσά και οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισης
των εν λόγω εξισωτικών ποσών καταγράφονται την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα κάθε έτους σε ξεχωριστούς λογαριασµούς εντός του Ευρω-
συστήµατος, στα βιβλία κάθε ΕθνΚΤ, µε ηµεροµηνία αξίας της 1ης
Ιανουαρίου. Οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισης των εξισωτικών
ποσών δεν τοκίζονται.

4. Στην περίπτωση που η αξία των τραπεζογραµµατίων ευρώ
που θέτει σε κυκλοφορία η Banque centrale du Luxembourg το
2002 είναι µεγαλύτερη, κατά 25 % ή περισσότερο, της µέσης αξίας
των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων κατά την περίοδο που
εκτείνεται από την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001,
τα γράµµατα «ΜΑ» στον τύπο της παραγράφου 1 αντιπροσωπεύουν
για την Banque centrale du Luxembourg την αξία των τραπεζο-
γραµµατίων που αυτή θέτει σε κυκλοφορία το 2002, µε µέγιστο
όριο τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όταν εφαρµόζεται η εν λόγω
παρέκκλιση, όλα τα εξισωτικά ποσά που υπολογίζονται βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 1, υπόκεινται σε αναδροµικές διορθώσεις
στο τέλος του 2002, µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης
προς τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω αναδροµι-
κές διορθώσεις γίνονται κατ’ αναλογία προς την κλείδα κατανοµής
στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και µε την επέλευση
ειδικών εκτάκτων γεγονότων που σχετίζονται µε µεταβολές στα
πρότυπα ως προς την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων, κατά
τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, η
διόρθωση των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ κάθε ΕθνΚΤ πραγµατο-
ποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήµατος.

6. Οι προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο διορθώσεις επί των
υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος παύουν να εφαρµόζονται
από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 5

Υπολογισµός και κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος

1. Ο υπολογισµός του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ
πραγµατοποιείται από την ΕΚΤ σε ηµερήσια βάση. Ο υπολογισµός
βασίζεται σε λογιστικά στοιχεία που οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην
ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ενηµερώνει τις ΕθνΚΤ σε τριµηνιαία βάση σχετικά µε τα
σωρευτικά ποσά.

2. Από το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ
αφαιρείται ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν δεδουλευµένους ή
καταβληθέντες τόκους επί των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται
στη βάση υπολογισµού, και σύµφωνα µε οποιαδήποτε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ δυνάµει της δεύτερης παρα-
γράφου του άρθρου 32.4 του καταστατικού.

3. Η κατανοµή του συνολικού νοµισµατικού εισοδήµατος των
ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία προς την οικεία κλείδα κατανοµής στο εγγε-
γραµµένο κεφάλαιο πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε οικονοµικού
έτους.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2002.

2. Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 6 ∆εκεµβρίου 2001.

Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A. Η βάση υπολογισµού περιλαµβάνει, αποκλειστικά, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, κατά το οικονοµικό έτος 2002 ισχύουν τα ακόλουθα για κάθε ΕθνΚΤ:
i) τα «τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία» περιλαµβάνουν επίσης τραπεζογραµµάτια τα οποία εκδίδονται από αυτή και
είναι εκφρασµένα στην οικεία εθνική νοµισµατική µονάδα και

ii) από τα «τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία» αφαιρείται η αξία των άτοκων δανείων που σχετίζονται µε τραπεζογραµµά-
τια ευρώ του προεφοδιασµού, τα οποία δεν έχουν ακόµα χρεωθεί (τµήµα του στοιχείου 6 του ενεργητικού του
εναρµονισµένου ισολογισµού (ΕΙ).

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, από το οικονοµικό έτος 2003 και για κάθε ΕθνΚΤ, τα «τραπεζογραµµάτια
σε κυκλοφορία» περιλαµβάνουν, αποκλειστικά, τραπεζογραµµάτια εκφρασµένα σε ευρώ·

2. υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόµενες µε τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής
και περιλαµβάνουσες:

α) τρεχούµενους λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δυνάµει του
άρθρου 19.1 του καταστατικού (στοιχείο 2.1 του παθητικού του ΕΙ)·

β) ποσά καταθέσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήµατος (στοιχείο 2.2 του
παθητικού του ΕΙ)·

γ) καταθέσεις προθεσµίας (στοιχείο 2.3 του παθητικού του ΕΙ)·

δ) υποχρεώσεις που συνδέονται µε αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
(στοιχείο 2.4 του παθητικού του ΕΙ)·

ε) καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων (στοιχείο 2.5 του παθητικού του ΕΙ)·

3. υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ εντός του Ευρωσυστήµατος που απορρέουν από την έκδοση γραµµατίων τα οποία καλύπτουν την
έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 3.3 του παραρτήµατος I της κατευθυντήριας
γραµµής EΚΤ/2000/7 (στοιχείο 10.2 του παθητικού του ΕΙ)·

4. καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που απορρέουν από συναλλαγές µέσω του TARGET (τµήµα του
στοιχείου 10.3 του παθητικού του ΕΙ)·

5. καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµ-
βανοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

B. Το ποσό της βάσης υπολογισµού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εναρµονισµένους κανόνες και αρχές λογιστικής
που θεσπίζει η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/18 σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 14
∆εκεµβρίου 2000 (1).

(1) ΕΕ L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

A. Τα ταυτοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν, αποκλειστικά, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης του ευρώ, σχετιζόµενα µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής (στοιχείο 5
του ενεργητικού του εναρµονισµένου ισολογισµού (ΕΙ)·

2. απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αντιστοιχούν στη µεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων στην ΕΚΤ, εκτός
χρυσού, δυνάµει του άρθρου 30 του καταστατικού (τµήµα του στοιχείου 9.2 του ενεργητικού του ΕΙ)·

3. καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που προκύπτουν από συναλλαγές µέσω του TARGET (τµήµα του
στοιχείου 9.4 του ενεργητικού του ΕΙ)·

4. καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµβα-
νοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης·

5. χρυσό, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που αφορούν χρυσό που µεταβιβάζεται στην ΕΚΤ, σε ποσότητα που
επιτρέπει σε κάθε ΕθνΚΤ να ταυτοποιεί ένα µέρος του χρυσού που έχει στην κατοχή της, το οποίο αντιστοιχεί στην
εφαρµογή του µεριδίου συµµετοχής της στην κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο επί της συνολικής ποσότητας
χρυσού που ταυτοποιείται από όλες τις ΕθνΚΤ (στοιχείο 1 του ενεργητικού του ΕΙ και τµήµα του στοιχείου 9.2 του
ενεργητικού του ΕΙ).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και τουλάχιστον µέχρι τον υπολογισµό του νοµισµατικού εισοδήµατος και για
το οικονοµικό έτος 2007, ο χρυσός αποτιµάται βάσει της τιµής της ουγκιάς καθαρού χρυσού σε ευρώ, όπως διαµορφώνε-
ται στις 31 ∆εκεµβρίου 2002.

B. Η αξία των ταυτοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εναρµονισµένους κανόνες
και αρχές λογιστικής που θεσπίζει η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/18 σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως τροποποιήθηκε στις 15
∆εκεµβρίου 1999 και στις 14 ∆εκεµβρίου 2000 (1).

(1) ΕΕ L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

A. Πρώτη έκτακτη διόρθωση

Στην περίπτωση που ο συνολικός µέσος όρος των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων το 2002 είναι χαµηλότερος από το
συνολικό µέσο όρο των τραπεζογραµµατίων που είναι εκφρασµένα στο εθνικό νόµισµα των κρατών µελών τα οποία έχουν
υιοθετήσει το ευρώ, την περίοδο που εκτείνεται από την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001, ο συντελεστής «Σ» που
εφαρµόζεται προκειµένου για το οικονοµικό έτος 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, µειώνεται µε αναδροµική
ισχύ και κατ’ αναλογία προς τη µείωση του συνολικού µέσου όρου των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων.

Ο συντελεστής που προκύπτει από την εν λόγω µείωση δεν είναι χαµηλότερος του 0,8606735. Σε περίπτωση εφαρµογής της
εν λόγω παρέκκλισης, ένα τέταρτο της επακόλουθης µείωσης των εξισωτικών ποσών «ΕΠ» των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται
προκειµένου για το έτος 2002 προστίθεται σε καθένα από τα εξισωτικά ποσά των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται προκειµένου για
τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

B. ∆εύτερη έκτακτη διόρθωση

Στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ, για τις οποίες το εξισωτικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι αριθµητικό
δεδοµένο µε θετική τιµή, καταβάλλουν καθαρό τόκο επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, ο οποίος, προστιθέµενος στο στοιχείο «καθαρό αποτέλεσµα από τη συγκέντρωση
νοµισµατικού εισοδήµατος» του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως των εν λόγω ΕθνΚΤ στα τέλη της χρήσης, παράγει
καθαρά έξοδα, ο συντελεστής «Σ» που εφαρµόζεται προκειµένου για το οικονοµικό έτος 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 1, µειώνεται στην έκταση που απαιτείται για την εξάλειψη του παραπάνω όρου.

Ο συντελεστής που προκύπτει από την εν λόγω µείωση δεν είναι χαµηλότερος του 0,8606735. Σε περίπτωση εφαρµογής της
εν λόγω παρέκκλισης, ένα τέταρτο της επακόλουθης µείωσης των εξισωτικών ποσών «ΕΠ» των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται
προκειµένου για το έτος 2002 προστίθεται σε καθένα από τα εξισωτικά ποσά των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται προκειµένου για
τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1.


