
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 21ης Νοεµβρίου 2002
σχετικά µε τη διανοµή του εισοδήµατος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα
τραπεζογραµµάτια ευρώ µεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών

(ΕΚΤ/2002/9)

(2002/930/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεν-
τρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση ΕΚΤ/2001/15, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχε-
τικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ (1) προβλέπει
την κατανοµή των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων
ευρώ στις ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς τα καταβεβληµένα
µερίδια συµµετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 και στο παράρτηµα
της εν λόγω απόφασης, 8 % της συνολικής αξίας των κυκλο-
φορούντων τραπεζογραµµατίων ευρώ κατανέµεται στην ΕΚΤ.
Οι απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος, τις οποίες
διατηρεί η ΕΚΤ έναντι των ΕθνΚΤ για αξία ισοδύναµη προς
την αξία των τραπεζογραµµατίων ευρώ που εκδίδει, καθορί-
ζονται κατ' αναλογία προς τα µερίδια συµµετοχής των
ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/
2001/16, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την κατα-
νοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών
τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονο-
µικό έτος 2002 (2), ο τοκισµός των υπολοίπων εντός του
Ευρωσυστήµατος, που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπε-
ζογραµµάτια ευρώ, βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 της ίδιας απόφασης,
ο διακανονισµός των τόκων πραγµατοποιείται µέσω του συ-
στήµατος TARGET, σε τριµηνιαία βάση. Κατά παρέκκλιση
από την εν λόγω διάταξη, το άρθρο 2 παράγραφος 4 της
ίδιας απόφασης προβλέπει ότι για το οικονοµικό έτος 2002
ο διακανονισµός των τόκων πραγµατοποιείται στο τέλος του
έτους.

(3) Η αιτιολογική σκέψη 6 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 ορίζει
ότι 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
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, θα πρέπει κατ'
αρχήν να διανέµεται µεταξύ των ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε τις
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, εντός του οικονο-

µικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, κατ' αναλογία
προς τα µερίδια συµµετοχής τους στην κλείδα κατανοµής
στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο.

(4) Κατά τη διανοµή του ως άνω εισοδήµατος, η ΕΚΤ θα πρέπει
να στηρίζεται σε εκτίµηση των οικονοµικών της αποτελεσµά-
των για το συγκεκριµένο έτος, στην οποία θα λαµβάνεται
υπόψη η διαθεσιµότητα προβλέψεων δυνάµενων να χρησιµο-
ποιηθούν µε σκοπό την κάλυψη αναµενόµενων δαπανών.

(5) Κατά τον προσδιορισµό του ποσού καθαρού κέρδους της
ΕΚΤ, το οποίο µεταβιβάζεται στα γενικά αποθεµατικά
σύµφωνα µε το άρθρο 33.1 του καταστατικού, το διοικη-
τικό συµβούλιο θα πρέπει να θεωρεί κάθε µέρος του εν
λόγω κέρδους, το οποίο συνιστά εισόδηµα από κυκλοφο-
ρούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, διανεµητέο στο ακέραιο
στις ΕθνΚΤ,

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 «υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ» νοούνται οι απαι-
τήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν µεταξύ ορισµένης
ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, καθώς και µεταξύ ορισµένης ΕθνΚΤ και των
λοιπών ΕθνΚΤ, συνεπεία της εφαρµογής του άρθρου 4 της από-
φασης ΕΚΤ/2001/15·

δ) µε τον όρο «εισόδηµα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπε-
ζογραµµάτια ευρώ» νοείται το εισόδηµα που η ΕΚΤ συγκεντρώ-
νει από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυ-
στήµατος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται µε το µερίδιό της
στα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συνεπεία της
εφαρµογής του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16.
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(1) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 52.
(2) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55.



Άρθρο 2

Ενδιάµεση διανοµή του εισοδήµατος της ΕΚΤ από τα κυκλο-
φορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ

1. Το εισόδηµα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζο-
γραµµάτια ευρώ είναι καταβλητέο στο ακέραιο στις ΕθνΚΤ εντός
του οικονοµικού έτους στο οποίο συγκεντρώνεται, διανέµεται δε σε
αυτές κατ' αναλογία προς τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής
τους στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

2. Από το οικονοµικό έτος 2003, η ΕΚΤ διανέµει στις ΕθνΚΤ το
εισόδηµά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, το
οποίο συγκεντρώνεται εντός εκάστου τριµήνου, τη δεύτερη εργά-
σιµη ηµέρα των µηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουα-
ρίου από την παρέλευση του τριµήνου.

3. Η ΕΚΤ διανέµει στις ΕθνΚΤ, τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα του
2003, το εισόδηµά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια
ευρώ, το οποίο συγκεντρώθηκε εντός του 2002.

4. Επιτρέπεται η µείωση του ποσού του εισοδήµατος της ΕΚΤ
από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, σύµφωνα µε από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ βάσει του καταστα-
τικού, λόγω δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η ΕΚΤ σε σχέση µε
την έκδοση και διαχείριση τραπεζογραµµατίων ευρώ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση από τo άρθρo 2

1. Εάν, κατόπιν αιτιολογηµένης εκτιµήσεως την οποία δια-
µορφώνει η εκτελεστική επιτροπή και λαµβανοµένου υπόψη του
καταβλητέου ποσού του τετάρτου τριµήνου, το διοικητικό συµβού-
λιο πιθανολογεί ότι η ΕΚΤ θα πραγµατοποιήσει ετήσια συνολική
ζηµία ή ετήσιο καθαρό κέρδος µικρότερο του εκτιµώµενου εισοδή-
µατός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, απο-
φασίζει, πριν από το τέλος του οικονοµικού έτους, να µην προβεί
σε διανοµή του συνόλου ή µέρους του ως άνω εισοδήµατος της
ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 2, στην έκταση που κρίνεται αναγκαίο
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό του διανεµόµενου εισοδή-
µατος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το ίδιο έτος.

2. Οι ΕθνΚΤ λαµβάνουν οδηγίες από το διοικητικό συµβούλιο
να αποδώσουν στην ΕΚΤ το σύνολο ή µέρος του εισοδήµατος που
έχει ήδη διανεµηθεί εντός του έτους, στην έκταση που κρίνεται
αναγκαίο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το συνολικά διανεµό-
µενο εισόδηµα για το έτος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της
ΕΚΤ για το ίδιο έτος.

3. Όσον αφορά το οικονοµικό έτος 2002, η απόφαση περί µη
διανοµής µέρους ή του συνόλου του εισοδήµατος της ΕΚΤ από τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ ισχύει για το συνολικό
καταβλητέο ποσό του έτους.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται
όταν πιθανή γενική ετήσια ζηµία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από
προβλέψεις παρελθόντων ετών. Η χρήση των εν λόγω προβλέψεων,
οι οποίες µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως,
πραγµατοποιείται µε την ακόλουθη σειρά:

α) προβλέψεις έναντι υποχρεώσεων·

β) λογαριασµοί εξοµοιωµένοι προς τα αποθεµατικά, κατ' εφαρµογή
του άρθρου 49 του καταστατικού, οι οποίοι τηρούνται ως
ειδικοί λογαριασµοί αναπροσαρµογών·

γ) προβλέψεις έναντι κινδύνων γενικής φύσεως, συµπεριλαµβανοµέ-
νων ανεξαιρέτως των προβλέψεων έναντι απροσδιόριστων συναλ-
λαγµατικών κινδύνων και κινδύνων συνδεόµενων µε µεταβολές
στις τιµές της αγοράς.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δύο ηµέρες µετά την
έκδοσή της.

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

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 21 Νοεµβρίου 2002.

Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG
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