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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 3ης Νοεµβρίου 1998
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών και των ζηµιών της ΕΚΤ για τα οικονοµικά έτη 1999 έως 2001
(ΕΚΤ/2000/19)
(2000/825/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

της ιδιότητας νοµίµου χρήµατος εντός των εδαφικών τους
ορίων. Τα εν λόγω εθνικά τραπεζογραµµάτια εκδίδονται από
τις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ. Τα εκφρασµένα σε ευρώ τραπεζογραµµάτια δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2002. Πιθανότατα, η άσκηση των καθηκόντων
των ΕθνΚΤ στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής του
ΕΣΚΤ κατά τη µεταβατική περίοδο δεν πρόκειται να έχει
ουσιαστική επίδραση στα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια.

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 32 και το άρθρο
34.2 πέµπτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 32.2 του καταστατικού, το ποσό του
νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε συµµετέχουσας εθνικής
κεντρικής τράπεζας (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. Σύµφωνα µε το άρθρο
32.3 του καταστατικού, εάν οι δοµές του ισολογισµού των
συµµετεχουσών ΕθνΚΤ µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου
της Οικονοµικής Νοµισµατικής Ένωσης δεν επιτρέπουν την
εφαρµογή της µεθόδου που προβλέπεται στο άρθρο 32.2
του καταστατικού σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί, προσωρινά, να υιοθετήσει µία εναλλακτική µέθοδο.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 32.4 του καταστατικού, από το ποσό
του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ
αφαιρείται ποσό, το οποίο αντιστοιχεί µε τους τόκους που
καταβάλλει η εν λόγω ΕθνΚΤ επί των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού. Σύµφωνα µε
το άρθρο 32.5 του καταστατικού, το συνολικό ποσό του
νοµισµατικού εισοδήµατος των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ κατανέµεται µεταξύ τους κατ’ αναλογία µε τα καταβεβληµένα
µερίδια συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

(3)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 32.6 και 32.7 του καταστατικού, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ µεριµνά για τον συµψηφισµό και τον διακανονισµό από την ΕΚΤ των υπολοίπων που
προέρχονται από την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος και λαµβάνει όλα τα υπόλοιπα µέτρα που απαιτούνται
για την εφαρµογή του άρθρου 32 του καταστατικού.

(4)

Το άρθρο 10.3 του καταστατικού ορίζει ότι, για κάθε
απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 32 του καταστατικού, οι ψήφοι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
σταθµίζονται σύµφωνα µε την κατανοµή του εγγεγραµµένου
κεφαλαίου της ΕΚΤ µεταξύ των ΕθνΚΤ.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1), και ιδίως τα
άρθρα 1, 9 και 10, προβλέπει για τα εκφρασµένα σε εθνικές
νοµισµατικές µονάδες τραπεζογραµµάτια τη διατήρηση, στη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου (δηλαδή της περιόδου
µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1999 και 31ης ∆εκεµβρίου 2001),

(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

(6)

Η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου
2001 επέφερε την ανάγκη προσαρµογής αρκετών νοµικών
πράξεων της ΕΚΤ, καθώς και της παρούσας απόφασης.
Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να
ισχύει την ανωτέρω ηµεροµηνία,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
— µε τον όρο «ισοδύναµες απαιτήσεις» νοούνται οι απαιτήσεις των
συµµετεχουσών ΕθνΚΤ από την ΕΚΤ, οι οποίες προκύπτουν από
τη µεταβίβαση από τις ΕθνΚΤ συναλλαγµατικών διαθεσίµων
στην ΕΚΤ, δυνάµει του άρθρου 30 του καταστατικού,
— µε τον όρο «αντισυµβαλλόµενοι του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
της ζώνης ευρώ» νοούνται i) τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτός από
τις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000,
σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυµάτων (2), η καταστατική έδρα ή η κεντρική
διοίκηση των οποίων βρίσκεται σε συµµετέχον κράτος µέλος,
και ii) τα εγκατεστηµένα σε συµµετέχον κράτος µέλος υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, η καταστατική έδρα ή η κεντρική διοίκηση των οποίων δεν βρίσκεται σε
συµµετέχον κράτος µέλος,
— µε τον όρο «ΕΙ» νοείται ο εναρµονισµένος ισολογισµός, η
διάρθρωση του οποίου παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΧ της
κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/18, της 1ης ∆εκεµβρίου
1998, σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών (3), όπως τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 14 ∆εκεµβρίου 2000,
— µε τον όρο «βάση υπολογισµού» νοείται το ποσό των αποδεκτών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο του ισολογισµού κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ, όπως ειδικότερα ορίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης,
(2) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.
(3) ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα
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— µε τον όρο «συµµετέχουσα ΕθνΚΤ» νοείται µία εθνική κεντρική
τράπεζα κράτους µέλους, το οποίο έχει υιοθετήσει το ενιαίο
νόµισµα σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
— µε τον όρο «επιτόκιο αναφοράς» νοείται το τελευταίο διαθέσιµο
επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης του ΕΣΚΤ βάσει της παραγράφου 3.1.2 του
παραρτήµατος Ι της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/7, της
31ης Αυγούστου 2000, σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες
νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος (1),
— µε τον όρο «µεταβατική περίοδος», νοείται η περίοδος µεταξύ
1ης Ιανουαρίου 1999 και 31ης ∆εκεµβρίου 2001.
Άρθρο 2
Μέθοδος προσδιορισµού του νοµισµατικού εισοδήµατος
1.
Κατά τη µεταβατική περίοδο, το ποσό του νοµισµατικού
εισοδήµατος κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ προσδιορίζεται σύµφωνα
µε τον ακόλουθο τύπο:
ΝΕ = [ΒΥ × ΕΑ]
Όπου:
— ΝΕ είναι το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ το οποίο πρόκειται να συγκεντρωθεί,
— ΒΥ είναι η βάση υπολογισµού κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ, και
— ΕΑ είναι το επιτόκιο αναφοράς.
2.
Από το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ αφαιρείται ποσό το οποίο αντιστοιχεί µε τους
τόκους που καταβάλλονται επί των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στη βάση υπολογισµού.
Άρθρο 3
Υπολογισµός και κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος
1.
Ο υπολογισµός του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ πραγµατοποιείται από την ΕΚΤ σε καθηµερινή
βάση. Ο υπολογισµός βασίζεται σε λογιστικά στοιχεία που οι
συµµετέχουσες ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ δυνάµει της
κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/18.
2.
Το συνολικό ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ κατανέµεται στις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ κατ’
αναλογία µε τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η παραπάνω κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους. Η ΕΚΤ
ενηµερώνει τις ΕθνΚΤ σε τριµηνιαία βάση σχετικά µε τα σωρευτικά
ποσά.
3.
Το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος που κατανέµεται σε
κάθε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ προσαρµόζεται σύµφωνα µε τυχόν αποφάσεις που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ στο πλαίσιο του άρθρου 32.4 δεύτερο εδάφιο του καταστατικού.
4.
Το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος που κατανέµεται
µεταξύ των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ συµψηφίζεται µε τα ποσά που
αυτές µεταβιβάζουν σύµφωνα µε τον υπολογισµό που παρουσιάζεται στο άρθρο 2. Ο διακανονισµός των καθαρών υπολοίπων που
προκύπτουν από την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος
πραγµατοποιείται από την ΕΚΤ.

(1) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.

30.12.2000
Άρθρο 4

Μεταβατική άµεση επιβάρυνση του εισοδήµατος που
συγκεντρώνουν οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ από τα κυκλοφορούντα εθνικά τραπεζογραµµάτια
1.
Για το εισόδηµα που συγκεντρώνει κάθε συµµετέχουσα
ΕθνΚΤ από στοιχεία ενεργητικού που έχει στην κατοχή της έναντι
των κυκλοφορούντων εθνικών τραπεζογραµµατίων (έσοδα από την
προσφορά χρήµατος της ΕθνΚΤ), καθιερώνεται επιβάρυνση. Η εν
λόγω επιβάρυνση επιτρέπει στην ΕΚΤ να έχει πρόσβαση στα έσοδα
από την προσφορά χρήµατος µίας ΕθνΚΤ, αποκλειστικά για την
κάλυψη των ζηµιών της ΕΚΤ κατά τα οικονοµικά έτη 1999, 2000
και 2001, οι οποίες δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν είτε i) µε
τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 33.2 του καταστατικού,
είτε ii) από το τµήµα εκείνο των ισοδύναµων απαιτήσεων που
µπορεί να συµψηφιστεί µερικώς µε τις συναλλαγµατικές ζηµίες,
δυνάµει της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/15, της 3ης
Νοεµβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια
γραµµή της 16ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τη σύνθεση και
αποτίµηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων και τις λεπτοµέρειες
της αρχικής µεταβίβασής τους, το νόµισµα στο οποίο εκφράζονται
οι ισοδύναµες απαιτήσεις και την απόδοσή τους (2).
2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ, πέραν της έγκρισης των
ετήσιων λογαριασµών της ΕΚΤ σε κάθε οικονοµικό έτος, αποφασίζει σχετικά µε το ποσό της επιβάρυνσης και καθορίζει τις λεπτοµέρειες συµψηφισµού σε ό,τι αφορά τις µη χρηµατοδοτούµενες
ζηµίες.
3.
Το ποσό της επιβάρυνσης δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο
την αύξηση του συνολικού νοµισµατικού εισοδήµατος του ΕΣΚΤ
που θα προέκυπτε εάν τα εκφρασµένα σε εθνικές νοµισµατικές
µονάδες τραπεζογραµµάτια είχαν περιληφθεί στη βάση υπολογισµού. Το ποσό της επιβάρυνσης κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ είναι
ανάλογο της στάθµισής της στην κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το όριο αυτό µειώνεται, στο
βαθµό που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται ότι καµία
συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δεν θα ευθύνεται για ποσό µεγαλύτερο του
συνόλου των εσόδων της από την προσφορά των κυκλοφορούντων
εθνικών τραπεζογραµµατίων για το οικείο οικονοµικό έτος. Για
τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα εθνικά έσοδα από
την προσφορά χρήµατος υπολογίζονται µε εφαρµογή του επιτοκίου
αναφοράς επί του ποσού των εθνικών τραπεζογραµµατίων σε
κυκλοφορία.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ/
2000/ΝΡ17, αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα οικονοµικά έτη 1999, 2000
και 2001.
Έγινε στην Φρανκφούρτη, στις 3 Νοεµβρίου 1998.
Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε και η δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εγκρίθηκε στις
14 ∆εκεµβρίου 2000.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

(2) Βλέπε σελίδα 114 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
A. Η βάση υπολογισµού περιλαµβάνει αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι αντισυµβαλλόµενων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της ζώνης ευρώ, στις οποίες περιλαµβάνονται:
α) τρεχούµενοι λογαριασµοί (στοιχείο 2.1 του ΕΙ)·
β) υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεµατικά βάσει του άρθρου 19.1 του καταστατικού (στοιχείο 2.1 του ΕΙ)·
γ) ποσά καταθέσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων του ΕΣΚΤ (στοιχείο 2.2 του ΕΙ)·
δ) καταθέσεις προθεσµίας (στοιχείο 2.3 του ΕΙ)·
ε) καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων, που προκύπτουν από πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του ΕΣΚΤ (στοιχείο 2.5
του ΕΙ)·
στ) υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις επαναγοράς για την απορρόφηση ρευστότητας, σύµφωνα µε το κεφάλαιο
3.1 του παραρτήµατος Ι της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/7, της 31ης Αυγούστου 2000, σχετικά µε τα µέσα
και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος (1).
2. Υποχρεώσεις των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ που απορρέουν από την έκδοση γραµµατίων υπέρ της ΕΚΤ σε συνδυασµό µε την
έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3.3 του παραρτήµατος Ι της κατευθυντήριας γραµµής
ΕΚΤ/2000/7 (στοιχείο 10.2 του ΕΙ).
B. Το ποσό της βάσης υπολογισµού κάθε συµµετέχουσας ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εναρµονισµένους κανόνες και
αρχές λογιστικής που θεσπίζει η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/18, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (2), όπως
τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 14 ∆εκεµβρίου 2000.

(1) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.
(2) ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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