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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2009
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των
εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002
(ΕΚΤ/2009/27)
(2009/998/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 32,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2009/16, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά
με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων
ομολογιών (1), προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος για
την αγορά καλυμμένων ομολογιών για τους σκοπούς της
νομισματικής πολιτικής.

(2)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2009/10, της 7ης Μαΐου
2009, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή
ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομι
σματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (2), επιτρέπει την
πρόσβαση στις πράξεις ανοικτής αγοράς και τις πάγιες διευ
κολύνσεις του Ευρωσυστήματος σε πιστωτικά ιδρύματα τα
οποία, λόγω του ιδιαίτερου θεσμικού τους χαρακτήρα βάσει
του κοινοτικού δικαίου, υπόκεινται σε έλεγχο ισοδύναμο με
την εποπτεία που ασκείται από αρμόδιες εθνικές αρχές.

(3)

(4)

Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί
ειδικότερα η μεταχείριση των εκκρεμών απαιτήσεων που
απορρέουν από αθέτηση υποχρέωσης των αντισυμβαλλομέ
νων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο των πιστοδοτικών
πράξεών του, καθώς και των σχετικών χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού.
Η απόφαση ΕΚΤ/2001/16, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχε
τικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των
εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών
μελών από το οικονομικό έτος 2002 (3) πρέπει να τροποποι
ηθεί, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ανωτέρω εξελίξεις
στον υπολογισμό και την κατανομή του νομισματικού εισο
δήματος,

1. Το άρθρο 1 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο:
«ζ) με τον όρο “πιστωτικό ίδρυμα” νοείται: α) πιστωτικό ίδρυμα
κατά την έννοια του άρθρου 2 και του άρθρου 4 παράγρα
φος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006,
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυμάτων (*), όπως αυτή ενσωματώνεται στο
εθνικό δίκαιο, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιας
αρχής, ή β) άλλο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του
άρθρου 101 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο
συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκείται από ορισμένη
αρμόδια αρχή.
___________
(*) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.».
2. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Από το έτος 2003 το ποσό του νομισματικού εισοδήμα
τος κάθε ΕθνΚΤ καθορίζεται με υπολογισμό του πραγματικού
εισοδήματος που προκύπτει από τα ταυτοποιήσιμα στοιχεία του
ενεργητικού, τα οποία καταγράφονται στα λογιστικά της βιβλία.
Κατ’ εξαίρεση σε σχέση με τα παραπάνω, θεωρείται ότι ο χρυσός
δεν παράγει εισόδημα και ότι οι τίτλοι που διακρατούνται για
σκοπούς νομισματικής πολιτικής παράγουν εισόδημα με βάση το
επιτόκιο αναφοράς.».
3. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 τροποποι
ούνται ακολούθως προς το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2009.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η απόφαση ΕΚΤ/2001/16 τροποποιείται ως εξής:

(1) ΕΕ L 175 της 4.7.2009, σ. 18.
(2) ΕΕ L 123 της 19.5.2009, σ. 99.
(3) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Το παράρτημα Ι της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«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 έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή ισχύουν τα
ακόλουθα για κάθε νέα ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος:
α) τα “τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” περιλαμβάνουν τραπεζογραμμάτια τα οποία εκδίδονται από την ΕθνΚΤ και
τα οποία είναι εκφρασμένα στην εθνική νομισματική της μονάδα· και
β) από τα “τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” πρέπει να αφαιρείται η αξία των άτοκων δανείων που σχετίζονται με
τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού, τα οποία δεν έχουν ακόμα χρεωθεί (τμήμα του στοιχείου 6 του
ενεργητικού του ΕΙ).
Μετά το οικείο έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, για κάθε ΕθνΚΤ ο όρος “τραπεζογραμμάτια σε κυκλο
φορία” σημαίνει αποκλειστικά τραπεζογραμμάτια εκφρασμένα σε ευρώ.
Στην περίπτωση που η ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή είναι ημέρα αργίας για το TARGET2, η
υποχρέωση μιας νέας ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που απορρέει από τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία έχουν
αποτελέσει αντικείμενο προεφοδιασμού βάσει της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/9 της 14ης Ιουλίου 2006
σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες εν όψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον
προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (*), και τα
οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ως άνω ημερομηνία μετάβασης, περιλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού (ως
τμήμα των λογαριασμών ανταποκριτών υπό το στοιχείο 10.4 του παθητικού του ΕΙ), έως ότου περιληφθεί στις
υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές του TARGET2.
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 από καταθέσεις αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που έχουν αθετήσει υποχρέωση, οι οποίες δεν
εμπίπτουν πλέον στο στοιχείο 2.1 του παθητικού του ΕΙ λόγω αναταξινόμησής τους.
4. Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από την έκδοση γραμματίων τα οποία καλύπτουν
την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του παραρτήματος I της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 (στοιχείο 10.2 του παθητικού του ΕΙ).
5. Καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συμπε
ριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης (τμήμα του
στοιχείου 10.3 του παθητικού του ΕΙ).
6. Καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές μέσω του TARGET2 που τοκίζο
νται με το επιτόκιο αναφοράς (τμήμα του στοιχείου 10.4 του παθητικού του ΕΙ).
B. Το ποσό της βάσης υπολογισμού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύμφωνα με τους εναρμονισμένους κανόνες και αρχές
λογιστικής που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το νομικό
πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα
κεντρικών τραπεζών (**).

___________
(*) ΕΕ L 207 της 28.7.2006, σ. 39.
(**) ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ. 1.»

22.12.2009

22.12.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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 ΕΙ).
2. Τίτλους διακρατούμενους για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού του ΕΙ).
3. 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).
4. Καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συμπερι
λαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης (τμήμα του
στοιχείου 9.4 του ενεργητικού του ΕΙ).
5. Καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές μέσω του TARGET2 που τοκίζονται
με το επιτόκιο αναφοράς (τμήμα του στοιχείου 9.5 του ενεργητικού του ΕΙ).
6. 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
διαμορφώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2002.
7. Απαιτήσεις που προκύπτουν από τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προεφοδιασμού βάσει της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/9 και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ
σε φυσική μορφή (τμήμα του στοιχείου 4.1 του ενεργητικού του ΕΙ έως την ημερομηνία μετάβασης και, εν συνεχεία,
τμήμα των λογαριασμών ανταποκριτών υπό το στοιχείο 9.5 του ενεργητικού του ΕΙ), αλλά μόνο έως ότου αυτές
περιληφθούν στις απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές του TARGET2.
8. Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο
πιστοδοτικών πράξεών του ή/και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) η κυριό
τητα των οποίων ή/και τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών τις οποίες παρείχαν
αντισυμβαλλομένοι του Ευρωσυστήματος που αθέτησαν υποχρέωση στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυ
στήματος, οι οποίες δεν εμπίπτουν πλέον στο στοιχείο 5 του ενεργητικού του ΕΙ (τμήμα του στοιχείου 11.6 του
ενεργητικού του ΕΙ) λόγω αναταξινόμησής τους.
B. Η αξία των ταυτοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύμφωνα με τους εναρμονισμένους
κανόνες και αρχές λογιστικής που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16.».
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