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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 29ης Μαρτίου 2012
σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2-Securities
και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2009/6
(ΕΚΤ/2012/6)
(2012/235/ΕΕ)
▼M1
Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια
έννοια με εκείνη που τους αποδίδεται στην κατευθυντήρια γραμμή
ΕΚΤ/2012/13 (1) και στη συμφωνία-πλαίσιο για το T2S, η οποία εγκρί
θηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2011.
▼B
Άρθρο 2
Συμβούλιο του T2S
▼M1
1.
Το συμβούλιο του T2S συστήνεται ως διοικητικό όργανο επιφορ
τισμένο με την εκπόνηση προτάσεων προς το διοικητικό συμβούλιο για
καίρια ζητήματα στρατηγικής και την εκτέλεση καθηκόντων αμιγώς
τεχνικής φύσης που το τελευταίο του αναθέτει. Λειτουργεί ως μία
από τις ειδικά προβλεπόμενες συνθέσεις του συμβουλίου υποδομών
αγοράς (ΣΥΑ).
▼B
2.
Η εντολή του συμβουλίου του T2S, καθώς και οι στόχοι, οι
αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η σύνθεση, οι μέθοδοι εργασίας και ο
προϋπολογισμός του, καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας
απόφασης.
3.
Ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου του T2S καθορίζεται
στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.
4.
Ο κώδικας συμπεριφοράς των μελών του συμβουλίου του T2S
καθορίζεται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης.
5.
Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την επιλογή, το διορισμό
και την αντικατάσταση των μελών του συμβουλίου του T2S που δεν
προέρχονται από κεντρικές τράπεζες καθορίζονται στο παράρτημα IV
της παρούσας απόφασης.
6.
Το συμβούλιο του T2S ξεκινά τις εργασίες του τον Ιούλιο του
2012.

Άρθρο 3
Κατάργηση
Η απόφαση ΕΚΤ/2009/6 καταργείται.
(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13, της 18ης Ιουλίου 2012, σχετικά με το
TARGET2-Securities (ΕΕ L 215 της 11.8.2012, σ. 19).
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Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Τα μέλη του συμβουλίου για το πρόγραμμα T2S συνεχίζουν να εκτε
λούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους έως ότου διοριστούν όλα
τα μέλη του συμβουλίου του T2S με δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 5
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 29 Μαρτίου 2012.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ T2S
ΕΝΤΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Ευρωσύστημα θα παρέχει τις υπηρεσίες του T2S
σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) στην Ευρώπη. Ο γενικός στόχος του T2S
έγκειται στο να διευκολύνει την ενοποίηση των διαδικασιών κατά το στάδιο που
έπεται της διαπραγμάτευσης, υποστηρίζοντας τις βασικές εργασίες διακανονι
σμού συναλλαγών σε μετρητά και τίτλους σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, σε
διασυνοριακή και ουδέτερη βάση πανευρωπαϊκά, προκειμένου τα ΚΑΤ να
είναι σε θέση να παρέχουν στους πελάτες τους εναρμονισμένες και τυποποι
ημένες υπηρεσίες διακανονισμού σε ένα άρτιο τεχνικό περιβάλλον με διασυνο
ριακές δυνατότητες.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ T2S
Με την επιφύλαξη της τελικής αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη λήψη αποφάσεων, το διοικητικό
συμβούλιο ανέθεσε στο συμβούλιο του T2S την εκτέλεση σαφώς καθορισμένων
καθηκόντων που σχετίζονται με το πρόγραμμα T2S και την παροχή των υπηρε
σιών του T2S. Εάν και όποτε προκύπτουν νέα ζητήματα που αφορούν το T2S, το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο συμβούλιο του T2S και άλλα
σαφώς καθορισμένα καθήκοντα που εμπίπτουν κανονικά στην αρμοδιότητα
του διοικητικού συμβουλίου. Λαμβανομένης υπόψη της τελικής αρμοδιότητας
του διοικητικού συμβουλίου σε ζητήματα του T2S, αυτό μπορεί να εκτελεί
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ανατίθενται στο συμβούλιο του T2S και εκτε
λούνται από αυτό. Το συμβούλιο του T2S βασίζεται επίσης σε ένα πρωτόκολλο
που έχουν υπογράψει οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για το T2S.
Το συμβούλιο του T2S ενεργεί εντός των ορίων του νομικού πλαισίου του T2S
(ιδίως των συμφωνιών-πλαίσιο, των συμφωνιών συμμετοχής νομίσματος, της
συμφωνίας Επιπέδου2 – Επιπέδου3 που συνήφθη στις 20 Απριλίου 2011 και
της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/2).
Το συμβούλιο του T2S διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα T2S εκπονείται:
α) σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς, όπως αυτές παρουσιάζονται στο
έγγραφο απαιτήσεων των χρηστών (User Requirements Document – URD)·
β) στο πλαίσιο του οικονομικού καθεστώτος του T2S·
γ) εντός του χρονοδιαγράμματος που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.
Το συμβούλιο του T2S πρόκειται να αναλάβει τις αρμοδιότητες και τα καθή
κοντα του συμβουλίου για το πρόγραμμα T2S από τον Ιούλιο του 2012. Η
παρούσα εντολή ισχύει μέχρι το πέρας της περιόδου μετάπτωσης στο T2S,
μετά την οποία και θα αναθεωρηθεί.
Μετά την υλοποίηση του προγράμματος T2S, το συμβούλιο του T2S διασφαλίζει
την ομαλή λειτουργία του συστήματος T2S με βάση τα σχετικά τεχνικά και
νομικά έγγραφα. Διευκολύνει επίσης τη συνεχή προσαρμογή των υπηρεσιών
του T2S στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Το διοικητικό συμβούλιο ανέθεσε στο συμβούλιο του T2S τα εξής καθήκοντα:
1. Επεξεργασία προτάσεων επί των οποίων αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο
και οι οποίες αφορούν:
α) τη γενική στρατηγική του T2S·
β) τη διακυβέρνηση του T2S·
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γ) τα οικονομικά του T2S, και ιδίως:
i) τα κύρια χαρακτηριστικά του οικονομικού καθεστώτος του T2S
(ιδίως τον προϋπολογισμό, τα σχετικά κονδύλια, την καλυπτόμενη
χρονική περίοδο, τη χρηματοδότηση),
ii) την τακτική ανάλυση των οικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτί
θεται το Ευρωσύστημα,
iii) τους κανόνες βάσει των οποίων γίνεται η διαχείριση του ειδικού
λογαριασμού για το έργο T2S, ο οποίος τηρείται στα βιβλία της
ΕΚΤ και τον οποίο διαχειρίζεται το συμβούλιο του T2S για λογαρια
σμό του Ευρωσυστήματος,
iv) τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους του T2S,
v) την πολιτική τιμολόγησης του T2S·
δ) το γενικό σχέδιο του προγράμματος T2S·
ε)

τη χορήγηση άδειας για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του εγγρά
φου απαιτήσεων των χρηστών (URD) και τον καθορισμό της σειράς
προτεραιότητας κάθε αιτήματος·

στ) τις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του Ευρωσυστήματος και των
εξωτερικών φορέων συμμετοχής·
ζ)

το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του T2S·

η) τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών που συνάπτονται με τα ΚΑΤ, τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) και τις 4ΚΤ·
θ) τις στρατηγικές για τις σχετικές δοκιμές και τη μετάπτωση στο T2S·
ι)

τη στρατηγική για την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης·

ια) τη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων·
ιβ) την περιγραφή των υπηρεσιών του T2S·
ιγ) τις αγωγές αποζημίωσης και άλλες αξιώσεις·
ιδ) τη συμμόρφωση των ΚΑΤ με τα σχετικά κριτήρια καταλληλότητας.
2. Διαχείριση/διεύθυνση του T2S και των σχέσεων με τις 4ΚΤ
Το συμβούλιο του T2S:
α) έχει τη διαχείριση του προγράμματος T2S και των υπηρεσιών του T2S·
β) με βάση το γενικό σχέδιο του προγράμματος T2S, διαχειρίζεται ένα
λεπτομερές σχέδιο το οποίο εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο·
γ) διαπραγματεύεται τυχόν τροποποιήσεις της συμφωνίας Επιπέδου2 – Επι
πέδου3 και τις υποβάλλει για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·
δ) καθιερώνει τακτικές επαφές με τις 4ΚΤ προκειμένου να λαμβάνει όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του
βάσει της συμφωνίας Επιπέδου2 – Επιπέδου3·
ε)

συζητά και εγκρίνει τα παραδοτέα των 4ΚΤ (π.χ. τις γενικές λειτουργικές
προδιαγραφές, τις αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές για χρήστες και
τα εγχειρίδια χρήσης), με βάση πρότυπα ποιότητας που έχουν προσυμ
φωνηθεί, και διασφαλίζει ότι συνάδουν με το έγγραφο απαιτήσεων των
χρηστών·
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στ) επικυρώνει προτάσεις των 4ΚΤ, ιδίως αυτές που αφορούν τη στρατηγική
στον τομέα της πληροφορικής, την παροχή δικτύου και το σχεδιασμό της
χωρητικότητας, εφόσον σχετίζονται αυστηρά με το T2S·
ζ)

συντονίζει κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης τροποποιήσεων όσον
αφορά το σύνολο των εγγράφων που καθορίζουν το σκοπό του T2S
και τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας εξουσιοδοτημένων τροπο
ποιήσεων όσον αφορά νέες εκδόσεις του T2S·

η) καταρτίζει σενάρια δοκιμών αποδοχής από το Ευρωσύστημα (Eurosystem
Acceptance Tests) και συντονίζει δοκιμές στις οποίες συμμετέχουν διά
φορες κατηγορίες φορέων συμμετοχής·
θ) συστήνει ειδική ομάδα, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις δοκιμές χρη
στών (User Testing) σύμφωνα με τα παραρτήματα για τις δοκιμές χρη
στών της συμφωνίας-πλαίσιο και της συμφωνίας συμμετοχής νομίσματος·
ι)

υλοποιεί το πλαίσιο του T2S για τη διαχείριση κινδύνων, με βάση τις
παραμέτρους που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·

ια) υλοποιεί τη στρατηγική μετάπτωσης στο T2S με βάση τις παραμέτρους
που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·
ιβ) υλοποιεί το λειτουργικό πλαίσιο του T2S, συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής του T2S για τη διαχείριση περιστατικών και κρίσεων, με
βάση τις παραμέτρους που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·
ιγ) διασφαλίζει την ορθή λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών του
T2S·
ιδ) διασφαλίζει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών του T2S με τις κανονιστικές
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις επίβλεψης.
3. Σχέσεις με εξωτερικούς φορείς συμμετοχής
Το συμβούλιο του T2S:
α) διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες του T2S ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
αγοράς·
β) έρχεται σε επαφή με τα ΚΑΤ και τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να
διευκολύνει τη μετάπτωσή τους στο T2S·
γ) διαπραγματεύεται με τα ΚΑΤ και τις κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης
ευρώ που έχουν υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο και τη συμφωνία συμ
μετοχής νομίσματος τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω συμφωνιών. Οι
διαπραγματεύσεις γίνονται από κοινού με τις κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήματος·
δ) συντονίζει τη διευθύνουσα ομάδα νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ (Noneuro Currencies Steering Group) και τη συμβουλευτική ομάδα του T2S
(T2S Advisory Group) μαζί με τις λοιπές ομάδες διακυβέρνησης του T2S
και ιδίως τη διευθύνουσα ομάδα των ΚΑΤ (CSD Steering Group)·
ε)

έρχεται σε επαφή με τους παρόχους υπηρεσιών σύνδεσης·

στ) διορίζει τους προεδρεύοντες των τεχνικών ομάδων, μετά από διαβού
λευση με τη διευθύνουσα ομάδα των ΚΑΤ και τη διευθύνουσα ομάδα
των νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ, και λαμβάνει αναφορές από τις
τεχνικές ομάδες·
ζ)

συζητά, συντονίζει και επιδιώκει να βρει κατάλληλες λύσεις με βάση τη
διαδικασία επίλυσης διαφορών και κλιμάκωσης (Dispute Resolution and
Escalation Procedure) που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο και στη
συμφωνία συμμετοχής νομίσματος, στο πλαίσιο της εντολής του, προκει
μένου να διευθετηθούν τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν στο πλαίσιο του
T2S με τα συμμετέχοντα ΚΑΤ και τις κεντρικές τράπεζες·

η) παρέχει σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και αρχές
επίβλεψης·
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θ) διαδραματίζει, με τη συνδρομή του γραφείου προγράμματος T2S της
ΕΚΤ και το δίκτυο ειδικών των κεντρικών τραπεζών, κεντρικό επικοινω
νιακό ρόλο για το T2S όσον αφορά τους συμμετέχοντες της αγοράς και
τις δημόσιες αρχές·
ι)

προωθεί τις εργασίες εναρμόνισης που αφορούν το T2S και συμβάλλει σε
αυτές·

ια) συνεργάζεται στενά με όλες τις οικείες δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς
οργανισμούς (π.χ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ρυθμιστικές αρχές των αγορών κινητών αξιών) για σχετικές πρωτοβουλίες
στον τομέα της εκκαθάρισης και διακανονισμού τίτλων·
ιβ) διασφαλίζει τη διαφάνεια, δημοσιεύοντας εγκαίρως και με συνέπεια τα
σχετικά έγγραφα.
4. Οικονομικό καθεστώς του T2S
Το συμβούλιο του T2S διαχειρίζεται το οικονομικό καθεστώς του T2S σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/2.
Το συμβούλιο του T2S, από την έναρξη του σταδίου λειτουργίας, παρέχει σε
τακτά χρονικά διαστήματα στα συμβαλλόμενα ΚΑΤ και τις συμβαλλόμενες
ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες απεικονίζουν
με σαφήνεια τις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, τα αποτελέσματα
των εργασιών και το στάδιο ανάκτησης του κόστους του T2S.
Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το οικονομικό
καθεστώς του T2S, οι οποίες συνεπάγονται αλλαγές στην τιμολόγηση του
T2S, προϋποθέτει διαβούλευση με τη διευθύνουσα ομάδα των ΚΑΤ, τη διευ
θύνουσα ομάδα νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ, τη συμβουλευτική ομάδα του
T2S και τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών.
Στο βαθμό που απαιτείται, η ΕΚΤ παρέχει κατάλληλη υποστήριξη στο συμ
βούλιο του T2S. Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η υποστήριξη αυτή επιστρέ
φονται στην ΕΚΤ.
Επιπλέον, το συμβούλιο του T2S:
α) διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του T2S μέσω του ειδικού λογαριασμού
για το έργο T2S·
β) εγκρίνει την καταβολή των δόσεων στις 4ΚΤ, σύμφωνα με το συμφωνη
μένο πρόγραμμα πληρωμών που έχει εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο,
μόλις το συμβούλιο του T2S αποδεχτεί τα παραδοτέα των 4ΚΤ·
γ) εγκρίνει έξοδα που αφορούν συμπληρωματική υποστήριξη των 4ΚΤ στις
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, βάσει της συμφωνίας Επιπέδου2
– Επιπέδου3·
δ) εγκρίνει την καταβολή των δόσεων στην ΕΚΤ, με βάση τα έξοδα στα
οποία υποβλήθηκε η τελευταία σε σχέση με το T2S·
ε) εγκρίνει και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την είσπραξη των προμη
θειών από τους πελάτες του T2S και την απόδοσή τους στις κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Όλα τα μέλη του συμβουλίου του T2S διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
Όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του συμβουλίου του T2S αναφέ
ρονται συλλογικά και αποκλειστικά στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και
τηρούν τις αρχές του προβλεπόμενου στο παράρτημα III οικείου κώδικα συμπε
ριφοράς. Υπό την ιδιότητά τους αυτή, τα μέλη που προέρχονται από κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος και κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ μπο
ρούν να ζητούν συμβουλές από άλλους εργαζόμενους του οργανισμού προέλευ
σής τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δέχονται οδηγίες από τον οργα
νισμό προέλευσής τους ή να δεσμεύονται να λάβουν συγκεκριμένη θέση κατά τη
σύσκεψη και την ψηφοφορία του συμβουλίου του T2S.
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Το συμβούλιο του T2S αποτελείται από:
α) τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην ΕΚΤ·
β) εννέα μέλη που προέρχονται από άλλες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, ένα
από τα οποία προέρχεται από την Deutsche Bundesbank, ένα από την Banco
de España, ένα από την Banque de France και ένα από την Banca d'Italia·
γ) ένα μέλος από κεντρική τράπεζα εκτός ζώνης ευρώ, η οποία έχει υπογράψει
τη συμφωνία συμμετοχής νομίσματος (ή δύο τέτοια μέλη, εφόσον ο όγκος
διακανονισμού σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ συνιστά τουλάχιστον το
20 % του όγκου της ζώνης του ευρώ)·
δ) δύο μέλη που δεν προέρχονται από κεντρική τράπεζα (χωρίς δικαίωμα
ψήφου) με αδιάλειπτη εμπειρία ως ανώτερα στελέχη στον τομέα του διακα
νονισμού τίτλων και, ει δυνατόν, με εμπειρία στη διαχείριση έργων, για τα
οποία να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Ο πρόεδρος επικουρείται από αναπληρωτή πρόεδρο, τον οποίο διορίζει το διοι
κητικό συμβούλιο. Ο αναπληρωτής πρόεδρος είναι μέλος που βρίσκεται σε
ετοιμότητα να αντικαταστήσει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Εάν ο
όγκος των νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ που διακανονίζονται στο T2S με
παράδοση έναντι ταυτόχρονης πληρωμής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40 %
του όγκου που διακανονίζεται σε ευρώ με τον ίδιο τρόπο, οι συμμετέχουσες
εκτός ζώνης ευρώ κεντρικές τράπεζες μπορούν να προτείνουν τον αναπληρωτή
πρόεδρο.

▼M1
Η θητεία των μελών του συμβουλίου του T2S έχει διάρκεια 24 μηνών και είναι
ανανεώσιμη. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται
συντομότερη θητεία, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων παραίτησης μέλους ή
συνταξιοδότησής του πριν από τη λήξη της θητείας του.

▼B
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τη σύνθεση του συμβουλίου του T2S
βάσει πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ. Για τις κατηγορίες α) έως
γ), οι αιτήσεις υποβάλλονται από το διοικητή/πρόεδρο της οικείας κεντρικής
τράπεζας. Η εκτελεστική επιτροπή προωθεί υποψηφίους που αναφέρονται απευ
θείας στο ανώτατο διοικητικό όργανο της κεντρικής τους τράπεζας. Η εκτελε
στική επιτροπή διασφαλίζει ότι στην πρότασή της τηρείται κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ μελών με εμπειρία στην πληροφορική, στη διαχείριση έργων και στον
τομέα διακανονισμού τίτλων (είτε στην παροχή υπηρεσιών διακανονισμού είτε
στη χρήση των υπηρεσιών αυτών).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Λήψη αποφάσεων
Το συμβούλιο του T2S αποφασίζει ομόφωνα, εάν αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο,
εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με απλή πλει
οψηφία.
Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) κατά κανόνα, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον επτά μελών προκειμένου
το συμβούλιο του T2S να συσκέπτεται εγκύρως·
β) δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του συμβουλίου του T2S που
ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες α) έως γ)·
γ) σε περίπτωση απουσίας, ένα μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να μετα
βιβάσει το δικαίωμά του σε άλλο μέλος· κανένα μέλος δεν μπορεί να
ψηφίσει περισσότερες από δύο φορές για το ίδιο θέμα·
δ) σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου·
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ε)

σε περίπτωση που στο πρόσωπο συγκεκριμένου μέλους του συμβουλίου
του T2S συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, το μέλος αυτό δεν συμμε
τέχει στη λήψη απόφασης και στην ψηφοφορία·

στ) τα μέλη τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς του συμβουλίου του T2S.
2. Ώρες απασχόλησης και υποστήριξη
Με την επιφύλαξη των αρχών της καλής διακυβέρνησης που καθορίζονται
στο άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/2:
α) ο πρόεδρος απασχολείται με πλήρες ωράριο εργασίας στα ζητήματα του
T2S, ενώ τα υπόλοιπα μέλη με καθεστώς μερικής απασχόλησης 30 %·
β) το συμβούλιο του T2S επικουρείται από το γραφείο προγράμματος T2S
στην ΕΚΤ·
γ) το συμβούλιο του T2S λαμβάνει πληροφορίες από τον ελεγκτή του προ
γράμματος·
δ) το συμβούλιο του T2S επικουρείται από τεχνική επιτροπή, η οποία επι
διώκει την επίτευξη ομοφωνίας σε τεχνικά θέματα· εάν δεν μπορεί να
επιτευχθεί ομοφωνία, τα θέματα τίθενται ενώπιον του συμβουλίου του
T2S·
ε) το συμβούλιο του T2S μπορεί να συστήνει άλλες επιτροπές.
3. Υποχρέωση αναφοράς και εκπροσώπηση
Το συμβούλιο του T2S αναφέρεται απευθείας στα όργανα λήψης αποφάσεων
της ΕΚΤ, σε τακτική βάση και με συγκεκριμένη δομή. Για το σκοπό αυτό,
όποτε κρίνεται απαραίτητο, καταρτίζει εκθέσεις για τα όργανα λήψης αποφά
σεων της ΕΚΤ. Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται και στη συντονιστική επι
τροπή πληροφοριακών συστημάτων του Ευρωσυστήματος (EISC), η οποία
μπορεί να παρέχει συμβουλές στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Η
επιτροπή συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (PSSC) λαμβάνει για
ενημερωτικούς σκοπούς τις εκθέσεις.
Ο πρόεδρος προεδρεύει της συμβουλευτικής ομάδας του T2S και εκπροσωπεί
το συμβούλιο του T2S στις εξωτερικές του σχέσεις, εκτός αν άλλως αποφα
σίζει το συμβούλιο του T2S.
4. Εσωτερικός κανονισμός
Λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών του
περιέχονται στον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου του T2S στο παράρ
τημα ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ T2S
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ T2S
Άρθρο 1
Τα μέλη
1.
Τα μέλη του συμβουλίου του T2S (εφεξής τα «μέλη») ενεργούν υπό την
προσωπική τους ιδιότητα και προς το μέγιστο συμφέρον του προγράμματος T2S,
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του T2S. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου του
T2S τα μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους, πλήρως ανεξάρτητες θέσεις.
2.
Στα μέλη που προέρχονται από κεντρικές τράπεζες πρέπει να παρέχεται
από αυτές επαρκής χρόνος. Τα μέλη που δεν προέρχονται από κεντρικές τράπε
ζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενεργή συμμε
τοχή τους στις εργασίες του συμβουλίου του T2S (κατά κανόνα το 30 % των
ωρών εργασίας, για όλα τα μέλη πλην του προέδρου).

▼M1
3.
Δεν επιτρέπεται στα μέλη να συμμετέχουν άμεσα στην επίβλεψη του T2S ή
κεντρικών αποθετηρίων τίτλων που αναθέτουν εργασίες διακανονισμού σε αυτό,
στον βαθμό που η εν λόγω συμμετοχή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγ
ματικές ή δυνητικές συγκρούσεις σε σχέση με την ιδιότητά τους ως μελών του
συμβουλίου του T2S. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζο
νται και να αποφεύγονται οποιεσδήποτε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Τα μέλη
δεν μπορούν να συμμετέχουν στην επιτροπή εσωτερικών επιθεωρητών (IAC)
ούτε στις δραστηριότητες Επιπέδου 3 σε καθημερινή βάση.

▼B
4.
Τα μέλη πρέπει να τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς του συμβουλίου του
T2S (εφεξής ο «κώδικας»), ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2
Πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος

▼M1

__________

▼B
2.
Ο πρόεδρος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, διασφαλίζει τη λειτουρ
γία του συμβουλίου του T2S, την εκπλήρωση της εντολής του, την τήρηση του
εσωτερικού κανονισμού και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα,
ο πρόεδρος:
α) προτείνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συμβουλίου του T2S
και προεδρεύει αυτών·
β) προτείνει το ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων·
γ) ασχολείται με όλες τις διοικητικές αποφάσεις που αφορούν το γραφείο προ
γράμματος του T2S.
3.
Ο πρόεδρος επικουρείται από αναπληρωτή πρόεδρο που τον αναπληρώνει
σε περίπτωση απουσίας. Ο πρόεδρος ενημερώνει για την απουσία του τον ανα
πληρωτή πρόεδρο το συντομότερο δυνατό.
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Άρθρο 3
Γραμματεία
1.
Ο πρόεδρος διορίζει ένα μέλος του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) με πολύ μεγάλη εμπειρία ως γραμματέα του συμβουλίου του
T2S. Ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει και αναπληρωτή γραμματέα.
2.
Ο γραμματέας επικουρεί τον πρόεδρο και εργάζεται υπό τις οδηγίες του. Ο
γραμματέας διαχειρίζεται έγκαιρα τη ροή των πληροφοριών: α) μεταξύ των
μελών· και β) μεταξύ του συμβουλίου του T2S και των λοιπών φορέων συμμε
τοχής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των λοιπών επιτροπών του Ευρωσυστήματος
ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ T2S
Άρθρο 4
Ημερομηνίες και τόπος συνεδριάσεων του συμβουλίου του T2S
1.
Το συμβούλιο του T2S αποφασίζει τις ημερομηνίες των συνεδριάσεών του
κατόπιν πρότασης του προέδρου. Το συμβούλιο του T2S θα πρέπει να συνε
δριάζει τακτικά βάσει του προγράμματος που καταρτίζει σε εύθετο χρόνο πριν
από την έναρξη κάθε έτους. Η συχνότητα των συνεδριάσεων καθορίζεται βάσει
των αναγκών του σχεδίου του προγράμματος T2S.
2.
Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου
του T2S όποτε το θεωρεί αναγκαίο. Ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση
εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα τρία τουλάχιστον μέλη.
3.

Το συμβούλιο του T2S γενικά συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.

4.
Συνεδριάσεις μπορούν να διεξαχθούν και με τηλεδιάσκεψη, εκτός εάν δεν
συμφωνούν τρία ή περισσότερα μέλη.

Άρθρο 5
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συμβουλίου του T2S
1.
Σύμφωνα με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, τα μέλη συμμετέχουν
τακτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου του T2S. Η συμμετοχή είναι αυστηρά
προσωπική. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των μελών.
2.
Τις συνεδριάσεις του συμβουλίου του T2S μπορούν να παρακολουθήσουν
μόνο τα μέλη και άλλα πρόσωπα που προσκαλούνται από τον πρόεδρο.

Άρθρο 6
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων του συμβουλίου του T2S
1.

Η γλώσσα εργασίας του συμβουλίου του T2S είναι τα αγγλικά.

2.
Το συμβούλιο του T2S ψηφίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.
Κατά κανόνα, ο γραμματέας καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη, υπό την
ευθύνη του προέδρου, και την αποστέλλει στα μέλη πέντε τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το συμβούλιο του T2S μπορεί να αποφασίσει
την αφαίρεση ή προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη κατόπιν
πρότασης του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους. Συγκεκριμένο θέμα
αφαιρείται από την ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος τριών ή περισσότερων
μελών σε περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα δεν υποβλήθηκαν στα μέλη εγκαί
ρως.
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3.
Κατά κανόνα, ο γραμματέας αποστέλλει στα μέλη τα προς συζήτηση
έγγραφα πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Ωστόσο, σύντομα
κείμενα μπορούν να αποστέλλονται μία εργάσιμη μέρα πριν από τη συνεδρίαση.
Έγγραφα που αποστέλλονται λιγότερο από δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση θεωρούνται εκτός ημερησίας διάταξης και δεν μπορούν να οδηγή
σουν σε απόφαση του συμβουλίου του T2S, εκτός αν άλλως συμφωνούν όλα τα
μέλη.

4.
Μετά από κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου του T2S, ο γραμματέας
καταρτίζει σχέδιο πρακτικών όπου καταγράφονται τα θέματα που εξετάστηκαν
και τα συμπεράσματα της συζήτησης. Στο σχέδιο πρακτικών καταγράφονται οι
θέσεις που εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση από συγκεκριμένα μέλη εφόσον το
ζητήσουν. Το σχέδιο πρακτικών διανέμεται στα μέλη εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από τη συνεδρίαση.

5.
Επίσης, μετά από κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου του T2S, ο γραμματέας
καταρτίζει σχέδιο καταλόγου δράσεων με τα καθήκοντα που ανατέθηκαν και τις
συμφωνίες που συμφωνήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, το οποίο διανέμεται στα
μέλη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη συνεδρίαση.

6.
Τα μέλη αποστέλλουν στο γραμματέα τα σχόλιά τους στο σχέδιο πρακτι
κών και τον κατάλογο δράσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη
τους. Το σχέδιο πρακτικών και του καταλόγου δράσης υποβάλλονται για έγκριση
στο συμβούλιο του T2S κατά την επόμενη συνεδρίαση (ή, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, νωρίτερα με έγγραφη διαδικασία) και υπογράφονται από τον πρόεδρο.

Άρθρο 7
Λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο του T2S
1.
Στο μέτρο του δυνατού, οι αποφάσεις του συμβουλίου του T2S λαμβάνο
νται ομόφωνα.

2.
Για την έγκυρη συνεδρίαση του συμβουλίου του T2S, απαιτείται απαρτία
τουλάχιστον επτά μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να
συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση κατά την οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται ανε
ξαρτήτως απαρτίας.

3.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το συμβούλιο του T2S προβαίνει σε ψηφοφορία
κατόπιν αιτήματος του προέδρου. Επίσης, ο πρόεδρος κινεί διαδικασία ψηφοφο
ρίας κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέλους με δικαίωμα ψήφου. Μέλος, στο
πρόσωπο του οποίου συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, δεν πρέπει να ψηφίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κώδικα. Σε περίπτωση απουσίας του, μέλος με
δικαίωμα ψήφου μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμά του σε άλλο μέλος με
δικαίωμα ψήφου· κανένα μέλος δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από δύο
φορές για οποιοδήποτε θέμα.

4.
Ο πρόεδρος μπορεί να κινήσει διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας εφόσον το
ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη.

5.
Αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται και με έγγραφη διαδικασία, εκτός εάν
δεν συμφωνούν τρία ή περισσότερα μέλη. Για την έγγραφη διαδικασία απαιτού
νται: i) κανονικά, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για εξέταση από κάθε
μέλος, και ii) καταγραφή της απόφασης στα συμπεράσματα της επόμενης συνε
δρίασης του συμβουλίου του T2S.

6.
Πρόταση που λαμβάνει την απλή πλειοψηφία των ψήφων θεωρείται ότι
εγκρίθηκε. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σε
περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αναπληρωτής πρόεδρος δεν διαθέτει
διπλή ψήφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 8
Εξωτερική επικοινωνία
1.
Ο πρόεδρος ενημερώνει τακτικά τους οικείους φορείς συμμετοχής για την
πρόοδο που επιτελείται στην υλοποίηση του προγράμματος T2S. Με τη βοήθεια
του γραμματέα, ο πρόεδρος διασφαλίζει τη διαφάνεια φροντίζοντας για την
έγκαιρη και συνεπή δημοσίευση των σχετικών εγγράφων στο δικτυακό τόπο
του T2S, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμ
βάνονται στον κώδικα.

2.
Τα μέλη πρέπει να ενημερώνουν τον πρόεδρο πριν αναλάβουν οποιαδήποτε
σχετική και σημαντική εξωτερική εκπροσώπηση σχετικά με τις αρμοδιότητες και
τα καθήκοντα του συμβουλίου του T2S, π.χ. ομιλίες για το T2S σε διασκέψεις ή
συνεδριάσεις με φορείς συμμετοχής του T2S, πρέπει δε να υποβάλλουν στο
συμβούλιο του T2S έγγραφη περίληψη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη
διοργάνωση. Οποιαδήποτε σημαντική εξωτερική επικοινωνία πρέπει να γίνεται
προς το συμφέρον του Ευρωσυστήματος και του προγράμματος T2S και να
συνάδει με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου του
T2S.

3.
Το συμβούλιο του T2S ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και προσω
πικό της ΕΚΤ ή εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ) που εργάζεται στην υπο
στήριξη του T2S να συμμετάσχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που
αφορούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό τίτλων και ίσως να εκπροσωπούν
το T2S σε σχετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας. Μέλος του προσωπικού της
ΕΚΤ ή ΕθνΚΤ μπορεί να οριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνον εφόσον απο
δεδειγμένα συμμορφώνεται με υποχρεώσεις που αφορούν την εμπιστευτικότητα
και τη σύγκρουση συμφερόντων τουλάχιστον ανάλογες με αυτές του κώδικα.

Άρθρο 9
Εσωτερική επικοινωνία
1.
Μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν ανήκουν στο Ευρωσύστημα λαμ
βάνουν μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, υπό τον όρο της εμπι
στευτικότητας, όλα τα έγγραφα σχετικά με το T2S που υποβλήθηκαν στο διοι
κητικό συμβούλιο, καθώς επίσης και συγκεκριμένα σημεία των πρακτικών του
διοικητικού συμβουλίου που αφορούν αποφάσεις σχετικά με το T2S.

2.
ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που δεν διαθέτουν μέλος του προσωπικού
τους στο συμβούλιο του T2S διαθέτουν αυτόματη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα
του συμβουλίου του T2S. Μπορούν επίσης να ζητήσουν από τον πρόεδρο να
συμμετέχουν σε επιτροπή του συμβουλίου του T2S εφόσον έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για κάποιο θέμα. Ένα μέλος είναι υπεύθυνο να ενημερώνει τις εν
λόγω ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εάν κρίνεται ότι αυτές μπορεί να έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ίδιο μέλος μπορεί επίσης να θέτει ενώπιον του συμ
βουλίου του T2S οποιοδήποτε ζήτημα θίγει η εν λόγω ΕθνΚΤ του Ευρωσυστή
ματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Άρθρο 10
Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού για το έργο T2S
1.
Το συμβούλιο του T2S διαχειρίζεται, για λογαριασμό του Ευρωσυστήμα
τος, ειδικό λογαριασμό για το έργο T2S ο οποίος τηρείται στα βιβλία της ΕΚΤ
και είναι μεταβατικός λογαριασμός. Ο ειδικός λογαριασμός για το έργο T2S
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χρησιμοποιείται: α) για τη διαχείριση οικονομικών ροών (ιδίως είσπραξη κεφα
λαίων και καταβολή δόσεων) μεταξύ των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστή
ματος που προέρχονται από τον προϋπολογισμό του T2S· και β) για τη διαχεί
ριση οικονομικών ροών που αφορούν τις προμήθειες για υπηρεσίες του T2S. Το
συμβούλιο του T2S μεριμνά ώστε το υπόλοιπο του λογαριασμού να είναι πάντα
μηδενικό ή θετικό.
2.
Ο πρόεδρος καλεί εγκαίρως τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να προβλέ
ψουν στον προϋπολογισμό τους τα μερίδια του κόστους που τους αναλογούν
(σύμφωνα με την κλείδα κατανομής κόστους του T2S) και να τα καταβάλλουν
στον ειδικό λογαριασμό για το έργο T2S σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών
που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο.
3.
Ο πρόεδρος δίνει εντολή για την πληρωμή των δόσεων από τον ειδικό
λογαριασμό για το έργο T2S κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το συμβούλιο
του T2S. Η πληρωμή μιας δόσης στις 4ΚΤ θεωρείται ότι εγκρίθηκε νομότυπα
από το συμβούλιο του T2S μόλις ένα παραδοτέο των 4ΚΤ επικυρωθεί και γίνει
αποδεκτό και η επικύρωση και αποδοχή αυτή εγκριθούν νομότυπα στα πρακτικά
της συνεδρίασης του συμβουλίου του T2S. Η πληρωμή μιας δόσης στην ΕΚΤ
λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε έτους με βάση τις συμφωνίες που αφορούν το
κονδύλιο χρηματοδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 11
Έλεγχος
Οι δραστηριότητες του συμβουλίου του T2S υπόκεινται σε έλεγχο από την
επιτροπή εσωτερικών επιθεωρητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ T2S
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Εισαγωγή
Το συμβούλιο του T2S συγκροτείται από μέλη που διορίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο. Τα μέλη πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά προς το μέγιστο συμφέ
ρον του προγράμματος T2S, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του T2S, και πρέπει
να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στις εργασίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα
T2S.

Το συμβούλιο του T2S συνδράμει τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη διασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλή
ρωσης του προγράμματος T2S, αναφέρεται δε στο διοικητικό συμβούλιο. Για την
εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου
είναι σημαντικό οι εργασίες του συμβουλίου του T2S να μην επηρεάζονται από
περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων στο
πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους.

Επίσης, είναι αναγκαίο για την καλή φήμη και την αξιοπιστία του Ευρωσυστή
ματος/Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), και για τη νομική
αρτιότητα του προγράμματος T2S, τα μέλη να καθοδηγούνται και να φαίνεται
ότι καθοδηγούνται από το γενικό συμφέρον του Ευρωσυστήματος και, ιδίως, από
το συμφέρον του προγράμματος T2S. Συνεπώς, τα μέλη πρέπει: α) να αποφεύ
γουν καταστάσεις όπου υπάρχει ή φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων·
β) να ενεργούν μόνο υπό την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι του Ευρωσυστήμα
τος και του T2S στις συναλλαγές τους με δημόσιες αρχές, κεντρικές τράπεζες,
εκπροσώπους του χώρου και άλλους εξωτερικούς φορείς συμμετοχής που εμπλέ
κονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του T2S· και γ) να
διασφαλίζουν αντικειμενικότητα, ουδετερότητα και συνθήκες θεμιτού ανταγωνι
σμού μεταξύ των δυνητικών προμηθευτών που έχουν συμφέρον στο πρόγραμμα
T2S.

Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο
άρθρο 37.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπε
ζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του
ΕΣΚΤ») δεσμεύει τόσο το προσωπικό της ΕΚΤ όσο και το προσωπικό των
εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) που εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται
με το ΕΣΚΤ και περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν εμπο
ρικά μυστικά ή πληροφορίες που έχουν εμπορική αξία. Ανάλογη υποχρέωση
υπέχουν και τα μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν προέρχονται από κεντρι
κές τράπεζες. Τα εν λόγω μέλη πρέπει επίσης να τηρούν και τυχόν συμπληρω
ματικούς κανόνες συμπεριφοράς που μπορεί να προβλέπονται στην επιστολή
διορισμού τους και στη σύμβασή τους με την ΕΚΤ.

Είναι σκόπιμη και συνάδει με την καλή διοικητική πρακτική η θέσπιση δεοντο
λογικών προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική ακεραιότητα, την αρχή του
θεμιτού ανταγωνισμού, την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και την
προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που προέρχονται από το Ευρωσύ
στημα ή από τρίτους, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσεται η τεχνογνωσία και η
εμπειρία στους σχετικούς τομείς του προγράμματος T2S στο πλαίσιο του συμ
βουλίου του T2S προς το γενικό όφελος του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Επίσης,
είναι σκόπιμη και συνάδει με την καλή διοικητική πρακτική η πρόβλεψη έννομης
προστασίας για την παραβίαση του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς (εφεξής ο
«κώδικας») στους όρους απασχόλησης που έχουν εφαρμογή στα μέλη του προ
σωπικού της ΕΚΤ και σε παρόμοιες διατάξεις που εφαρμόζονται στα μέλη του
προσωπικού των ΕθνΚΤ. Παρόμοια διάταξη εφαρμόζεται στα μέλη του συμβου
λίου του T2S που δεν προέρχονται από κεντρική τράπεζα.

Ο παρών κώδικας δεν θίγει υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλους δεοντο
λογικούς κανόνες που τυχόν εφαρμόζονται στα μέλη του συμβουλίου του T2S
υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ ή ΕθνΚΤ.
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1.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κώδικα:
α) ως «πρόεδρος» νοείται το πρόσωπο που διορίζεται από το διοικητικό
συμβούλιο για να προεδρεύει του συμβουλίου του T2S·
β) ως «αναπληρωτής πρόεδρος» νοείται το πρόσωπο που διορίζεται από το
διοικητικό συμβούλιο για να αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση
απουσίας του·
γ) ως «εμπιστευτικές πληροφορίες», με την επιφύλαξη της υποχρέωσης
τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο
37.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ή σε έγγραφα διαβαθμισμένα με
βάση το καθεστώς εμπιστευτικότητας της ΕΚΤ που παρέχονται στα
μέλη του συμβουλίου του T2S, νοούνται: i) εμπορικά μυστικά του
Ευρωσυστήματος ή τρίτων, καθώς και κάθε πληροφορία που έχει εμπο
ρική αξία για σκοπούς άλλους από αυτούς των εργασιών του συμβου
λίου του T2S· ii) κάθε πληροφορία, η μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση
της οποίας θα μπορούσε να βλάψει τα βασικά συμφέροντα του Ευρω
συστήματος· και iii) κάθε πληροφορία που ένας λογικός άνθρωπος θα
θεωρούσε εμπιστευτική. Οι «εμπιστευτικές πληροφορίες» δεν περιλαμ
βάνουν πληροφορίες οι οποίες: i) είναι ή καθίστανται γενικά διαθέσιμες
στο κοινό, χωρίς αυτό να γίνεται κατά παράβαση του κώδικα· ή ii)
παράγονται ανεξάρτητα, από κάποιον τρίτο ο οποίος δεν έχει πρόσβαση
σε εμπιστευτικές πληροφορίες· ή iii) με την επιφύλαξη της ενότητας 3,
η δημοσιοποίησή τους υπαγορεύεται από το νόμο·
δ) ως «μέλος του προσωπικού που δεν προέρχεται από κεντρική τράπεζα»
νοείται το μέλος του συμβουλίου του T2S που δεν ανήκει στο προσω
πικό της ΕΚΤ ή ΕθνΚΤ·
ε)

ως «εντολή» νοείται η εντολή που προβλέπεται στο παράρτημα Ι·

στ) ως «μέλος» νοείται μέλος του συμβουλίου του T2S, συμπεριλαμβανο
μένου του προέδρου·
ζ)

2.

ως «δυνητικοί προμηθευτές» νοούνται εμπορικές επιχειρήσεις που
έχουν συμφέρον στην προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών που αφορούν
το T2S σε κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ ή εκτός ζώνης ευρώ,
η οποία δεσμεύτηκε να διακανονίζει το εθνικό της νόμισμα μέσω του
T2S.

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

2.1. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει σε σχέση με την παροχή αγαθών ή/και
υπηρεσιών που αφορούν την εντολή του συμβουλίου του T2S στην περί
πτωση που ένα μέλος έχει εμπορικό ή επαγγελματικό συμφέρον ή συμμε
τοχή σε δυνητικό προμηθευτή, είτε μέσω ιδιοκτησίας, ελέγχου, επένδυσης ή
με άλλο τρόπο, η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη
και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος.
2.2. Τα μέλη ενεργούν προς το γενικό συμφέρον του Ευρωσυστήματος και του
προγράμματος T2S. Αποφεύγουν καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να
προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
2.3. Σε περίπτωση που προκύψει ή είναι πολύ πιθανό να προκύψει σύγκρουση
συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα του συμβουλίου του T2S, το
εμπλεκόμενο μέλος καθιστά γνωστή την πραγματική ή πιθανή σύγκρουση
συμφερόντων την αρχή συμμόρφωσης της κεντρικής του τράπεζας (ή, στην
περίπτωση μέλους που δεν προέρχεται από κεντρική τράπεζα, τον υπεύθυνο
για θέματα δεοντολογίας της ΕΚΤ) χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρα
τίθεται στο προσάρτημα 2, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει και τον πρόεδρο.
Εάν η αρχή συμμόρφωσης (ή, στην περίπτωση μέλους που δεν προέρχεται
από κεντρική τράπεζα, ο υπεύθυνος για θέματα δεοντολογίας της ΕΚΤ)
διαπιστώσει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, υποβάλλει σύσταση
στο διοικητή της οικείας κεντρικής τράπεζας (ή, στην περίπτωση μέλους
που δεν προέρχεται από κεντρική τράπεζα, στον υπεύθυνο για θέματα δεο
ντολογίας της ΕΚΤ) σχετικά με την κατάλληλη διαχείριση της σύγκρουσης
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συμφερόντων, και ο διοικητής/πρόεδρος ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο διοικητής/πρόεδρος παρέχει τις ανα
γκαίες λεπτομέρειες προκειμένου ο πρόεδρος να είναι σε θέση να διαμορ
φώσει ενημερωμένη άποψη για την κατάλληλη διαχείριση της σύγκρουσης
συμφερόντων.
2.4. Εάν, στη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου του T2S, ένα μέλος ευλό
γως πιστεύει ότι η συμμετοχή άλλου μέλους στη συζήτηση, την ψηφοφορία
ή την έγγραφη διαδικασία του συμβουλίου του T2S θα μπορούσε να προ
καλέσει σύγκρουση συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως τον πρόεδρο.
2.5. Ο πρόεδρος καλεί το μέλος που διαπίστωσε πραγματική ή δυνητική
σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με την ενότητα 2.3 ή για το οποίο
υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα
με την ενότητα 2.4 να δηλώσει εάν πράγματι υπάρχει ή ενδέχεται να υπάρ
ξει σύγκρουση συμφερόντων. Εάν ο πρόεδρος δεν ικανοποιηθεί από τη
δήλωση του μέλους αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη κάθε σχετικό
θέμα. Ο πρόεδρος ενημερώνει την αρχή συμμόρφωσης της οικείας κεντρι
κής τράπεζας (ή, στην περίπτωση μέλους που δεν προέρχεται από κεντρική
τράπεζα, τον υπεύθυνο για θέματα δεοντολογίας της ΕΚΤ) για κάθε τέτοια
περίπτωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εφόσον το κρίνει σκόπι
μο, το διοικητικό συμβούλιο.
2.6. Εάν οι παράγραφοι 2.3, 2.4 ή 2.5 αφορούν τον πρόεδρο, αυτός ενημερώνει
τον αναπληρωτή πρόεδρο.
2.7. Τα μέλη δεν πρέπει να ψηφίζουν για κανένα ζήτημα σε σχέση με το οποίο
τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που
είναι μέλη του προσωπικού των 4ΚΤ όταν το συμβούλιο του T2S αποφα
σίζει για την επικύρωση παραδοτέων των 4ΚΤ.
3.

Ορθή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών

3.1. Τα μέλη κάνουν χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών αποκλειστικά για
τους σκοπούς και προς το συμφέρον του Ευρωσυστήματος και του προ
γράμματος T2S και σύμφωνα με την εντολή του συμβουλίου του T2S.
3.2. Τα μέλη δεν πρέπει να δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρί
τους και, όσον αφορά μέλη που είναι μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ ή
ΕθνΚΤ, μπορούν να δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο σε
μέλη του προσωπικού των κεντρικών τους τραπεζών ή άλλης κεντρικής
τράπεζας στο μέτρο που αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν
συμβουλές για τη διαμόρφωση γνώμης σε συγκεκριμένο ζήτημα. Εμπιστευ
τικές πληροφορίες με την ένδειξη «μόνο μέλη» δεν επιτρέπεται κατά
κανόνα να δημοσιοποιούνται από μέλη σε μέλη του προσωπικού των
κεντρικών τους τραπεζών ή σε άλλες κεντρικές τράπεζες, εκτός αν άλλως
συμφωνείται από το συμβούλιο του T2S.
3.3. Τα μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της δημοσιο
ποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από παραδρομή ή την πρόσβαση σε
αυτές χωρίς άδεια.
3.4. Τα μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την πρόσβασή τους σε εμπιστευτικές
πληροφορίες προς όφελος οντότητας εκτός του Ευρωσυστήματος ή χωρίς
εύλογη αιτιολογία προς όφελος της κεντρικής τους τράπεζας.
3.5. Στο μέτρο που ορισμένο μέλος διατάσσεται από δικαστήριο ή ρυθμιστική,
εποπτική ή άλλη αρμόδια αρχή που έχει δικαιοδοσία σε αυτό να δημοσιο
ποιήσει ή να καταστήσει διαθέσιμες εμπιστευτικές πληροφορίες, το εν λόγω
μέλος πρέπει:
α) να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, για τη
διαταγή αυτή τον πρόεδρο και την αρχή συμμόρφωσης (ή, στην περί
πτωση μέλους που δεν προέρχεται από κεντρική τράπεζα, τον υπεύθυνο
για θέματα δεοντολογίας της ΕΚΤ) της κεντρικής του τράπεζας, παρέχο
ντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες·
β) να λάβει νομική συμβουλή ειδικού για τη νομιμότητα και εκτελεστότητα
της διαταγής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο·
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γ) να συνεργαστεί με όλες τις εμπλεκόμενες κεντρικές τράπεζες και να
παράσχει τη συνδρομή που εύλογα μπορεί να ζητήσει ο πρόεδρος, προ
κειμένου το συμβούλιο του T2S ή η κεντρική τράπεζα του εμπλεκόμε
νου μέλους να είναι σε θέση να ασκήσει ένδικα μέσα για την προστασία
των εμπιστευτικών πληροφοριών·
δ) να ενημερώσει το αρμόδιο δικαστήριο ή την οικεία αρχή για τον εμπι
στευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και να ζητήσει την τήρηση της
εμπιστευτικότητάς τους, στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος.
Εάν η παρούσα παράγραφος αφορά τον πρόεδρο, αυτός ενημερώνει τον
αναπληρωτή πρόεδρο.
4.

Διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες

4.1. Τα μέλη, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις εμπιστευτικές
πληροφορίες, στις επαφές τους με δυνητικούς προμηθευτές ή εμπορικούς
οργανισμούς που εκπροσωπούν δυνητικούς προμηθευτές, επιδιώκουν την
τήρηση του θεμιτού ανταγωνισμού και παρέχουν αντικειμενική και ορθή
πληροφόρηση σε όλους τους δυνητικούς προμηθευτές ή εκπροσώπους με
συντονισμένο τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Ανάλογα με τις παρεχόμενες
πληροφορίες, ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή των
ανωτέρω σε εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή εγγράφων με
αυτούς στο πλαίσιο συμβουλευτικών ομάδων.
4.2. Τα μέλη εξετάζουν δεόντως κάθε γραπτή επικοινωνία που απευθύνεται σε
αυτά από δυνητικούς προμηθευτές ή εμπορικούς οργανισμούς που εκπρο
σωπούν δυνητικούς προμηθευτές και τη μεταχειρίζονται ως εμπιστευτική,
εκτός εάν ρητά ορίζεται το αντίθετο από τον δυνητικό προμηθευτή ή τον
εκπρόσωπο.
4.3. Οι ενότητες 4.1 και 4.2 δεν πρέπει να έχουν την έννοια ότι παρεμποδίζονται
οι επαφές μεταξύ του συμβουλίου του T2S και δυνητικών προμηθευτών ή
εμπορικών οργανισμών που εκπροσωπούν δυνητικούς προμηθευτές. Ωστό
σο, τα μέλη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες εντός του Ευρωσυστήμα
τος σχετικά με τις επαφές τους με δυνητικούς προμηθευτές ή εκπροσώπους.
5.

Συμβουλές σε ζητήματα δεοντολογίας
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος έχει ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή
του κώδικα, θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του υπεύθυνου για θέματα
δεοντολογίας της ΕΚΤ.

6.

Ποινές και τελικές διατάξεις

6.1. Με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες που
περιέχονται στους όρους απασχόλησής τους ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας
ποινικής κύρωσης, πειθαρχικής ή διοικητικής ποινής ή ποινικής ρήτρας, τα
μέλη που παραβιάζουν τον παρόντα κώδικα απομακρύνονται αμέσως από το
συμβούλιο του T2S και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διαδικασίες του
παραρτήματος I.
6.2. Τα μέλη συνεχίζουν να δεσμεύονται από την ενότητα 3 και μετά την παύση
των καθηκόντων τους.
6.3. Πρώην μέλη δεν πρέπει να κάνουν χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών
προκειμένου να προσληφθούν από δυνητικό προμηθευτή ή να αποκαλύ
πτουν ή να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες που απέκτησαν
λόγω της συμμετοχής τους στο συμβούλιο του T2S ως εργαζόμενοι ενός
δυνητικού προμηθευτή.
6.4. Κατά το πρώτο έτος μετά την παύση των καθηκόντων τους, τα μέλη συνε
χίζουν να αποφεύγουν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να
προκύψει από μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα ή διορισμό. Συγκεκρι
μένα, πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως το συμβούλιο του T2S κάθε φορά
που προτίθενται να ασκήσουν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ή
να αποδεχτούν διορισμό και ζητούν τη συμβουλή του συμβουλίου του T2S
πριν δεσμευτούν.
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6.5. Στην περίπτωση που ένα πρώην μέλος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που
υπέχει βάσει των παραγράφων 6.3 και 6.4, το συμβούλιο του T2S μπορεί να
ενημερώσει τον εργοδότη του πρώην μέλους για την ύπαρξη σύγκρουσης
συμφερόντων μεταξύ της νέας και της παλιάς θέσης αυτού.
7.

Αποδέκτες και διανομή
Ο παρών κώδικας απευθύνεται στα μέλη του συμβουλίου του T2S. Αντί
γραφό του διανέμεται σε όλα τα υφιστάμενα μέλη, καθώς και στα νέα μέλη
με το διορισμό τους. Τα μέλη υποχρεούνται να υπογράψουν τα προσαρτή
ματα 1 και 2 πριν από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συμβου
λίου του T2S.
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Προσάρτημα 1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Με την παρούσα αποδέχομαι το συνημμένο κώδικα και γνωρίζω τις κάτωθι
υποχρεώσεις μου, και ιδίως την υποχρέωσή μου α) να τηρώ το απόρρητο των
εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτώ και β) να αποφεύγω, καθώς και να
δηλώνω, καταστάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση
συμφερόντων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως μέλους του συμ
βουλίου του T2S σε σχέση με το πρόγραμμα T2S.

....................................................................................
(Υπογραφή και ημερομηνία)
....................................................................................
(Ονοματεπώνυμο)
....................................................................................
(Διεύθυνση)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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Προσάρτημα 2
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (1)

....................................................................................
(Ονοματεπώνυμο)
....................................................................................
(Διεύθυνση)
....................................................................................
(Επάγγελμα)
Το πρόγραμμα T2S επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όσον αφορά μέλος της
οικογένειας) από τα ακόλουθα χρηματικά ή/και μη χρηματικά συμφέροντα, τα
οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την
έννοια του παρόντος κώδικα (2):
Επενδύσεις (π.χ. άμεσες ή έμμεσες σε εμπορική εταιρία, συμπεριλαμβανομένων
των θυγατρικών ή άλλων εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, η οποία έχει
συμφέρον ως δυνητικός προμηθευτής του προγράμματος T2S, εκτός εάν η επέν
δυση έχει πραγματοποιηθεί μέσω εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, συντα
ξιοδοτικά ταμεία ή παρόμοιους οργανισμούς):

Θέση (π.χ. υφιστάμενη ή προηγούμενη, αμειβόμενη ή μη, σε οντότητα εμπορι
κού σκοπού που έχει συμφέρον ως δυνητικός προμηθευτής του προγράμματος
T2S):

Έσοδα ή δώρα (π.χ. τρέχουσες, προηγούμενες ή αναμενόμενες αποδοχές,
συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων παροχών, δικαιώματα που θα ασκη
θούν σε μεταγενέστερο στάδιο και μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ή
δώρα από εμπορική επιχείρηση που έχει συμφέρον ως δυνητικός προμηθευτής
του προγράμματος T2S):

Λοιπά:

(1) Εφόσον το μέλος δεν έχει τέτοιου είδους συμφέροντα, σημειώνει τη λέξη «κανένα» στο
σχετικό πεδίο(α).
(2) Μέλος που έχει σχετικό συμφέρον θα πρέπει να περιγράψει όλα τα σχετικά πραγματικά
περιστατικά και καταστάσεις, χρησιμοποιώντας επιπλέον χώρο εφόσον απαιτείται.
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Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι από όσα δύναμαι να γνωρίζω οι ως άνω
πληροφορίες είναι πλήρεις και αληθείς.
....................................................................................
(Υπογραφή και ημερομηνία)
....................................................................................
(Ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΤΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ T2S ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
1.

Προκήρυξη διαγωνισμού

1.1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνι
σμού για το διορισμό ειδικών ως μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν
προέρχονται από κεντρική τράπεζα και καταρτίζει εφεδρικό πίνακα. Ο δια
γωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 της 3ης
Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (1), οι
όροι εφαρμογής της οποίας εξειδικεύονται περαιτέρω στο κεφάλαιο 8 του
εγχειριδίου υπηρεσιακής πρακτικής της ΕΚΤ (Business Practice Handbook).
Ωστόσο, παρεκκλίνει σε ορισμένο βαθμό, ιδίως από το άρθρο 16α της
απόφασης ΕΚΤ/2007/5, ενώ τηρεί τουλάχιστον της βασικές αρχές που διέ
πουν τις δημόσιες συμβάσεις και εγγυάται τη διαδικασία ενός αμερόληπτου
και διαφανούς διαγωνισμού.
1.2. Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζει, μεταξύ άλλων: α) τα καθήκοντα
του συμβουλίου του T2S· β) τα καθήκοντα των μελών του συμβουλίου του
T2S που δεν προέρχονται από κεντρική τράπεζα· γ) τα κριτήρια επιλογής· δ)
τις οικονομικές παραμέτρους της ανάθεσης καθηκόντων· και ε) τη διαδικα
σία υποβολής αιτήσεων και την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους.
1.3. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται ταυτόχρονα στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Εφό
σον το κρίνει σκόπιμο, η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά και
άλλα μέσα για τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Σε περί
πτωση αποκλίσεων, υπερισχύει το κείμενο που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψηφί
ους πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημο
σίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Διαδικασία επιλογής

2.1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τη σύνθεση του συμβουλίου του
T2S βάσει πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και διορίζει όλα τα μέλη
του συμβουλίου του T2S.
2.2. Όσον αφορά τα μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν προέρχονται από
κεντρική τράπεζα, το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί του υποψηφίους με
βάση τα κριτήρια επιλογής της ενότητας 3.
2.3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου του T2S, εκπρόσωποι από τις εθνικές κεντρι
κές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ
επικουρούν την εκτελεστική επιτροπή στη συμπλήρωση των εντύπων αξιο
λόγησης των υποψηφίων, τα οποία περιλαμβάνουν περίληψη των πλεονε
κτημάτων και μειονεκτημάτων τους σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και
σύσταση διορισμού ως προς την καταλληλότητα του υποψηφίου.
2.4. Σε αντίθεση με το άρθρο 16α παράγραφος 6 της απόφασης ΕΚΤ/2007/5,
δύο υποψήφιοι διορίζονται αμέσως και καταρτίζεται εφεδρικός πίνακας
πιθανών υποψηφίων για την πλήρωση μελλοντικών κενών θέσεων.
3.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:
α) εμπειρία στον τομέα διακανονισμού τίτλων, ως πάροχος ή χρήστης υπη
ρεσιών διακανονισμού τίτλων, καθώς και εξειδίκευση στον ευρύτερο
χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης·

(1) ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 34.
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β) τουλάχιστον 10 έτη εμπειρίας στις επαφές με σημαντικούς παράγοντες
των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης·
γ) κατά προτίμηση, εμπειρία στη διαχείριση έργων·
δ) η γλώσσα εργασίας του συμβουλίου του T2S είναι τα αγγλικά· συνεπώς,
τα μέλη που δεν προέρχονται από κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι σε
θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά στα αγγλικά.
4.

Εφεδρικός πίνακας

4.1. Η ΕΚΤ τηρεί εφεδρικό πίνακα πιθανών υποψηφίων.
4.2. Σε περίπτωση κενής θέσης στο συμβούλιο του T2S, η εκτελεστική επιτροπή
μπορεί να επιλέξει υποψήφιο από τον εφεδρικό πίνακα με βάση την κατά
ταξή του σε αυτόν και να τον προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο ως μέλος
του συμβουλίου του T2S διετούς θητείας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία
φορά.
4.3. Αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, ο εφεδρικός πίνακας παραμέ
νει σε ισχύ για μια περίοδο δύο ετών. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ισχύ
του πίνακα κατάταξης μπορεί να παραταθεί για άλλη μια περίοδο δύο ετών.
4.4. Σε αντίθεση με το άρθρο 16α παράγραφος 7 της απόφασης ΕΚΤ/2007/5,
στον εφεδρικό πίνακα στο εφεδρικό πίνακα δεν μπορούν να συμπεριλη
φθούν νέοι υποψήφιοι.
4.5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16α παράγραφος 8 της απόφασης
ECB/2007/5, οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία
τους, να τα ενημερώνουν ή να τα διορθώνουν. Δεν μπορούν όμως να
ενημερώνουν ή να διορθώνουν τα κριτήρια καταλληλότητάς τους και τα
κριτήρια επιλογής μετά την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης του
διαγωνισμού.
5.

Διορισμός

5.1. Τα μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν προέρχονται από κεντρική
τράπεζα διορίζονται με την προσωπική τους ιδιότητα. Δεν μπορούν να
αναθέτουν τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο.
5.2. Ο διορισμός προϋποθέτει την υπογραφή από το διοριζόμενο της σύμβασης
διορισμού του από τον πρόεδρο του συμβουλίου του T2S, μιας σύμβασης
με την ΕΚΤ για τις αποζημιώσεις και την επιστροφή των εξόδων, καθώς και
των δηλώσεων της παραγράφου 6.1.
5.3. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν
προέρχονται από κεντρική τράπεζα ως μέλη του συμβουλίου του T2S χωρίς
δικαίωμα ψήφου για διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
6.

Δηλώσεις

6.1. Τα μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν προέρχονται από κεντρική
τράπεζα δεσμεύονται να τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς του συμβουλίου
του T2S. Συνεπώς, υποχρεούνται να υπογράψουν τη «Δήλωση συμμόρφω
σης προς τον κώδικα συμπεριφοράς» του προσαρτήματος 1 του παραρτή
ματος III και να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη «Δήλωση συμφερό
ντων» του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος III.
6.2. Τα μέλη του συμβουλίου του T2S που δεν προέρχονται από κεντρική
τράπεζα υποχρεούνται επίσης να υπογράψουν τις δηλώσεις που προβλέπο
νται στην προκήρυξη.
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7.

Τερματισμός της θητείας και αντικατάσταση

7.1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τερματίσει τη θητεία ενός μέλους του
συμβουλίου του T2S που δεν προέρχεται από κεντρική τράπεζα σε περί
πτωση σύγκρουσης καθηκόντων, παράβασης καθήκοντος, αδυναμία εκτέλε
σης των καθηκόντων του, παραβίασης του κώδικα συμπεριφοράς ή σοβα
ρού παραπτώματος.
7.2. Η θητεία θεωρείται ότι έχει τερματιστεί όταν το μέλος που δεν προέρχεται
από κεντρική τράπεζα παραιτηθεί ή η θητεία του λήξει χωρίς να ανανεωθεί.
7.3. Εάν η θητεία τερματιστεί πριν από την πάροδο της περιόδου των δύο ετών,
εφαρμόζονται τα άρθρα 4.2 και 4.3.

