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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΕΕ) αριθ. 795/2014
της 3ης Ιουλίου 2014
σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά
συστήματα πληρωμών
(EKT/2014/28)

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα
ΣΣΣΠ.
2.
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση η οποία προσδιορίζει
τα συστήματα πληρωμών που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό,
τους διαχειριστές τους και τις αρμόδιες αρχές. Ο σχετικός κατάλογος
τηρείται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ και επικαιροποιείται μετά από
κάθε μεταβολή.
3.
Ένα σύστημα πληρωμών χαρακτηρίζεται ως ΣΣΣΠ εφόσον: α)
μπορεί να γνωστοποιηθεί ως σύστημα σύμφωνα με την οδηγία
98/26/ΕΚ από κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ ή ο διαχειριστής
του είναι εγκατεστημένος στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης
της διαχείρισης μέσω υποκαταστήματος· και β) συντρέχουν τουλάχιστον
δύο από τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους:
i) η συνολική ημερήσια μέση αξία των πληρωμών σε ευρώ που υπο
βάλλονται σε επεξεργασία υπερβαίνει τα 10 δισεκατ. ευρώ·
▼M1
ii) η συνολική αξία των πληρωμών σε ευρώ που υποβάλλονται σε
επεξεργασία αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα:
— 15 % του συνολικού όγκου των πληρωμών σε ευρώ στην Ένω
ση,
— 5 % του συνολικού όγκου των διασυνοριακών πληρωμών σε
ευρώ στην Ένωση,
— μερίδιο αγοράς 75 % του συνολικού όγκου των πληρωμών σε
ευρώ σε επίπεδο κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·
▼B
iii) η διασυνοριακή δραστηριότητά του (ήτοι συμμετέχοντες εγκατεστη
μένοι σε χώρα διαφορετική από εκείνη του διαχειριστή του ΣΣΣΠ
ή/και οι διασυνοριακές ζεύξεις με άλλα συστήματα πληρωμών)
αφορά πέντε ή περισσότερες χώρες και παράγει τουλάχιστον το
33 % του συνολικού όγκου των πληρωμών σε ευρώ που υποβάλλο
νται σε επεξεργασία από το εν λόγω ΣΣΣΠ·
iv) χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό άλλων υποδομών χρηματοπι
στωτικών αγορών.
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Σε ετήσια βάση διενεργείται διαδικασία χαρακτηρισμού.
3α.
Η απόφαση που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 παραμένει σε
ισχύ έως ότου καταργηθεί. Σε ετήσια βάση διενεργούνται έλεγχοι επα
λήθευσης συστημάτων πληρωμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΣΣΠ
προκειμένου να επαληθεύεται ότι τα εν λόγω συστήματα συνεχίζουν να
πληρούν τα κριτήρια βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια.
4.
Οι διαχειριστές ΣΣΣΠ συνεργάζονται σε συνεχή βάση με την
αρμόδια αρχή και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του ΣΣΣΠ που δια
χειρίζονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 έως 21, μεταξύ άλλων και
όσον αφορά την εν γένει αποτελεσματικότητα των κανόνων, διαδικα
σιών και πλαισίων τους. Οι διαχειριστές ΣΣΣΠ συνεργάζονται επίσης με
την αρμόδια αρχή προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη του ευρύ
τερου στόχου προώθησης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων
πληρωμών σε συστημικό επίπεδο.
▼B
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
1)

«σύστημα πληρωμών»: τυπική συμφωνία μεταξύ τριών ή περισ
σότερων συμμετεχόντων, στους οποίους δεν υπολογίζονται τρά
πεζες διακανονισμού, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, γραφεία συμ
ψηφισμού ή έμμεσοι συμμετέχοντες, η οποία περιλαμβάνει κοι
νούς κανόνες και τυποποιημένες ρυθμίσεις για την εκτέλεση εντο
λών μεταβίβασης μεταξύ των συμμετεχόντων·

2)

«εντολή μεταβίβασης»: ο όρος έχει την ίδια έννοια με αυτή που
του αποδίδεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) πρώτη περίπτωση της
οδηγίας 98/26/ΕΚ·

3)

«συστημικός κίνδυνος»: σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώ
σεων κάποιου συμμετέχοντα ή του διαχειριστή ΣΣΣΠ σε συγκε
κριμένο ΣΣΣΠ, ο κίνδυνος να προκληθεί εξ αυτού αδυναμία
τήρησης των υποχρεώσεων άλλων συμμετεχόντων ή/και του δια
χειριστή ΣΣΣΠ όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, ενδεχομέ
νως με δευτερογενείς επιδράσεις απειλητικές για τη σταθερότητα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή την εμπιστοσύνη σε αυτό·

4)

«διαχειριστής ΣΣΣΠ»: νομική οντότητα που ευθύνεται νομικά για
τη λειτουργία ενός ΣΣΣΠ·

5)

«αρμόδια αρχή»: κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος που
διαθέτει κύρια αρμοδιότητα επίβλεψης και προσδιορίζεται ως
τέτοια σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2·

6)

«ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος»: ΣΣΣΠ του οποίου ιδιοκτήτης και
διαχειριστής είναι κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος·

7)

«νομικός κίνδυνος»: κίνδυνος που απορρέει από την εφαρμογή
νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης και συνήθως συνεπάγεται
ζημία·
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8)

«πιστωτικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος ορισμένος αντισυμβαλλόμε
νος, είτε συμμετέχων είτε άλλη οντότητα, να μην είναι σε θέση
να τηρήσει πλήρως τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του όταν
αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες ή οποτεδήποτε στη συνέχεια·

9)

«κίνδυνος ρευστότητας»: ο κίνδυνος ορισμένος αντισυμβαλλόμε
νος, είτε συμμετέχων είτε άλλη οντότητα, να μην διαθέτει επαρκή
κεφάλαια για να τηρήσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
του όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, αν και ενδέχεται να
διαθέτει επαρκή κεφάλαια για τον σκοπό αυτόν στο μέλλον·

10)

«λειτουργικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος πρόκλησης μείωσης, υπο
βάθμισης ή διακοπής υπηρεσιών που παρέχονται από ΣΣΣΠ
λόγω προβλημάτων στα συστήματα πληροφορικής ή στις εσωτε
ρικές διαδικασίες, ανθρώπινου λάθους, σφαλμάτων στη διαχείριση
ή διαταραχών οφειλόμενων σε εξωτερικά γεγονότα ή σε υπηρε
σίες εξωτερικών συνεργατών ·

11)

«κίνδυνος θεματοφυλακής»: κίνδυνος πρόκλησης ζημίας σε περι
ουσιακά στοιχεία που τελούν υπό φύλαξη σε περίπτωση αφερεγ
γυότητας, αμέλειας, απάτης, κακής διαχείρισης ή ανεπαρκούς
τήρησης αρχείου από τον θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακα·

12)

«επενδυτικός κίνδυνος»: κίνδυνος πρόκλησης ζημίας που αντιμε
τωπίζει διαχειριστής ΣΣΣΠ ή συμμετέχων όταν ο διαχειριστής
ΣΣΣΠ επενδύει ίδιους πόρους ή πόρους των συμμετεχόντων,
π.χ. ασφάλειες·

13)

«κίνδυνος αγοράς»: κίνδυνος πρόκλησης ζημίας σε θέσεις εντός
και εκτός ισολογισμού, ο οποίος απορρέει από μεταβολές στις
αγοραίες τιμές·

14)

«σύστημα προθεσμιακού καθαρού διακανονισμού»: σύστημα στο
οποίο ο διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας λαμβάνει
χώρα σε καθαρή βάση στο τέλος προκαθορισμένου κύκλου δια
κανονισμού, π.χ. στο τέλος ή κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης
ημέρας·

15)

«διασυνοριακή ασφάλεια»: ασφάλεια η οποία ενέχει ένα τουλάχι
στον από τα ακόλουθα στοιχεία αλλοδαπότητας από την οπτική
της χώρας στην οποία γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια τα οικεία
περιουσιακά στοιχεία: α) το νόμισμα· β) τη χώρα στην οποία
βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία· ή γ) τη χώρα στην οποία
είναι εγκατεστημένος ο εκδότης·

16)

«διασυνοριακή πληρωμή»: πληρωμή μεταξύ συμμετεχόντων εγκα
τεστημένων σε διαφορετικές χώρες·

17)

«υποδομή χρηματοπιστωτικής αγοράς»: πολυμερές σύστημα
μεταξύ συμμετεχόντων ιδρυμάτων, περιλαμβανομένου του διαχει
ριστή του συστήματος, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκκαθά
ριση, τον διακανονισμό ή την καταγραφή πληρωμών, τίτλων,
παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

▼M1

▼B
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18)

«άμεσος συμμετέχων»: νομική οντότητα η οποία έχει συμβατική
σχέση με διαχειριστή ΣΣΣΠ, δεσμεύεται από τους κανόνες του
οικείου ΣΣΣΠ, δικαιούται να αποστέλλει εντολές μεταβίβασης
στο εν λόγω σύστημα και είναι σε θέση να λαμβάνει εντολές
μεταβίβασης από αυτό·

18α) «έμμεσος συμμετέχων»: νομική οντότητα η οποία δεν διαθέτει
άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ΣΣΣΠ και συνήθως δεν δεσμεύε
ται άμεσα από τους κανόνες του οικείου ΣΣΣΠ, οι δε εντολές
μεταβίβασής της εκκαθαρίζονται, διακανονίζονται και καταγράφο
νται από το ΣΣΣΠ μέσω άμεσου συμμετέχοντα. Ο έμμεσος συμ
μετέχων έχει συμβατική σχέση με άμεσο συμμετέχοντα. Οι σχε
τικές νομικές οντότητες περιορίζονται σε:

i) πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος
1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

ii) επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·

iii) επιχειρήσεις των οποίων τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται
εκτός της Ένωσης και των οποίων οι λειτουργίες αντιστοιχούν
σε αυτές των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επεν
δύσεων της Ένωσης, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις i) και
ii)·

iv) δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου,
καθώς και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, διακανονιστές,
συμψηφιστικά γραφεία και διαχειριστές συστήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ), δ), ε) και ιστ) της οδηγίας
98/26/ΕΚ, αντίστοιχα·

v) ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ)
2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (3) και στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τρο
ποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013,
σ. 1).
(2) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145
της 30.4.2004, σ. 1).
(3) Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτε
ρική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).
(4) Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική επο
πτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποί
ηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδη
γίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).
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19)

«συμβούλιο»: το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ενός διαχειρι
στή ΣΣΣΠ, ή αμφότερα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

20)

«διοίκηση»: οι εκτελεστικοί διευθυντές, ήτοι μέλη του ενιαίου
συμβουλίου που ασχολούνται με θέματα καθημερινής διαχείρισης
του διαχειριστή ΣΣΣΠ και μέλη του διευθυντικού συμβουλίου του
διαχειριστή ΣΣΣΠ σε περίπτωση δυαδικού συστήματος συμβου
λίων·

21)

«ενδιαφερόμενα μέρη»: συμμετέχοντες, υποδομές χρηματοπιστω
τικών αγορών που έχουν αντίκτυπο επί των κινδύνων ΣΣΣΠ και,
κατά περίπτωση, λοιποί επηρεαζόμενοι παράγοντες της αγοράς·

22)

«πιστωτικό άνοιγμα»: ποσό ή αξία για το οποίο υπάρχει ο κίνδυ
νος μη διακανονισμού στο σύνολό του από τον συμμετέχοντα
όταν καταστεί ληξιπρόθεσμο ή οποτεδήποτε στη συνέχεια·

23)

«ασφάλεια»: περιουσιακό στοιχείο ή δέσμευση τρίτου που χρησι
μοποιείται από τον ασφαλειοδότη προς εξασφάλιση υποχρέωσής
του έναντι του ασφαλειολήπτη. Η ασφάλεια μπορεί να είναι εγχώ
ρια ή διασυνοριακή·

24)

«πάροχος ρευστότητας»: πάροχος μετρητών σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το
άρθρο 8 παράγραφοι 1, 9 και 11 ή περιουσιακών στοιχείων σύμ
φωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, περιλαμβανομένων των συμ
μετεχόντων σε ΣΣΣΠ ή τρίτων·

25)

«ακραίες αλλά λογικοφανείς συνθήκες αγοράς»: ολοκληρωμένο
σύνολο ιστορικών και υποθετικών συνθηκών, περιλαμβανομένων
των περιόδων με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις που έχουν σημει
ωθεί στις αγορές στις οποίες το ΣΣΣΠ παρέχει τις υπηρεσίες του·

26)

«προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού»: ημερομηνία η οποία
εισάγεται στο ΣΣΣΠ από τον αποστολέα εντολής μεταβίβασης ως
ημερομηνία διακανονισμού·

27)

«γενικός επιχειρηματικός κίνδυνος»: κάθε πιθανή απομείωση της
χρηματοοικονομικής θέσης του ΣΣΣΠ ως οικονομικής επιχείρη
σης, η οποία οφείλεται στην πτώση των εσόδων ή την αύξηση
των εξόδων του, με αποτέλεσμα τα έξοδα να υπερβαίνουν τα
έσοδα και να προκύπτει ζημία καταλογιστέα στο κεφάλαιο·

28)

«σχέδιο ανάκαμψης»: σχέδιο που καταρτίζεται από διαχειριστή
ΣΣΣΠ για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΣΣΣΠ·

29)

«σχέδιο συντεταγμένης εκκαθάρισης»: σχέδιο που καταρτίζεται
από διαχειριστή ΣΣΣΠ για την εύρυθμη παύση των εργασιών
του ΣΣΣΠ·

30)

«ουσιώδης»: όρος που χαρακτηρίζει έναν κίνδυνο, μια εξάρτηση
ή/και μια μεταβολή που δύναται να επηρεάζει την ικανότητα μιας
οντότητας να εκτελεί ή να παρέχει υπηρεσίες με τον αναμενόμενο
τρόπο·

31)

«οικείες αρχές»: οι αρχές οι οποίες έχουν έννομο συμφέρον πρό
σβασης στις πληροφορίες ΣΣΣΠ για τους σκοπούς της τήρησης
των προβλεπόμενων από το νόμο υποχρεώσεών τους, π.χ. αρχές
εξυγίανσης και εποπτικές αρχές μεγάλων συμμετεχόντων·
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32)

«κεφαλαιακός κίνδυνος»: ο κίνδυνος να απολέσει ο αντισυμβαλ
λόμενος την πλήρη αξία συναλλαγής, δηλαδή είτε ο κίνδυνος ο
πωλητής χρηματοπιστωτικού περιουσιακού στοιχείου να παραδώ
σει αμετάκλητα το περιουσιακό στοιχείο, χωρίς όμως να πληρω
θεί, είτε ο κίνδυνος ο αγοραστής χρηματοπιστωτικού περιουσια
κού στοιχείου να προβεί σε αμετάκλητη πληρωμή, χωρίς όμως να
παραλάβει το περιουσιακό στοιχείο·

33)

«τράπεζα θεματοφυλακής»: τράπεζα που τηρεί και φυλάσσει τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τρίτων·

34)

«τράπεζα διακανονισμού»: τράπεζα που τηρεί λογαριασμούς οι
οποίοι αφορούν πληρωμές και μέσω των οποίων λαμβάνει χώρα
η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από σύστημα πληρω
μών·

35)

«φορέας nostro»: τράπεζα την οποία χρησιμοποιούν οι συμμετέ
χοντες σε ένα ΣΣΣΠ για τον διακανονισμό·

36)

«μονομερής πληρωμή»: πληρωμή που συνίσταται σε μία μόνο
μεταφορά κεφαλαίων σε ένα νόμισμα·

37)

«διμερής πληρωμή»: πληρωμή που συνίσταται σε δύο μεταφορές
κεφαλαίων σε διαφορετικά νομίσματα στο πλαίσιο συστήματος
διακανονισμού που λειτουργεί με βάση την αρχή της πληρωμής
του αντιτίμου με ταυτόχρονη παράδοση της αξίας (exchange-forvalue)·

38)

«κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης» (wrong-way risk): κίνδυνος
που προκύπτει από άνοιγμα έναντι συγκεκριμένου συμμετέχοντα
ή εκδότη όταν η ασφάλεια που παρέχει ο εν λόγω συμμετέχων ή
εκδίδει ο εν λόγω εκδότης παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με τον
πιστωτικό του κίνδυνο·

39)

«εργάσιμη ημέρα»: ο όρος έχει την ίδια έννοια με αυτή που του
αποδίδεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 98/26/ΕΚ ·

40)

«ανεξάρτητος διευθύνων σύμβουλος»: μη εκτελεστικό μέλος του
συμβουλίου, το οποίο δεν έχει επιχειρηματική, οικογενειακή ή
άλλου είδους σχέση συνεπαγόμενη σύγκρουση συμφερόντων με
το ΣΣΣΠ ή τον διαχειριστή ΣΣΣΠ, τους ασκούντες έλεγχο μετό
χους τους, τις διοικήσεις ή τους συμμετέχοντές τους, ούτε είχε
τέτοιου είδους σχέση κατά τα δύο έτη που προηγούνται της συμ
μετοχής του στο συμβούλιο·

41)

«συνδεδεμένη επιχείρηση»: εταιρεία η οποία ελέγχει ή ελέγχεται
από τον συμμετέχοντα ή υπόκειται σε έλεγχο από κοινού με τον
τελευταίο. Ως έλεγχος της εταιρείας ορίζεται α) η ιδιοκτησία, ο
έλεγχος ή διακράτηση τουλάχιστον του 20 % κατηγορίας τίτλων
της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου· ή β) η ενοποίηση της εταιρείας
για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης·

42)

«κατάσταση έκτακτης ανάγκης»: γεγονός, συμβάν ή περίσταση
που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή διακοπή των εργασιών,
των υπηρεσιών ή των λειτουργιών του ΣΣΣΠ, καθώς και να
παρακωλύσει ή να καταστήσει αδύνατο τον οριστικό διακανονι
σμό·

▼M1

02014R0795 — EL — 06.12.2017 — 001.001 — 8
▼M1
43)

«χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις»: νομικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν σε ένα ΣΣΣΠ μεταξύ των συμμετεχόντων ή μεταξύ
των συμμετεχόντων και του διαχειριστή ΣΣΣΠ ως συνέπεια της
εισαγωγής εντολών μεταβίβασης στο συγκεκριμένο ΣΣΣΠ·

44)

«διορθωτικό μέτρο»: συγκεκριμένο μέτρο ή δράση, ανεξαρτήτως
μορφής, διάρκειας ή βαρύτητας, που επιβάλλεται σε διαχειριστή
ΣΣΣΠ από αρμόδια αρχή προκειμένου να αρθεί ή να μην επανα
ληφθεί η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 έως
21.

▼B
Άρθρο 3
Νομική αρτιότητα
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ αξιολογεί κατά πόσο η νομοθεσία που
ισχύει σε κάθε οικείο νομικό σύστημα παρέχει υψηλό βαθμό ασφάλειας
δικαίου και υποστηρίζει κάθε ουσιώδη πτυχή των δραστηριοτήτων του
ΣΣΣΠ.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες
του ΣΣΣΠ και συνάπτει συμβάσεις· τα ανωτέρω διακρίνονται από
σαφήνεια και συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία σε όλα τα οικεία
νομικά συστήματα.
3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ είναι σε θέση να ενημερώνει με σαφή και
κατανοητό τρόπο την αρμόδια αρχή, τους συμμετέχοντες και, κατά
περίπτωση, τους πελάτες των συμμετεχόντων για τη νομοθεσία, τους
κανόνες, τις διαδικασίες και τις συμβάσεις που ισχύουν για τη λειτουρ
γία του ΣΣΣΠ.
4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει
ότι οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμβάσεις του εφαρμόζονται και
εκτελούνται σε όλα τα οικεία νομικά συστήματα και ότι οι ενέργειες
στις οποίες προβαίνει βάσει των κανόνων, διαδικασιών και συμβάσεων
δεν θα υπόκεινται σε ακύρωση, αναστροφή ή αναστολή.
5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε
περισσότερα από ένα νομικά συστήματα εντοπίζει και μετριάζει τους
κινδύνους που απορρέουν από ενδεχόμενη σύγκρουση κανόνων δικαίου.
6.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου
να διασφαλιστεί ο ορισμός του ΣΣΣΠ ως συστήματος σύμφωνα με την
οδηγία 98/26/ΕΚ.

Άρθρο 4
Διακυβέρνηση
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει τεκμηριωμένους στόχους οι οποίοι
θέτουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΣΣΠ ως υψηλή
προτεραιότητα. Οι στόχοι υποστηρίζουν ρητά τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και άλλους σχετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος,
ιδίως τις ανοιχτές και αποτελεσματικές χρηματοπιστωτικές αγορές.
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2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει αποτελεσματικές και τεκμηριωμέ
νες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, οι οποίες καθορίζουν σαφείς και άμεσες
ιεραρχικές σχέσεις ευθύνης και λογοδοσίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις
καθίστανται διαθέσιμες στην αρμόδια αρχή, στους ιδιοκτήτες και τους
συμμετέχοντες. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καταρτίζει περίληψη των ανωτέ
ρω, η οποία καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.

▼B
3.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του συμβουλίου οριοθετούνται
με σαφήνεια και περιλαμβάνουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό σαφών στρατηγικών στόχων για το ΣΣΣΠ·

β) τον καθορισμό τεκμηριωμένων διαδικασιών για τη λειτουργία του
ΣΣΣΠ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τον εντοπισμό, την
αντιμετώπιση και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων των
μελών του ίδιου του συμβουλίου·

γ) τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επιλογής, παρακολούθησης και,
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, απομάκρυνσης των μελών της διοίκησης,
με εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος·

δ) τον καθορισμό των κατάλληλων πολιτικών αμοιβών, σύμφωνα με τις
βέλτιστες πρακτικές και με βάση τα μακροπρόθεσμα επιτεύγματα, με
εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος.

4.
Με εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος, το συμβούλιο εξε
τάζει τη συνολική του επίδοση, καθώς και την επίδοση ενός εκάστου
των μελών του τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

▼M1
5.
Η σύνθεση του συμβουλίου διασφαλίζει την ακεραιότητα αυτού
και, με εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος, τον κατάλληλο συν
δυασμό τεχνικών δεξιοτήτων, γνώσης και εμπειρίας σε θέματα που
άπτονται των ΣΣΣΠ και της χρηματοπιστωτικής αγοράς εν γένει,
ώστε το συμβούλιο να είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητές του. Η σύνθεση του συμβουλίου λαμβάνει επίσης
υπόψη τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων με βάση την εθνική νομοθεσία.
Με εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος, και εφόσον το επιτρέπει η
εθνική νομοθεσία, στο συμβούλιο συμμετέχουν και μη εκτελεστικά
μέλη, περιλαμβανομένου ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου διευθύνοντα
συμβούλου.

▼B
6.
Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι ιεραρχικές σχέσεις της
διοίκησης οριοθετούνται με σαφήνεια. Η σύνθεση διασφαλίζει την ακε
ραιότητα και τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνικών δεξιοτήτων, γνώσης
και εμπειρίας σε θέματα που άπτονται των ΣΣΣΠ και της χρηματοπι
στωτικής αγοράς εν γένει, ώστε η διοίκηση να είναι σε θέση να ασκεί
τις αρμοδιότητές της όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαχείριση κιν
δύνων του διαχειριστή ΣΣΣΠ. Υπό την καθοδήγηση του συμβουλίου, η
διοίκηση ασκεί όλες τις παρακάτω αρμοδιότητες, διασφαλίζοντας ότι:

α) οι δραστηριότητες του διαχειριστή ΣΣΣΠ συνάδουν με τους στόχους
του, τη στρατηγική του και το επίπεδο ανοχής κινδύνου·
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β) οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι σχετικές διαδικασίες καταρτίζονται,
εκτελούνται και επιβλέπονται δεόντως, ώστε να προάγουν τους στό
χους του διαχειριστή ΣΣΣΠ·
γ) οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι σχετικές διαδικασίες υπόκεινται σε
τακτική επανεξέταση και έλεγχο από κατάλληλα εκπαιδευμένες
και επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και εσω
τερικού ελέγχου·
δ) υπάρχει ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία ελέγχου κινδύνων·
ε) το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του ΣΣΣΠ διαθέτει επαρκείς
πόρους.
7.
Το συμβούλιο θεσπίζει και επιβλέπει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνων, το οποίο:
α) περιλαμβάνει την πολιτική ανοχής κινδύνου του διαχειριστή ΣΣΣΠ·
β) αναθέτει ευθύνες και επιβάλλει υποχρεώσεις λογοδοσίας για τις απο
φάσεις που αφορούν κινδύνους·
γ) ρυθμίζει τη λήψη αποφάσεων σε περιόδους κρίσης και περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης·
δ) ρυθμίζει τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου.
▼M1
Το συμβούλιο διασφαλίζει ότι υπάρχουν τρεις σαφείς και αποτελεσμα
τικές υπηρεσίες άμυνας (δραστηριότητες, διαχείριση κινδύνων και εσω
τερική επιθεώρηση), οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους και διαθέτουν
επαρκείς εξουσίες, ανεξαρτησία, πόρους και πρόσβαση στο συμβούλιο.
7α.
Προκειμένου για αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο
προφίλ κινδύνου του ΣΣΣΠ και στα βασικά έγγραφα που αφορούν
κινδύνους και διέπουν τις εργασίες του απαιτείται η έγκριση του συμ
βουλίου. Κατ' ελάχιστον, το συμβούλιο εγκρίνει και επανεξετάζει ετη
σίως το ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του άρθρου 5
παράγραφος 1, το πλαίσιο λειτουργικού κινδύνου και το σχετικό σχέδιο
επιχειρησιακής συνέχειας του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 5 αντίστοι
χα, το σχέδιο ανάκαμψης και συντεταγμένης εκκαθάρισης και το σχέδιο
συγκέντρωσης κεφαλαίων του άρθρου 5 παράγραφος 4 και του άρθρου
13 παράγραφος 6 αντίστοιχα, το πλαίσιο πιστωτικού κινδύνου και το
πλαίσιο κινδύνου ρευστότητας του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του
άρθρου 8 παράγραφος 1 αντίστοιχα, το πλαίσιο ασφαλειών που διέπει
τη διαχείριση κινδύνων του άρθρου 7, την επενδυτική στρατηγική του
ΣΣΣΠ που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, καθώς και το
πλαίσιο ανθεκτικότητας όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4α.
▼B
8.
Το συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι σημαντικές αποφάσεις που επη
ρεάζουν την τεχνική και λειτουργική οργάνωση του ΣΣΣΠ, τους κανό
νες και τη συνολική στρατηγική, ιδίως όσον αφορά την επιλογή μηχανι
σμού εκκαθάρισης και διακανονισμού, τη λειτουργική δομή, το εύρος
των προϊόντων που εκκαθαρίζονται ή διακανονίζονται και τη χρήση της
τεχνολογίας και των διαδικασιών, αντικατοπτρίζουν δεόντως το έννομο
συμφέρον των ενδιαφερομένων μερών του ΣΣΣΠ. Η γνώμη των ενδια
φερομένων μερών και, όταν κρίνεται σκόπιμο, του κοινού ζητείται σε
εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων.
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Άρθρο 5
Πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει και τηρεί ένα άρτιο πλαίσιο δια
χείρισης κινδύνων για τον πλήρη εντοπισμό, μέτρηση, παρακολούθηση
και διαχείριση του συνόλου των κινδύνων που ανακύπτουν στο ΣΣΣΠ ή
τους οποίους αναλαμβάνει το ΣΣΣΠ. Επανεξετάζει το πλαίσιο διαχείρι
σης κινδύνων τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Το πλαίσιο διαχείρισης
κινδύνων:
α) περιλαμβάνει την πολιτική ανοχής κινδύνου του διαχειριστή ΣΣΣΠ
και κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου·
β) αναθέτει ευθύνες και επιβάλλει υποχρεώσεις λογοδοσίας για τις απο
φάσεις που αφορούν κινδύνους·
γ) ρυθμίζει τη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που
σχετίζονται με το ΣΣΣΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται εξελίξεις στις
χρηματοπιστωτικές αγορές που ενδεχομένως έχουν αρνητικό αντί
κτυπο στη ρευστότητα της αγοράς και στη σταθερότητα του χρημα
τοπιστωτικού συστήματος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος με νόμισμα
το ευρώ όπου είναι εγκατεστημένος ο διαχειριστής ΣΣΣΠ ή κάποιος
από τους συμμετέχοντες.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρέχει κίνητρα στους συμμετέχοντες και,
κατά περίπτωση, στους πελάτες τους για τη διαχείριση και τον περιορι
σμό των κινδύνων που προκαλούν στο ΣΣΣΠ ή τους οποίους αναλαμ
βάνουν λόγω του ΣΣΣΠ. Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες, τα εν λόγω
κίνητρα περιλαμβάνουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό
καθεστώς οικονομικών κυρώσεων ή ρυθμίσεις επιμερισμού ζημιών ή
αμφότερα.
3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση
τους ουσιώδεις κινδύνους τους οποίους, λόγω αλληλεξαρτήσεων, το
ΣΣΣΠ αντιμετωπίζει από άλλες οντότητες, όπως υποδομές χρηματοπι
στωτικών αγορών, τράπεζες διακανονισμού, παρόχους ρευστότητας και
παρόχους υπηρεσιών και προκαλεί στις ανωτέρω οντότητες. Ο διαχειρι
στής ΣΣΣΠ αναπτύσσει ισχυρά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου τα οποία
είναι ανάλογα του αναγνωριζόμενου επιπέδου κινδύνου.
▼M1
4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καθορίζει τις κρίσιμες εργασίες και υπηρε
σίες του ΣΣΣΠ. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εντοπίζει συγκεκριμένα σενάρια
που ενδέχεται να παρακωλύουν το ΣΣΣΠ ως προς την ικανότητά του να
παρέχει τις εν λόγω κρίσιμες εργασίες και υπηρεσίες ως λειτουργούσα
οικονομική μονάδα και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των
επιλογών για ανάκαμψη και, με εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήμα
τος, συντεταγμένη εκκαθάριση. Επανεξετάζει τιςκρίσιμες εργασίες και
υπηρεσίες του ΣΣΣΠ σε ετήσια βάση. Με βάση την ανωτέρω αξιολό
γηση, ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καταρτίζει βιώσιμο σχέδιο ανάκαμψης του
ΣΣΣΠ και, με εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος, συντεταγμένης
εκκαθάρισης. Το σχέδιο ανάκαμψης και συντεταγμένης εκκαθάρισης
περιέχει, μεταξύ άλλων, ουσιαστική σύνοψη των θεμελιωδών στρατηγι
κών ανάκαμψης και συντεταγμένης εκκαθάρισης, αναδιατύπωση των
κρίσιμων εργασιών και υπηρεσιών του ΣΣΣΠ και περιγραφή των
μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των θεμελιωδών στρατηγι
κών. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρέχει, κατά περίπτωση, στις οικείες αρχές
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της εξυγίαν
σης.
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Άρθρο 6
Πιστωτικός κίνδυνος
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει ισχυρό πλαίσιο για τη μέτρηση, την
παρακολούθηση και τη διαχείριση των πιστωτικών ανοιγμάτων του
έναντι των συμμετεχόντων του και των πιστωτικών ανοιγμάτων μεταξύ
των συμμετεχόντων τα οποία απορρέουν από τις διαδικασίες πληρωμής,
εκκαθάρισης και διακανονισμού του ΣΣΣΠ.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εντοπίζει όλες τις πηγές πιστωτικού κινδύ
νου. Η μέτρηση και παρακολούθηση των πιστωτικών ανοιγμάτων λαμ
βάνει χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη χρήση έγκαιρης
πληροφόρησης και κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου.
2α.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διαχειρίζεται σύστημα προθεσμιακού
καθαρού διακανονισμού διασφαλίζει:
α) ότι οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δημιουργούνται το αργότερο
κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η εντολή μεταβίβασης περιλαμβά
νεται στον υπολογισμό των προσβάσιμων σε κάθε συμμετέχοντα
θέσεων καθαρού διακανονισμού· και
β) ότι τηρούνται επαρκείς πόροι για την κάλυψη των πιστωτικών ανοιγ
μάτων που προκύπτουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, το
αργότερο κατά τον χρόνο που αναφέρεται στο στοιχείο α).
3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ, περιλαμβανομένου του διαχειριστή συστή
ματος προθεσμιακού καθαρού διακανονισμού το οποίο παρέχει εγγύηση
διακανονισμού, ο οποίος κατά την εκτέλεση των εργασιών του ΣΣΣΠ
παρουσιάζει πιστωτικό άνοιγμα έναντι των συμμετεχόντων του, καλύ
πτει το πιστωτικό άνοιγμά του προς κάθε συμμετέχοντα χρησιμοποι
ώντας ασφάλειες, εγγυητικά κεφάλαια, ίδια κεφάλαια (μετά την αφαί
ρεση του ποσού που προορίζεται για την κάλυψη του γενικού επιχει
ρηματικού κινδύνου) ή άλλους ισοδύναμους χρηματοοικονομικούς
πόρους.
4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ, περιλαμβανομένου του διαχειριστή συστή
ματος προθεσμιακού καθαρού διακανονισμού που δεν παρέχει εγγύηση
διακανονισμού, του οποίου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν πιστωτικά
ανοίγματα που απορρέουν από τις διαδικασίες πληρωμής, εκκαθάρισης
και διακανονισμού του ΣΣΣΠ, θέτει κανόνες ή συνάπτει συμβατικές
ρυθμίσεις με τους εν λόγω συμμετέχοντες. Οι κανόνες ή οι συμβατικές
ρυθμίσεις διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες παρέχουν επαρκείς
πόρους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, για την
κάλυψη των πιστωτικών ανοιγμάτων που απορρέουν από τις διαδικα
σίες πληρωμής, εκκαθάρισης και διακανονισμού του ΣΣΣΠ έναντι των
δύο συμμετεχόντων οι οποίοι, μαζί με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις
τους, παρουσιάζουν αθροιστικά το μεγαλύτερο πιστωτικό άνοιγμα.
5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την
αντιμετώπιση των ζημιών που προκύπτουν άμεσα από την αθέτηση των
υποχρεώσεων ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων έναντι του ΣΣΣΠ.
Οι ανωτέρω κανόνες και διαδικασίες ρυθμίζουν τον επιμερισμό των
ενδεχομένως ακάλυπτων ζημιών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής
τυχόν κεφαλαίων που ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δανείζεται από τους παρό
χους ρευστότητας. Περιλαμβάνουν τους κανόνες και τις διαδικασίες του
διαχειριστή ΣΣΣΠ για την αναπλήρωση τυχόν χρηματοοικονομικών
πόρων που χρησιμοποιούνται από το ΣΣΣΠ κατά τη διάρκεια γεγονότος
που δημιουργεί συνθήκες πίεσης στην αγορά, στο επίπεδο που καθορί
ζεται στις παραγράφους 3 και 4.

02014R0795 — EL — 06.12.2017 — 001.001 — 13
▼B
Άρθρο 7
Ασφάλειες
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δέχεται ως ασφάλεια μόνον τα παρακάτω
περιουσιακά στοιχεία: α) μετρητά· και β) περιουσιακά στοιχεία χαμηλού
πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου ρευστότητας και κινδύνου αγοράς, ήτοι
περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δύναται να
αποδείξει στην αρμόδια αρχή, βάσει επαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης,
ότι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) έχουν εκδοθεί από εκδότη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου·

ii) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα χωρίς νομικούς περιορισμούς ή απαι
τήσεις τρίτων·

iii) εκφράζονται σε νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο διαχειρίζεται ο
διαχειριστής ΣΣΣΠ·

iv) εμφανίζουν αξιόπιστα δεδομένα τιμών που δημοσιεύονται τακτικά·

v) δεν υπόκεινται κατ' άλλο τρόπο σε σημαντικό κίνδυνο δυσμενούς
συσχέτισης·

vi) δεν εκδίδονται από τον συμμετέχοντα που παρέχει την ασφάλεια ή
από οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με αυτόν, εκτός από την
περίπτωση καλυμμένων ομολογιών και μόνο στην περίπτωση που
τα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας χρησιμοποιούμενων περιουσια
κών στοιχείων είναι κατάλληλα διαχωρισμένα εντός ενός άρτιου
νομικού πλαισίου και πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στα σημεία i) έως v).

Κατά τη διενέργεια της εσωτερικής αξιολόγησης των σημείων i) έως
vi), ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καθορίζει, τεκμηριώνει και εφαρμόζει αντι
κειμενική μεθοδολογία.

2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδι
κασίες για την παρακολούθηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης, της
ρευστότητας της αγοράς και της μεταβλητότητας της τιμής κάθε περι
ουσιακού στοιχείου που γίνεται αποδεκτό ως ασφάλεια. Ο διαχειριστής
ΣΣΣΠ παρακολουθεί σε τακτική βάση, και τουλάχιστον άπαξ του έτους,
την επάρκεια των πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης. Η εν λόγω
επανεξέταση πραγματοποιείται επίσης κάθε φορά που επέρχεται σημα
ντική μεταβολή η οποία επηρεάζει την έκθεση του ΣΣΣΠ σε κίνδυνο. Ο
διαχειριστής ΣΣΣΠ αποτιμά σε τρέχουσες τιμές αγοράς τις ασφάλειές
του τουλάχιστον σε ημερήσια βάση.

3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει σταθερές και συντηρητικές περικο
πές αποτίμησης, τις οποίες ελέγχει τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ενώ
λαμβάνει υπόψη και τις ακραίες συνθήκες αγοράς. Οι διαδικασίες που
αφορούν τις περικοπές αποτίμησης επικυρώνονται τουλάχιστον σε ετή
σια βάση από προσωπικό διαφορετικό από εκείνο που τις διαμορφώνει
και τις εφαρμόζει.
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4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αποφεύγε
ται η συγκέντρωση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση
που αυτή δυσχεραίνει τη γρήγορη ρευστοποίηση αυτών χωρίς σημαντι
κές δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές τους.
5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που δέχεται διασυνοριακή ασφάλεια εντο
πίζει και περιορίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της και
διασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρης χρήσης αυτής.
6.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ χρησιμοποιεί αποτελεσματικό και λειτουρ
γικά ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των ασφαλειών.
7.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήμα
τος.
▼M1
Άρθρο 8
Κίνδυνος ρευστότητας
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη δια
χείριση των κινδύνων ρευστότητας που προκαλούνται από τους συμμε
τέχοντες του ΣΣΣΠ, τις τράπεζες διακανονισμού, τους φορείς nostro, τις
τράπεζες θεματοφυλακής, τους παρόχους ρευστότητας και άλλες εμπλε
κόμενες οντότητες. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρέχει στους συμμετέχοντες
επαρκή εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητάς
τους, παρακολουθεί δε και διευκολύνει την ομαλή ροή ρευστότητας στο
σύστημα.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εφαρμόζει λειτουργικά εργαλεία και εργα
λεία ανάλυσης που του επιτρέπουν να προσδιορίζει, να υπολογίζει και
να παρακολουθεί τη ροή του διακανονισμού και της χρηματοδότησης,
περιλαμβανομένης της χρήσης ενδοημερήσιας ρευστότητας, σε διαρκή
και έγκαιρη βάση.
2α.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διαχειρίζεται σύστημα προθεσμιακού
καθαρού διακανονισμού διασφαλίζει:
α) ότι οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δημιουργούνται το αργότερο
κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η εντολή μεταβίβασης περιλαμβά
νεται στον υπολογισμό των προσβάσιμων σε κάθε συμμετέχοντα
θέσεων καθαρού διακανονισμού· και
β) ότι τηρούνται επαρκείς ρευστοί πόροι σύμφωνα με τις παραγράφους
3 έως 6 το αργότερο κατά τον χρόνο που αναφέρεται στο στοιχείο
α).
3.
Ανά πάσα στιγμή από τη δημιουργία των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων ο διαχειριστής ΣΣΣΠ τηρεί, ή διασφαλίζει ότι οι συμμε
τέχοντες τηρούν, επαρκείς ρευστούς πόρους σε όλα τα νομίσματα στα
οποία εκτελεί εργασίες, προκειμένου να πραγματοποιεί αυθημερόν δια
κανονισμό των ως άνω υποχρεώσεων σε ένα ευρύ φάσμα δυνητικών
σεναρίων ακραίων καταστάσεων. Όταν κρίνεται σκόπιμο, τούτο περι
λαμβάνει ενδοημερήσιο ή πολυήμερο διακανονισμό. Τα σενάρια
ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν: α) αθέτηση υποχρέωσης, υπό
ακραίες αλλά λογικοφανείς συνθήκες αγοράς, του συμμετέχοντα ο οποί
ος, μαζί με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του, βαρύνεται με τη μεγα
λύτερη αθροιστική χρηματοοικονομική υποχρέωση· και β) άλλα σενά
ρια σύμφωνα με την παράγραφο 11.
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4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διακανονίζει μονομερείς πληρωμές σε
ευρώ τηρεί, ή διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες τηρούν, επαρκείς ρευ
στούς πόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, προκειμένου να πραγμα
τοποιεί έγκαιρο διακανονισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του συμμετέχοντα ο οποίος, μαζί
με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του, βαρύνεται με τη μεγαλύτερη
αθροιστική χρηματοοικονομική υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 στοιχείο α), με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους
τρόπους:
α) σε μετρητά στο Ευρωσύστημα· ή
β) σε αποδεκτή ασφάλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο
ασφαλειών του Ευρωσυστήματος που καθορίζεται στην κατευθυντή
ρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2014/60) (1) και στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2), υπό την προϋπόθεση ότι
ο διαχειριστής ΣΣΣΠ μπορεί να αποδείξει ότι η εν λόγω ασφάλεια
είναι άμεσα διαθέσιμη και μετατρέψιμη σε μετρητά αυθημερόν με
προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης,
ακόμη και σε ακραίες συνθήκες αγοράς.
5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διακανονίζει μονομερείς πληρωμές σε
ευρώ τηρεί, ή διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες τηρούν, πρόσθετους
ρευστούς πόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), με τους
τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή σε φερέγγυα εμπορική
τράπεζα, υπό τη μορφή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα μέσα με
τα οποία δεσμεύονται προς τούτο:
α) πιστωτικά όρια·
β) πράξεις ανταλλαγής συναλλάγματος·
γ) συμφωνίες επαναγοράς·
δ) περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7
παράγραφος 1, τα οποία έχουν τεθεί υπό θεματοφυλακή·
ε) επενδύσεις.
Όλα τα παραπάνω μέσα πρέπει να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα μετρη
τών εντός χρονοδιαγράμματος που επιτρέπει την ολοκλήρωση αυθημε
ρόν διακανονισμού. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής ΣΣΣΠ πρέπει να είναι
σε θέση να αποδείξει ότι μη ρευστά μέσα είναι άμεσα διαθέσιμα και
μετατρέψιμα σε μετρητά εντός της ίδιας ημέρας με προκαθορισμένες
και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, ακόμη και σε ακραίες
συνθήκες αγοράς.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ είναι σε θέση να αποδείξει στην αρμόδια αρχή,
βάσει επαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης, ότι η εμπορική τράπεζα είναι
φερέγγυα.
(1) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομι
σματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της
2.4.2015, σ. 3).
(2) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον
αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλ
ληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντή
ριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 28).
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6.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διακανονίζει διμερείς πληρωμές ή μονο
μερείς πληρωμές σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, τηρεί, ή δια
σφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες τηρούν, επαρκείς ρευστούς πόρους, σύμ
φωνα με την παράγραφο 3, με τους τρόπους που αναφέρονται στην
παράγραφο 5.

7.
Εφόσον ο διαχειριστής ΣΣΣΠ συμπληρώνει τους πόρους της
παραγράφου 3 με άλλα περιουσιακά στοιχεία, αυτά πρέπει να είναι
δυνάμει διαπραγματεύσιμα ή αποδεκτά ως ασφάλεια (π.χ. για πιστωτικά
όρια, πράξεις ανταλλαγής ή συμφωνίες επαναγοράς) για σκοπούς έκτα
κτης χρήσης τους σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, ακόμη και εάν
αυτό δεν μπορεί να προκαθοριστεί με αξιοπιστία ή να διασφαλιστεί υπό
ακραίες αλλά λογικοφανείς συνθήκες αγοράς. Εφόσον συμμετέχων
συμπληρώνει τους πόρους της παραγράφου 3 με άλλα περιουσιακά
στοιχεία, ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διασφαλίζει ότι αυτά τα άλλα περιου
σιακά στοιχεία πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου. Τεκμαίρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι
δυνάμει διαπραγματεύσιμα ή αποδεκτά ως ασφάλεια, εάν ο διαχειριστής
ΣΣΣΠ έχει λάβει υπόψη του τους κανόνες και τις πρακτικές της οικείας
κεντρικής τράπεζας σχετικά με την καταλληλότητα των ασφαλειών.

8.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δεν εκλαμβάνει ως δεδομένο ότι θα υπάρχει
διαθέσιμη επείγουσα χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα.

9.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια προκειμέ
νου να επαληθεύει ότι κάθε πάροχος ρευστών πόρων στο ΣΣΣΠ, κατά
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3: α) διαθέτει επαρκείς και επίκαιρες
πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοεί και να διαχει
ρίζεται τους κινδύνους ρευστότητας που συνδέονται με την παροχή
μετρητών ή περιουσιακών στοιχείων· και β) είναι σε θέση να παρέχει
μετρητά ή περιουσιακά στοιχεία όταν απαιτείται. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ
επανεξετάζει τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση δέουσας επιμέ
λειας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Μόνον οντότητες που έχουν πρό
σβαση σε πίστωση από την κεντρική εκδοτική τράπεζα γίνονται αποδε
κτές ως πάροχοι ρευστότητας. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ ελέγχει σε τακτική
βάση τις διαδικασίες του ΣΣΣΠ που αφορούν την πρόσβαση στους
ρευστούς πόρους του.

10.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διαθέτει πρόσβαση σε λογαριασμούς,
υπηρεσίες πληρωμών ή υπηρεσίες τίτλων κεντρικής τράπεζας χρησιμο
ποιεί τις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

11.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ, μέσω αυστηρών ασκήσεων προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων, προσδιορίζει το ποσό και ελέγχει τακτικά την
επάρκεια των ρευστών πόρων του προκειμένου να ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4. Κατά τη διενέργεια των ασκή
σεων προσομοίωσης ο διαχειριστής ΣΣΣΠ λαμβάνει υπόψη ευρύ φάσμα
σχετικών σεναρίων, περιλαμβανομένης μίας ή περισσότερων αθετήσεων
υποχρέωσης συμμετέχοντα εντός της ίδιας ημέρας και εντός δύο ή
περισσότερων συνεχόμενων ημερών.

Κατά τη μελέτη των ανωτέρω σεναρίων, λαμβάνονται υπόψη ο σχεδια
σμός και η λειτουργία του ΣΣΣΠ και εξετάζονται όλες οι οντότητες που
ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιώδεις κινδύνους ρευστότητας στο
ΣΣΣΠ, περιλαμβανομένων των τραπεζών διακανονισμού, των φορέων
nostro, των τραπεζών θεματοφυλακής, των παρόχων ρευστότητας και
των συνδεδεμένων υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών. Όταν κρίνε
ται σκόπιμο, τα σενάρια καλύπτουν περίοδο πολλών ημερών.
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12.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καταγράφει τους λόγους για τους οποίους
κατέχει το ποσό μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που
τηρεί ο ίδιος ή οι συμμετέχοντες και διαθέτει κατάλληλες ρυθμίσεις
διακυβέρνησης σχετικά με τα ανωτέρω. Θεσπίζει σαφείς διαδικασίες
αναφοράς των αποτελεσμάτων των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων προς το συμβούλιο και χρησιμοποιεί τα εν λόγω αποτελέ
σματα προκειμένου να αξιολογεί την επάρκεια του οικείου πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας και να επιφέρει προσαρμογές.
13.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει σαφείς κανόνες και διαδικασίες
που του επιτρέπουν να διενεργεί αυθημερόν διακανονισμό και, κατά
περίπτωση, έγκαιρο ενδοημερήσιο και πολυήμερο διακανονισμό των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατόπιν αθέτησης υποχρέωσης
ενός ή περισσότερων από τους συμμετέχοντές του. Οι ανωτέρω κανόνες
και διαδικασίες:
α) αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες και δυνητικά ακάλυπτες ελλείψεις ρευ
στότητας·
β) στοχεύουν στην αποφυγή της ανατροπής, ανάκλησης ή καθυστέρη
σης του αυθημερόν διακανονισμού των χρηματοοικονομικών υπο
χρεώσεων·
γ) υποδεικνύουν τον τρόπο αναπλήρωσης των μετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται από το ΣΣΣΠ στη
διάρκεια ενός γεγονότος που δημιουργεί συνθήκες πίεσης στην αγο
ρά, στον βαθμό που απαιτείται σύμφωνα με τις παραγράφους 3
έως 5.
▼B
Άρθρο 9
Οριστικός διακανονισμός
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που επιτρέπουν
την πραγματοποίηση του οριστικού διακανονισμού το αργότερο έως το
τέλος της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού.

Άρθρο 10
Διακανονισμοί σε χρήμα
▼M1
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διακανονίζει μονομερείς πληρωμές σε
ευρώ διασφαλίζει ότι ο οριστικός διακανονισμός πραγματοποιείται σε
χρήμα κεντρικής τράπεζας. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διακανονίζει πλη
ρωμές για άλλα ΣΣΣΠ προσπαθεί να καθιστά δυνατό τον διακανονισμό
από τα εν λόγω ΣΣΣΠ ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
▼B
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που διακανονίζει διμερείς πληρωμές ή μονο
μερείς πληρωμές σε νομίσματα εκτός του ευρώ διασφαλίζει ότι ο ορι
στικός διακανονισμός πραγματοποιείται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας
στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο και εφικτό.
3.
Εάν δεν χρησιμοποιείται χρήμα κεντρικής τράπεζας, ο διαχειρι
στής ΣΣΣΠ διασφαλίζει ότι οι διακανονισμοί σε χρήμα πραγματοποι
ούνται με τη χρήση περιουσιακού στοιχείου διακανονισμού με χαμηλό
ή μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
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4.
Εάν ο διακανονισμός πραγματοποιείται σε χρήμα εμπορικής τρά
πεζας, ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρακολουθεί, διαχειρίζεται και περιορίζει
τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας που απορρέουν από
τις εμπορικές τράπεζες διακανονισμού. Ειδικότερα, ο διαχειριστής
ΣΣΣΠ θεσπίζει αυστηρά κριτήρια για τις τράπεζες διακανονισμού του,
τα οποία λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την υπαγωγή τους σε κανο
νιστική ρύθμιση και εποπτεία, τη φερεγγυότητα, την κεφαλαιακή επάρ
κεια, την πρόσβαση στη ρευστότητα και τη λειτουργική αξιοπιστία τους
και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτά τα κριτήρια. Ο διαχειριστής
ΣΣΣΠ παρακολουθεί επίσης και διαχειρίζεται τη συγκέντρωση των
πιστωτικών ανοιγμάτων και ανοιγμάτων ρευστότητας προς τις εμπορι
κές τράπεζες διακανονισμού του ΣΣΣΠ.
5.
Εάν ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διενεργεί διακανονισμούς σε χρήμα με
εγγραφές στα βιβλία του, ελαχιστοποιεί και ελέγχει αυστηρά τον πιστω
τικό του κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.
6.
Εάν ο διακανονισμός πραγματοποιείται σε χρήμα εμπορικής τρά
πεζας, οι νομικές συμφωνίες του διαχειριστή ΣΣΣΠ με κάθε εμπορική
τράπεζα διακανονισμού αναφέρουν σαφώς:
α) πότε αναμένεται να εγγραφούν λογιστικώς οι μεταφορές στα βιβλία
των επιμέρους τραπεζών διακανονισμού·
β) ότι οι μεταφορές θα είναι οριστικές όταν πραγματοποιηθούν·
γ) ότι τα ληφθέντα κεφάλαια μπορούν να μεταφερθούν το ταχύτερο
δυνατόν, τουλάχιστον έως το τέλος της ημέρας.

Άρθρο 11
Πληρωμή έναντι πληρωμής
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ που χρησιμοποιεί σύστημα πληρωμής έναντι πλη
ρωμής εξαλείφει τον κεφαλαιακό κίνδυνο διασφαλίζοντας ότι ο οριστι
κός διακανονισμός υποχρέωσης επέρχεται εάν και μόνον εάν επέλθει ο
οριστικός διακανονισμός της συνδεδεμένης υποχρέωσης. Ο ανωτέρω
κανόνας ακολουθείται ανεξάρτητα από το εάν ο διακανονισμός πραγ
ματοποιείται σε ακαθάριστη ή καθαρή βάση και από το πότε επέρχεται
το αμετάκλητο του διακανονισμού.

Άρθρο 12
Κανόνες

και

διαδικασίες για την
συμμετέχοντα

αθέτηση

υποχρέωσης

1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει, στους κανόνες και τις διαδικασίες
του ΣΣΣΠ, ορισμό της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντα, ο οποίος
περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, την αδυναμία του συμμετέχοντα να
εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του όταν αυτές καθί
στανται ληξιπρόθεσμες, η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε λειτουρ
γικούς λόγους, αθέτηση συμφωνίας ή έναρξη διαδικασίας αφερεγγυό
τητας κατά του εν λόγω συμμετέχοντα. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διακρίνει
μεταξύ αυτόματης αθέτησης υποχρέωσης και αθέτησης υποχρέωσης
κατά διακριτική ευχέρεια. Στην περίπτωση της αθέτησης υποχρέωσης
κατά διακριτική ευχέρεια, ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εξειδικεύει την οντό
τητα που ασκεί την ανωτέρω διακριτική ευχέρεια. Επανεξετάζει τον εν
λόγω ορισμό τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

02014R0795 — EL — 06.12.2017 — 001.001 — 19
▼B
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει κανόνες και διαδικασίες για την
αθέτηση υποχρέωσης που του επιτρέπουν να συνεχίζει να εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντα
και ρυθμίζουν την αναπλήρωση των πόρων κατόπιν αθέτησης υποχρέ
ωσης. Οι κανόνες και διαδικασίες ορίζουν, κατ' ελάχιστον, σωρευτικά
τα εξής:
α) τα μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει ο διαχειριστής ΣΣΣΠ σε περί
πτωση αθέτησης υποχρέωσης·
β) εάν η λήψη των ανωτέρω μέτρων γίνεται αυτόματα ή κατά διακρι
τική ευχέρεια και το μέσο με το οποίο ασκείται αυτή η διακριτική
ευχέρεια·
γ) πιθανές μεταβολές στις συνήθεις πρακτικές διακανονισμού του δια
χειριστή ΣΣΣΠ προκειμένου να διασφαλιστεί ο έγκαιρος διακανονι
σμός·
δ) τη διαχείριση των πληρωμών στα διαφορετικά στάδια επεξεργα
σίας·
ε)

την πιθανή σειρά λήψης των μέτρων·

στ) τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των οικείων μερών,
περιλαμβανομένων των συμμετεχόντων που δεν αθέτησαν τις υπο
χρεώσεις τους·
ζ)

λοιπούς μηχανισμούς που θα ενεργοποιούνται προκειμένου να
περιορίζεται ο αντίκτυπος μιας αθέτησης υποχρέωσης.

3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ είναι σε θέση να εφαρμόζει τους κανόνες
και τις διαδικασίες του για την αθέτηση υποχρέωσης, περιλαμβανομέ
νης κάθε κατάλληλης διαδικασίας διακριτικής ευχέρειας η οποία προ
βλέπεται στους κανόνες του. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διασφαλίζει, μεταξύ
άλλων, ότι: α) διαθέτει τη λειτουργική ικανότητα, καθώς και επαρκές
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να εφαρμόζει
εγκαίρως τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2· και β)
οι κανόνες και διαδικασίες του ΣΣΣΠ προβλέπουν για τις ανάγκες
τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας και, σε περίπτωση
κατά την οποία εμπλέκονται περισσότερες από μια υποδομές χρηματο
πιστωτικών αγορών ή αρχές, για τον συντονισμό.
4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δημοσιοποιεί τα κύρια σημεία των κανόνων
και διαδικασιών που περιγράφονται στην παράγραφο 2, στα οποία περι
λαμβάνονται, κατ' ελάχιστον και σωρευτικά, τα εξής:
α) οι περιστάσεις υπό τις οποίες λαμβάνονται μέτρα·
β) ποιος λαμβάνει τα μέτρα·
γ) το πεδίο εφαρμογής των λαμβανόμενων μέτρων·
δ) οι μηχανισμοί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή
ΣΣΣΠ προς τους συμμετέχοντες που δεν αθέτησαν τις υποχρεώσεις
τους.
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5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ ελέγχει και επανεξετάζει τους κανόνες και
τις διαδικασίες του ΣΣΣΠ που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του
λάχιστον σε ετήσια βάση ή μετά από κάθε ουσιώδη μεταβολή που
επέρχεται στο ΣΣΣΠ και επηρεάζει τους ανωτέρω κανόνες και διαδικα
σίες. Στον ανωτέρω έλεγχο και την επανεξέταση που διενεργεί ο δια
χειριστής ΣΣΣΠ λαμβάνουν μέρος και οι συμμετέχοντες του ΣΣΣΠ,
καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

▼M1
Άρθρο 13
Γενικός επιχειρηματικός κίνδυνος
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει άρτια συστήματα διαχείρισης και
ελέγχου για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των
γενικών επιχειρηματικών κινδύνων, περιλαμβανομένων των ζημιών που
προκύπτουν από την πλημμελή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατη
γικής, τις αρνητικές ταμειακές ροές ή απρόβλεπτες και υπερβολικά
μεγάλες λειτουργικές δαπάνες.

2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει σχέδιο βιώσιμης ανάκαμψης και, με
εξαίρεση τα ΣΣΣΠ του Ευρωσυστήματος, συντεταγμένης εκκαθάρισης,
κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4.

3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ προσδιορίζει, με βάση το προφίλ γενικού
επιχειρηματικού κινδύνου του και το χρονικό διάστημα που απαιτείται
προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη ή/και η συντεταγμένη εκκαθά
ριση των κρίσιμων εργασιών και υπηρεσιών του, το ποσό των περιου
σιακών στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου της
παραγράφου 2. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό
που αντιστοιχεί στις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες έξι μηνών.

4.
Προκειμένου να καλύπτεται το ποσό της παραγράφου 3, ο διαχει
ριστής ΣΣΣΠ τηρεί καθαρά ρευστά περιουσιακά στοιχεία που χρηματο
δοτούνται από ίδια κεφάλαια, π.χ. κοινές μετοχές, δημοσιευμένα απο
θεματικά ή άλλα μη διανεμηθέντα κέρδη, προκειμένου να είναι σε θέση
να συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών και των υπηρεσιών του ως
λειτουργούσα οικονομική μονάδα. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία
είναι επιπρόσθετα των πόρων που τηρούνται για την κάλυψη αθέτησης
υποχρέωσης συμμετεχόντων ή άλλων κινδύνων που υπάγονται στα
άρθρα 6 και 8. Μπορούν να περιλαμβάνονται και ίδια κεφάλαια που
τηρούνται σύμφωνα με τα διεθνή κεφαλαιακά πρότυπα που βασίζονται
στον κίνδυνο προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη κεφα
λαιακών απαιτήσεων.

5.
Τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 4 που τηρούνται για
την κάλυψη του γενικού επιχειρηματικού κινδύνου χαρακτηρίζονται
από επαρκή ρευστότητα και ποιότητα ώστε να είναι διαθέσιμα εγκαί
ρως, διαχωρίζονται δε από τα περιουσιακά στοιχεία του διαχειριστή
ΣΣΣΠ που χρησιμοποιούνται για τις συνήθεις εργασίες. Ο διαχειριστής
ΣΣΣΠ πρέπει να είναι σε θέση να ρευστοποιεί περιουσιακά στοιχεία που
τηρούνται για την κάλυψη του γενικού επιχειρηματικού κινδύνου χωρίς
αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές, ή με μικρές αρνητικές επιπτώσεις, έτσι
ώστε να μπορεί να συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών
του ως λειτουργούσα οικονομική μονάδα εάν προκύψουν γενικές επι
χειρηματικές ζημίες.
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6.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει βιώσιμο σχέδιο για τη συγκέ
ντρωση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που τα ίδια κεφά
λαιά του προσεγγίζουν το ποσό της παραγράφου 3 ή υπολείπονται
αυτού.
7.
Οι παράγραφοι 3 έως 6 δεν εφαρμόζονται στα ΣΣΣΠ του Ευρω
συστήματος.
▼B
Άρθρο 14
Κίνδυνος θεματοφυλακής και επενδυτικός κίνδυνος
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ τηρεί τα ίδια περιουσιακά στοιχεία και αυτά
των συμμετεχόντων σε εποπτευόμενες και ρυθμιζόμενες οντότητες
(εφεξής «θεματοφύλακες»), οι οποίες διαθέτουν λογιστικές πρακτικές,
διαδικασίες φύλαξης και εσωτερικούς ελέγχους που προστατεύουν πλή
ρως τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία έναντι του κινδύνου ζημίας σε
περίπτωση αφερεγγυότητας, αμέλειας, απάτης, κακής διαχείρισης ή ανε
παρκούς τήρησης αρχείου από τον θεματοφύλακα ή τον υποθεματοφύ
λακα.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει έγκαιρη πρόσβαση στα ίδια περι
ουσιακά στοιχεία και στα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από
τους συμμετέχοντες.
3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ αξιολογεί και κατανοεί τα ανοίγματά του
προς τις τράπεζες θεματοφυλακής του, λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες
πεδίο των σχέσεών του με κάθε μία από αυτές.
4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καθορίζει την επενδυτική στρατηγική του, η
οποία συνάδει με τη συνολική στρατηγική του για τη διαχείριση των
κινδύνων, την οποία και γνωστοποιεί πλήρως στους συμμετέχοντες.
Επανεξετάζει την επενδυτική στρατηγική τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
5.
Οι επενδύσεις του διαχειριστή ΣΣΣΠ στο πλαίσιο της επενδυτικής
στρατηγικής του διαθέτουν την εγγύηση οφειλετών υψηλής πιστοληπτι
κής διαβάθμισης ή συνιστούν απαιτήσεις έναντι οφειλετών υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καθορίζει τα κριτή
ρια για τους οφειλέτες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι επενδύ
σεις πραγματοποιούνται σε μέσα με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο, κίν
δυνο αγοράς και κίνδυνο ρευστότητας.
6.
Οι παράγραφοι 3 έως 5 δεν εφαρμόζονται στα ΣΣΣΠ του Ευρω
συστήματος.

Άρθρο 15
Λειτουργικός κίνδυνος
1.
Ο διαχειριστής θεσπίζει ένα ισχυρό πλαίσιο με κατάλληλα συστή
ματα, πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για τον εντοπισμό, την παρα
κολούθηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.
▼M1
1α.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ επανεξετάζει, επιθεωρεί και διενεργεί δοκι
μές σε συστήματα, πολιτικές λειτουργίας, διαδικασίες και ελέγχους σε
περιοδική βάση και μετά από σημαντικές μεταβολές.
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2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ καθορίζει στόχους για το επίπεδο υπηρε
σιών και τη λειτουργική αξιοπιστία και πολιτικές που σκοπούν στην
επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Επανεξετάζει τους στόχους και τις πολι
τικές τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διασφαλίζει ότι το ΣΣΣΠ διαθέτει, ανά πάσα
στιγμή, κλιμακούμενη ικανότητα για τη διαχείριση της αύξησης του
όγκου πληρωμών που οφείλεται σε γεγονότα που δημιουργούν συνθή
κες πίεσης στην αγορά, καθώς και ότι δύναται να επιτυγχάνει τους
στόχους του για το επίπεδο υπηρεσιών.

4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει ολοκληρωμένες πολιτικές φυσικής
ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριών για τον επαρκή εντοπισμό,
αξιολόγηση και διαχείριση όλων των πιθανών ευπαθειών και απειλών.
Επανεξετάζει τις πολιτικές τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

▼M1
4α.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει αποτελεσματικό πλαίσιο ανθεκτι
κότητας όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προβλέπει
αποτελεσματικά μέτρα διακυβέρνησης για τη διαχείριση του κινδύνου
στον κυβερνοχώρο. Προσδιορίζει τις κρίσιμες εργασίες του και τα περι
ουσιακά στοιχεία που τις στηρίζουν και προβλέπει κατάλληλα μέτρα με
σκοπό την προστασία τους από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τον εντο
πισμό και την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, καθώς και την ανά
καμψη από αυτές. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχονται τακτικά. Ο διαχειρι
στής ΣΣΣΠ διασφαλίζει ότι διαθέτει υψηλό επίπεδο επίγνωσης της
κατάστασης όσον αφορά τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Επίσης, δια
σφαλίζει την πρόβλεψη διαδικασίας διαρκούς κατάρτισης και εξέλιξης
που του επιτρέπει να προσαρμόζει έγκαιρα, σε περίπτωση ανάγκης, το
πλαίσιο ανθεκτικότητάς του όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνο
χώρο με βάση τον δυναμικό χαρακτήρα των σχετικών κινδύνων.

▼B
5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
για την αντιμετώπιση συμβάντων που δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο
διακοπής των εργασιών του ΣΣΣΠ. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση
δευτερεύοντος χώρου και στόχο έχει να διασφαλίζει ότι τα κρίσιμα
συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών δύνανται να επαναλειτουργήσουν
εντός δύο ωρών από την επέλευση των εν λόγω συμβάντων. Το σχέδιο
καταρτίζεται κατά τρόπο ώστε το ΣΣΣΠ να είναι πάντοτε σε θέση να
διακανονίζει όλες τις πληρωμές οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες
έως τη λήξη της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία επέρχεται η διακο
πή. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ ελέγχει το σχέδιο και το επανεξετάζει τουλά
χιστον σε ετήσια βάση.

6.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εντοπίζει τους κρίσιμους συμμετέχοντες με
βάση, ιδίως, τον όγκο και την αξία των πληρωμών και τον πιθανό
αντίκτυπό τους στους λοιπούς συμμετέχοντες και στο ΣΣΣΠ στο
σύνολό του, στην περίπτωση που παρουσιαστεί στους εν λόγω συμμε
τέχοντες σημαντικό λειτουργικό πρόβλημα.

7.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εντοπίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται
τους κινδύνους που οι ανωτέρω κρίσιμοι συμμετέχοντες, άλλες υποδο
μές χρηματοπιστωτικών αγορών και πάροχοι υπηρεσιών και υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας μπορούν να προκαλέσουν στις εργασίες του ΣΣΣΠ.
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Άρθρο 16
Κριτήρια πρόσβασης και συμμετοχής
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει και δημοσιοποιεί αντικειμενικά
κριτήρια πρόσβασης και συμμετοχής στις υπηρεσίες του ΣΣΣΠ για
άμεσους και, κατά περίπτωση, έμμεσους συμμετέχοντες και άλλες υπο
δομές χρηματοπιστωτικών αγορών. Επανεξετάζει τα κριτήρια τουλάχι
στον σε ετήσια βάση.
2.
Τα κριτήρια πρόσβασης και συμμετοχής της παραγράφου 1 αιτιο
λογούνται με βάση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του
ΣΣΣΠ και των αγορών στις οποίες αυτός παρέχει υπηρεσίες, προσαρ
μόζονται δε και είναι ανάλογα με τους συγκεκριμένους κινδύνους του
ΣΣΣΠ. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ ορίζει απαιτήσεις οι οποίες περιορίζουν
την πρόσβαση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΣΣΣΠ αρνείται την
πρόσβαση σε αιτούσα οντότητα, αιτιολογεί γραπτώς την άρνησή του,
βάσει ολοκληρωμένης ανάλυσης του κινδύνου.
3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωση των
συμμετεχόντων με τα κριτήρια πρόσβασης και συμμετοχής στο ΣΣΣΠ.
Θεσπίζει αμερόληπτες διαδικασίες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η
αναστολή και ομαλή λήξη του δικαιώματος συμμετοχής του συμμετέ
χοντα σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται με τα κρι
τήρια και δημοσιοποιεί τα σχετικά κύρια σημεία των εν λόγω διαδικα
σιών. Επανεξετάζει τις διαδικασίες τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
▼B
Άρθρο 17
Ρυθμίσεις διαβαθμισμένης συμμετοχής
▼M1
1.
Για τους σκοπούς της διαχείρισης κινδύνων ο διαχειριστής ΣΣΣΠ
διασφαλίζει ότι οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμβατικές ρυθμίσεις
του ΣΣΣΠ του επιτρέπουν να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την
έμμεση συμμετοχή προκειμένου να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να
διαχειρίζεται κάθε ουσιώδη κίνδυνο για το ΣΣΣΠ ο οποίος απορρέει
από τη συμμετοχή. Οι ανωτέρω πληροφορίες καλύπτουν, κατ' ελάχιστον
και σωρευτικά, τα εξής:
α) τις δραστηριότητες που οι άμεσοι συμμετέχοντες διεξάγουν για δικό
τους λογαριασμό και για λογαριασμό των έμμεσων συμμετεχόντων,
ως ποσοστό των δραστηριοτήτων σε επίπεδο συστήματος·
β) τον αριθμό των έμμεσων συμμετεχόντων που προβαίνουν σε διακα
νονισμό μέσω κάθε άμεσου συμμετέχοντα·
γ) τον όγκο και την αξία των πληρωμών στο ΣΣΣΠ που προέρχονται
από κάθε έμμεσο συμμετέχοντα·
δ) τον όγκο και την αξία των πληρωμών που αναφέρονται στο στοιχείο
γ) ως ποσοστό των πληρωμών του άμεσου συμμετέχοντα μέσω του
οποίου ο έμμεσος συμμετέχων έχει πρόσβαση στο ΣΣΣΠ.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εντοπίζει τις σημαντικές εξαρτήσεις μεταξύ
άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν το
ΣΣΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες της παραγράφου 1.
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3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ εντοπίζει τους έμμεσους συμμετέχοντες που
προκαλούν σημαντικούς κινδύνους στο ΣΣΣΠ και τους άμεσους συμ
μετέχοντες μέσω των οποίων αυτοί έχουν πρόσβαση στο ΣΣΣΠ, με
σκοπό τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ επανεξετάζει τους κινδύνους που απορρέουν
από τις ρυθμίσεις διαβαθμισμένης συμμετοχής τουλάχιστον σε ετήσια
βάση. Λαμβάνει μέτρα περιορισμού των κινδύνων, όταν απαιτείται,
προκειμένου να διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Άρθρο 18
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει διαδικασία για τον εντοπισμό και
την κάλυψη των αναγκών των αγορών στις οποίες το ΣΣΣΠ παρέχει
υπηρεσίες, ιδίως σχετικά με:
α) την επιλογή της διαδικασίας εκκαθάρισης και διακανονισμού·
β) τη λειτουργική δομή·
γ) το εύρος των προϊόντων που εκκαθαρίζονται ή διακανονίζονται·
δ) τη χρήση τεχνολογίας και διαδικασιών.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ έχει σαφώς καθορισμένους, μετρήσιμους και
επιτεύξιμους σκοπούς και στόχους, για παράδειγμα όσον αφορά τα
ελάχιστα επίπεδα υπηρεσιών, τις προσδοκίες διαχείρισης κινδύνων και
τις επιχειρηματικές προτεραιότητες.
3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ διαθέτει εδραιωμένους μηχανισμούς για την
τακτική, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, επανεξέταση των απαιτήσεων
που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 19
Διαδικασίες και πρότυπα επικοινωνίας
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ χρησιμοποιεί ή λαμβάνει υπόψη τις οικείες διε
θνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα προκειμένου να διευκολύνει
την αποτελεσματική πληρωμή, εκκαθάριση, διακανονισμό και καταγρα
φή.

Άρθρο 20
Δημοσιοποίηση κανόνων, βασικών διαδικασιών και δεδομένων
αγοράς
1.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ θεσπίζει σαφείς και ολοκληρωμένους κανό
νες και διαδικασίες που γνωστοποιούνται πλήρως στους συμμετέχοντες.
Οι σχετικοί κανόνες και βασικές διαδικασίες δημοσιοποιούνται.
2.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ γνωστοποιεί σαφή περιγραφή του σχεδια
σμού και των εργασιών του συστήματος, καθώς επίσης και των δικαιω
μάτων και υποχρεώσεων του διαχειριστή του ΣΣΣΠ και των συμμετε
χόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να αξιολογούν τους
κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους στο
ΣΣΣΠ.
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3.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρέχει κάθε αναγκαία και προσήκουσα
τεκμηρίωση και εκπαίδευση στους συμμετέχοντες προκειμένου να
τους διευκολύνει να κατανοήσουν τους κανόνες και τις διαδικασίες
του ΣΣΣΠ και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν λόγω της συμμετοχή
τους σε αυτό.

4.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δημοσιοποιεί τις προμήθειες τις οποίες χρε
ώνει το ΣΣΣΠ σε επίπεδο μεμονωμένων υπηρεσιών που προσφέρει,
καθώς και τις εκπτωτικές πολιτικές του. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρέχει
σαφή περιγραφή των τιμολογούμενων υπηρεσιών για λόγους σύγκρισης.

5.
Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ συμπληρώνει και δημοσιοποιεί τις απαντή
σεις του στο υπόδειγμα της CPSS-IOSCO για τη δημοσιοποίηση πλη
ροφοριών όσον αφορά τις υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών. Επι
καιροποιεί τις εν λόγω απαντήσεις μετά από κάθε σημαντική μεταβολή
στο σύστημα ή στο περιβάλλον αυτού, και σε κάθε περίπτωση τουλάχι
στον κάθε δύο χρόνια. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δημοσιοποιεί επίσης, κατ'
ελάχιστον, τα βασικά δεδομένα για τον όγκο και την αξία των συναλ
λαγών.

▼M1
Άρθρο 21
Εξουσίες της αρμόδιας αρχής
1.

Η αρμόδια αρχή διαθέτει την εξουσία:

α) να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή από τον διαχειριστή ΣΣΣΠ κάθε
πληροφορία και έγγραφο που απαιτείται για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή την
προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών σε
συστημικό επίπεδο. Ο διαχειριστής ΣΣΣΠ παρέχει τις σχετικές πλη
ροφορίες στην αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

β) να απαιτεί από τον διαχειριστή ΣΣΣΠ τον διορισμό ανεξάρτητου
εμπειρογνώμονα ο οποίος θα διενεργεί έρευνες ή θα επανεξετάζει
κατά τρόπο ανεξάρτητο τη λειτουργία του ΣΣΣΠ. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να επιβάλλει απαιτήσεις όσον αφορά το είδος του εμπειρο
γνώμονα που θα διοριστεί, το περιεχόμενο κα το εύρος του αντικει
μένου της έκθεσης που θα καταρτιστεί, τη μεταχείριση αυτής, περι
λαμβανομένης της γνωστοποίησης και δημοσίευσης ορισμένων στοι
χείων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισής της. Ο διαχειρι
στής ΣΣΣΠ ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τον τρόπο με τον
οποίο ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις·

γ) να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις ή να τις αναθέτει σε τρίτους. Η
αρμόδια αρχή μπορεί να προβαίνει σε επιθεώρηση χωρίς προειδο
ποίηση, εφόσον τούτο απαιτείται για την ορθή διενέργεια και απο
τελεσματικότητα αυτής.

2.
Η ΕΚΤ εκδίδει απόφαση σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋ
ποθέσεις άσκησης των εξουσιών της παραγράφου 1.
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Άρθρο 21α
Οργάνωση των δραστηριοτήτων επίβλεψης
Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβαίνει σε συνεχείς ή/και ad hoc δρα
στηριότητες επίβλεψης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του δια
χειριστή ΣΣΣΠ με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 έως 21 ή την προώθηση
της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών σε συστημικό επί
πεδο.

Άρθρο 21β
Εμπιστευτικότητα
Οι πληροφορίες που διαβιβάζει ο διαχειριστής ΣΣΣΠ στην αρμόδια
αρχή σε εμπιστευτική βάση μπορούν να διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Οι εν λόγω πληροφορίες αντι
μετωπίζονται από τα μέλη του ΕΣΚΤ ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με το
καθήκον τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο
άρθρο 37.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Άρθρο 22
Διορθωτικά μέτρα
1.
Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΣΣΣΠ δεν συμμορφώνεται με
τον παρόντα κανονισμό ή υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για τη μη συμ
μόρφωσή του, η αρμόδια αρχή:

α) ενημερώνει γραπτώς τον διαχειριστή ΣΣΣΠ για το είδος της μη
συμμόρφωσης ή της φερόμενης μη συμμόρφωσης· και

β) παρέχει στον διαχειριστή ΣΣΣΠ τη δυνατότητα ακρόασης και υπο
βολής εξηγήσεων.

2.
Λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που παρέχονται από τον
διαχειριστή ΣΣΣΠ, η αρμόδια αρχή μπορεί να του επιβάλλει διορθωτικά
μέτρα προκειμένου να άρει τη μη συμμόρφωση ή/και να αποφύγει την
επανάληψή της.

3.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει αμέσως διορθωτικά μέτρα σε
περίπτωση που διαπιστώσει ότι η μη συμμόρφωση είναι αρκετά σοβαρή
ώστε να απαιτεί άμεση δράση, αιτιολογεί δε την απόφασή της.

4.
Εφόσον η αρμόδια αρχή δεν είναι η ΕΚΤ, αυτή ενημερώνει χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την τελευταία για την πρόθεσή της να
επιβάλει διορθωτικά μέτρα σε διαχειριστή ΣΣΣΠ.

5.
Είναι δυνατή η επιβολή διορθωτικών μέτρων ανεξαρτήτως των
κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου (1) ή παράλληλα με αυτές.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998,
σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή
κυρώσεων (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4).
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▼M1
6.
Η ΕΚΤ εκδίδει απόφαση σχετικά με τη διαδικασία που θα ακο
λουθείται σε περίπτωση επιβολής διορθωτικών μέτρων.
Άρθρο 23
Κυρώσεις
Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού η
ΕΚΤ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2532/98 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/99 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/1999/4) (1). Η ΕΚΤ εκδίδει απόφαση σχε
τικά με τη μέθοδο υπολογισμού του ύψους των κυρώσεων.
Άρθρο 24
Επανεξέταση
Το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει τη γενική εφαρμογή του παρό
ντος κανονισμού το αργότερο εντός δύο ετών από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του και, στη συνέχεια, ανά τριετία, και αξιολογεί
κατά πόσον επιβάλλεται η τροποποίησή του.
▼B
Άρθρο 25
Τελικές διατάξεις
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Οι διαχειριστές ΣΣΣΠ έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος από την
ημερομηνία κατά την οποία τους κοινοποιείται η αναφερόμενη στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προκει
μένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον
παρόντα κανονισμό.
3.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του
και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/99 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της
23ης Σεπτεμβρίου 1999, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την επιβολή κυρώσεων (ΕΚΤ/1999/4) (ΕΕ L 264 της
12.10.1999, σ. 21).

