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►B

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 26ης Απριλίου 2001
σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή
χρόνο (σύστηµα ►C1 TARGET ◄)
(ΕΚΤ/2001/3)
(2001/401/ΕΚ)
(ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 72)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
27ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΚΤ/2002/1)

L 67

74

9.3.2002

►M2 Κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
4ης Απριλίου 2003 (ΕΚΤ/2003/6)

L 113

10

7.5.2003

∆ιορθώνεται από:
►C1

∆ιορθωτικό ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 34 (2001/401)
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

της 26ης Απριλίου 2001
σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας
µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα ►C1 TARGET ◄)
(ΕΚΤ/2001/3)
(2001/401/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο
105 παράγραφος 2 πρώτη και τέταρτη περίπτωση, καθώς και τα
άρθρα 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 και 22 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενου «καταστατικό»),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 105 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση της
συνθήκης και το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση του καταστατικού απαιτούν από το ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών
τραπεζών (ΕΣΚΤ) να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Κοινότητας.

(2)

Το άρθρο 105 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση της
συνθήκης και το άρθρο 3.1 τέταρτη περίπτωση του καταστατικού εξουσιοδοτούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
(ΕθνΚΤ) να προωθούν την οµαλή λειτουργία των
συστηµάτων πληρωµών.

(3)

Το άρθρο 22 του καταστατικού αναθέτει στην ΕΚΤ και στις
ΕθνΚΤ το καθήκον να παρέχουν διευκολύνσεις, µε σκοπό
την εξασφάλιση αποτελεσµατικών και υγιών συστηµάτων
συµψηφισµού και πληρωµών, εντός της Κοινότητας και µε
άλλες χώρες.

(4)

Η επίτευξη µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής συνεπάγεται την ανάγκη ύπαρξης συστηµάτων πληρωµών, τα
οποία θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη και ασφαλή
διενέργεια των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής µεταξύ
των ΕθνΚΤ και των πιστωτικών ιδρυµάτων και θα στηρίζουν τον ενιαίο χαρακτήρα της χρηµαταγοράς στη ζώνη
του ευρώ.

(5)

Οι στόχοι αυτοί απαιτούν ένα σύστηµα πληρωµών µε
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, πολύ σύντοµο χρόνο επεξεργασίας και χαµηλό κόστος.

(6)

Το
νοµικό
πλαίσιο
που
διέπει
το
σύστηµα
►C1 TARGET ◄ ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης
του τρίτου σταδίου της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης (ΟΝΕ). Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αντικαθιστά την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/9, της 3ης
Οκτωβρίου 2000, σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε
συνεχή χρόνο (►C1 TARGET ◄).

(7)

Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στο
πλαίσιο µιας πολιτικής υπέρ της διαφάνειας, η οποία
υλοποιείται µε την τυπική δηµοσίευση των νοµικών
κειµένων της ΕΚΤ. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δεν
περιλαµβάνει ορισµένες υφιστάµενες συµπληρωµατικές
ρυθµίσεις του ΕΣΚΤ σχετικά µε την ασφάλεια, τις χρηµατοοικονοµικές και άλλες λειτουργικές ή εσωτερικές πτυχές
του ΕΣΚΤ.
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(8)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
1.
▼M2

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:

— µε τον όρο «αποστέλλον µέλος» νοείται ο συµµετέχων, ο
οποίος έχει κινήσει τη διαδικασία πληρωµής δίνοντας εντολή
πληρωµής,
— µε τον όρο «αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ» νοείται η ΕΚΤ ή η
ΕθνΚΤ, στην οποία το αποστέλλον µέλος τηρεί λογαριασµό
Σ∆ΣΧ,
— µε τον όρο «διαδικασία δέσµευσης κεφαλαίων» νοείται η
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία ο προορισµός των κατατεθειµένων
κεφαλαίων
ή
διαθέσιµων
πιστώσεων
εξειδικεύεται, οπότε αυτά παύουν να διατίθενται για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σκοπό άλλα από την εκτέλεση της
σχετικής εντολής πληρωµής· κατ' αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα δεσµευµένα κεφάλαια ή διαθέσιµες πιστώσεις θα
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της εν λόγω εντολής
πληρωµής η εξειδίκευση αυτή αναφέρεται στην παρούσα
κατευθυντήρια γραµµή ως «δέσµευση»,
— µε τον όρο «διασυνοριακές πληρωµές» νοούνται οι πληρωµές
που διενεργούνται ή που πρόκειται να διενεργηθούν µεταξύ
δύο εθνικών Σ∆ΣΧ ή µεταξύ ενός εθνικού Σ∆ΣΧ και του
µηχανισµού πληρωµών της ΕΚΤ,
— µε τον όρο «διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων» νοείται η
διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων που παρέχει το Ευρωσύστηµα,
— µε τον όρο «διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης» νοείται
η διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης που παρέχει το
Ευρωσύστηµα,
— µε τον όρο «δυσλειτουργία ενός εθνικού Σ∆ΣΧ» ή «δυσλειτουργία
του
συστήµατος
►C1 TARGET ◄»
ή
«δυσλειτουργία» νοούνται οι τεχνικές δυσχέρειες, ελαττώµατα ή βλάβες στην τεχνική υποδοµή ή/και στα συστήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών οποιουδήποτε εθνικού Σ∆ΣΧ ή
του µηχανισµού πληρωµών της ΕΚΤ ή των συνδέσεων ηλεκτρονικού δικτύου στο πλαίσιο του µηχανισµού διασύνδεσης ή
κάθε άλλο γεγονός που σχετίζεται µε κάποιο εθνικό Σ∆ΣΧ,
µε το µηχανισµό πληρωµών της ΕΚΤ ή µε το µηχανισµό
διασύνδεσης και που καθιστά αδύνατη την αυθηµερόν εκτέλεση και ολοκλήρωση της επεξεργασίας εντολών πληρωµής
στο πλαίσιο του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ · ο ορισµός
καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις ταυτόχρονης εκδήλωσης
δυσλειτουργίας σε περισσότερα εθνικά Σ∆ΣΧ (για
παράδειγµα, εξαιτίας βλάβης που σχετίζεται µε τον παροχέα
υπηρεσιών δικτύου),
— µε τον όρο «εγχώριες πληρωµές» νοούνται οι πληρωµές που
διενεργούνται ή που πρόκειται να διενεργηθούν στο πλαίσιο
ενός εθνικού Σ∆ΣΧ ή στο πλαίσιο του µηχανισµού πληρωµών
της ΕΚΤ,
— µε τον όρο «εθνικά Σ∆ΣΧ» νοούνται τα συστήµατα διακανονισµού σε συνεχή χρόνο, τα οποία αποτελούν επιµέρους σκέλη
του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ και προσδιορίζονται στο
παράρτηµα Ι της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής,
— µε τον όρο «έµµεσος συµµετέχων» νοείται ένα ίδρυµα που δεν
τηρεί µεν δικό του λογαριασµό Σ∆ΣΧ, αναγνωρίζεται όµως
από ένα εθνικό Σ∆ΣΧ και διέπεται από τους κανόνες αυτού,
µπορεί δε να είναι άµεσα προσβάσιµο στο πλαίσιο του συστή-
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

µατος ►C1 TARGET ◄ · το σύνολο των συναλλαγών ενός
έµµεσου συµµετέχοντα διακανονίζεται στο λογαριασµό ενός
συµµετέχοντα (κατά τους ορισµούς του παρόντος άρθρου), ο
οποίος έχει αποδεχτεί να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του
πρώτου,
µε τον όρο «ενδοηµερήσια πίστωση» νοείται η πίστωση που
χορηγείται και επιστρέφεται εντός χρονικού διαστήµατος
που δεν υπερβαίνει τη µία εργάσιµη ηµέρα,
µε τον όρο «εντολή πληρωµής» νοείται η εντολή που δίνει
κάποιος συµµετέχων, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες
Σ∆ΣΧ, προκειµένου να τεθεί χρηµατικό ποσό στη διάθεση
ενός λαµβάνοντας µέλους (µιας ΕθνΚΤ ή της ΕΚΤ) µέσω
λογιστικής εγγραφής σε λογαριασµό Σ∆ΣΧ,
µε τον όρο «εξ αποστάσεως συµµετέχων» νοείται ένα ίδρυµα
εγκατεστηµένο σε χώρα του ΕΟΧ, το οποίο συµµετέχει
άµεσα σε κάποιο εθνικό Σ∆ΣΧ ενός (άλλου) κράτους µέλους
της ΕΕ («κράτος µέλος υποδοχής») και το οποίο, προς το
σκοπό αυτό, τηρεί στο όνοµά του λογαριασµό Σ∆ΣΧ σε ευρώ
στην ΕθνΚΤ του κράτους µέλους υποδοχής, χωρίς να έχει
απαραιτήτως ιδρύσει υποκατάστηµα στο τελευταίο,
µε τον όρο «ΕΟΧ» νοείται ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος,
όπως καθορίστηκε στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που συνήψαν στις 2 Μαΐου 1992 η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τα κράτη µέλη της µε τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο της 17ης Μαρτίου 1993,
µε τον όρο «επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης» νοείται το
επιτόκιο που εφαρµόζεται εκάστοτε στη διευκόλυνση οριακής
χρηµατοδότησης του ευρωσυστήµατος,
µε τον όρο «επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων» νοείται το επιτόκιο που εφαρµόζεται εκάστοτε στη
διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων του ευρωσυστήµατος,
µε τον όρο «επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης» νοείται το οριακό επιτόκιο που εφαρµόζεται
εκάστοτε στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηµατοδότησης του ευρωσυστήµατος, όπου ως οριακό επιτόκιο
νοείται το επιτόκιο στο οποίο εξαντλείται το συνολικό ποσό
της δηµοπρασίας που πρόκειται να κατανεµηθεί,
µε τον όρο «ευρωσύστηµα» νοούνται η ΕΚΤ και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει
το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη συνθήκη,
µε τον όρο «κανόνες Σ∆ΣΧ» νοούνται οι κανονιστικές ή/και
συµβατικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε ένα εθνικό Σ∆ΣΧ,
µε τον όρο «λαµβάνον µέλος» νοείται ο συµµετέχων, ο οποίος
έχει οριστεί από το αποστέλλον µέλος ως ο συµµετέχων, στο
λογαριασµό Σ∆ΣΧ του οποίου θα πιστωθεί το ποσό της
σχετικής εντολής πληρωµής,
µε τον όρο «λαµβάνουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ» νοείται η ΕΚΤ ή η
ΕθνΚΤ, στην οποία το λαµβάνον µέλος τηρεί λογαριασµό
Σ∆ΣΧ,
µε τον όρο «λογαριασµοί διασύνδεσης κεντρικών τραπεζών»
νοούνται οι λογαριασµοί που κάθε ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ ανοίγουν η µία για την άλλη στα βιβλία τους, µε σκοπό τη
διενέργεια διασυνοριακών πληρωµών στο πλαίσιο του συστήµατος
►C1 TARGET ◄
δικαιούχος
κάθε
τέτοιου
λογαριασµού είναι η ΕΚΤ ή η ΕθνΚΤ, στο όνοµα της οποίας
ανοίγεται,
µε τον όρο«λογαριασµός Σ∆ΣΧ» νοείται ο λογαριασµός (ή
—εφόσον αυτό προβλέπεται από τους κανόνες του οικείου
Σ∆ΣΧ— οποιαδήποτε οµάδα ενοποιηµένων λογαριασµών,
υπό τον όρο ότι σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης όλοι οι
δικαιούχοι των λογαριασµών αυτών ευθύνονται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον απέναντι στο Σ∆ΣΧ), ο οποίος ανοίγεται
στα βιβλία µιας ΕθνΚΤ ή της ΕΚΤ, στο όνοµα ενός συµµετέ-
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χοντα, και στον οποίο διενεργείται ο διακανονισµός εγχώριων ή/και διασυνοριακών πληρωµών,
— µε τον όρο «ΜΑΚΤ» νοείται το µοντέλο ανταποκριτριών
κεντρικών τραπεζών για τη διασυνοριακή χρήση των
ενεχύρων, κατά την έννοια του ΕΣΚΤ,
— µε τον όρο «µηχανισµός διασύνδεσης» νοείται η τεχνική
υποδοµή, τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες
που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εθνικών Σ∆ΣΧ —ή αποτελούν προσαρµογή αυτών— και του µηχανισµού πληρωµών
της ΕΚΤ, µε σκοπό την επεξεργασία διασυνοριακών
πληρωµών µέσω του συστήµατος ►C1 TARGET ◄,
— µε τον όρο «µηχανισµός πληρωµών της ΕΚΤ» νοείται το
σύστηµα πληρωµών που οργανώνεται σε επίπεδο ΕΚΤ και
συνδέεται µε το σύστηµα ►C1 TARGET ◄, µε σκοπό την
πραγµατοποίηση πρώτον, πληρωµών µεταξύ λογαριασµών
που τηρούνται στην ΕΚΤ και δεύτερον, πληρωµών, µέσω του
συστήµατος ►C1 TARGET ◄, µεταξύ λογαριασµών που
τηρούνται στην ΕΚΤ και στις ΕθνΚΤ,
— µε τους όρους «οριστική πληρωµή» ή «ανέκκλητη πληρωµή»
ή «οριστικός διακανονισµός» νοείται ότι η αποστέλλουσα
ΕθνΚΤ/ΕΚΤ, το αποστέλλον µέλος ή όποιο άλλο µέλος δεν
µπορεί να ανακαλεί, αναστρέφει ή ακυρώνει το διακανονισµό
µιας εντολής πληρωµής, ακόµη και στην περίπτωση που έχει
κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας κατά κάποιον συµµετέχοντα, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ύπαρξης ελαττωµάτων
στις υποκείµενες συναλλαγές ή εντολές πληρωµής που
προκύπτουν από αξιόποινες ή δόλιες πράξεις (στις τελευταίες
συµπεριλαµβάνεται η προνοµιακή µεταχείριση και η σε
περίπτωση αφερεγγυότητας, εντός της ύποπτης περιόδου,
διενέργεια συναλλαγών σε αξία χαµηλότερη από την πραγµατική), εφόσον έτσι αποφασίζει η κατά περίπτωση αρµόδια
δικαστική αρχή ή άλλο αρµόδιο σώµα επίλυσης διαφορών, ή
που προκύπτουν από λάθος,
— µε τον όρο «πάγιες διευκολύνσεις» νοείται η διευκόλυνση
οριακής χρηµατοδότησης και η διευκόλυνση αποδοχής
καταθέσεων που παρέχει το ευρωσύστηµα,
— µε τον όρο «παροχέας υπηρεσιών δικτύου» νοείται η
επιχείρηση, στην οποία η ΕΚΤ έχει αναθέσει την παροχή
συνδέσεων ηλεκτρονικού δικτύου για τους σκοπούς της
διασύνδεσης,
— µε τον όρο «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται όλα τα
κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα
µε τη συνθήκη,
— µε τον όρο «συµµετέχοντες» νοούνται οι φορείς µε άµεση
πρόσβαση σε ένα εθνικό Σ∆ΣΧ, οι οποίοι τηρούν λογαριασµό
Σ∆ΣΧ στην οικεία ΕθνΚΤ (ή —στην περίπτωση του µηχανισµού πληρωµών της ΕΚΤ— στην ΕΚΤ)· στον όρο αυτό
συµπεριλαµβάνεται η οικεία ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ, είτε µε την
ιδιότητά της ως φορέα διακανονισµού είτε µε άλλη ιδιότητα.

▼B
2.
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ µπορεί να τροποποιεί τα
παραρτήµατα της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής και να
εκδίδει συµπληρωµατικά κείµενα, τα οποία περιέχουν, µεταξύ
άλλων, τεχνικούς όρους και προδιαγραφές· οι εν λόγω τροποποιήσεις και τα συµπληρωµατικά κείµενα τίθενται σε ισχύ ως
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, την
ηµεροµηνία που προσδιορίζει το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των ΕθνΚΤ.
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Άρθρο 2
Περιγραφή του συστήµατος ►C1 TARGET ◄
▼M1

▼B

1.
Το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο είναι ένα σύστηµα
διακανονισµού σε συνεχή χρόνο για το ευρώ. Το σύστηµα
TARGET περιλαµβάνει τα εθνικά Σ∆ΣΧ, το µηχανισµό
πληρωµών της ΕΚΤ και το µηχανισµό διασύνδεσης.
2.
Τα Σ∆ΣΧ των κρατών µελών της ΕΕ, τα οποία ήταν µέλη
της ΕΕ κατά την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ αλλά δεν
έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα, επιτρέπεται να συνδεθούν
µε το σύστηµα ►C1 TARGET ◄, εάν και εφόσον πληρούν τα
ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο άρθρο 3
της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής και είναι σε θέση να
επεξεργάζονται το ευρώ ως ξένο νόµισµα, παράλληλα µε το
εθνικό νόµισµα. Κάθε τέτοια σύνδεση µε το σύστηµα
►C1 TARGET ◄ προϋποθέτει τη σύναψη συµβάσεως, βάσει
της οποίας οι ενδιαφερόµενες εθνικές κεντρικές τράπεζες
προσχωρούν στους κανόνες και τις διαδικασίες του συστήµατος
►C1 TARGET ◄ που αναφέρονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραµµή (µε τις προδιαγραφές και τροποποιήσεις, όπου
κρίνεται αναγκαίο, που αναφέρονται στην εν λόγω σύµβαση).
Άρθρο 3
Ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά των εθνικών Σ∆ΣΧ
Κάθε ΕθνΚΤ διασφαλίζει ότι το εθνικό Σ∆ΣΧ αυτής ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται παρακάτω.
α) Κρι τήρι α π ρόσ βασ ης
1. Μόνο τα εγκατεστηµένα στον ΕΟΧ εποπτευόµενα
πιστωτικά ιδρύµατα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου
2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1), γίνονται δεκτά ως
συµµετέχοντες σε ένα εθνικό Σ∆ΣΧ. Κατ' εξαίρεση, και
µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 1 της
παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, ως συµµετέχοντες σε
ένα εθνικό Σ∆ΣΧ µπορούν να γίνονται δεκτοί και οι
ακόλουθοι φορείς, κατόπιν έγκρισης από την οικεία
ΕθνΚΤ:
i) υπηρεσιακές µονάδες διαχείρισης κεφαλαίων της
κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης των κρατών
µελών, που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρήµατος,
ii) οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα των κρατών µελών, οι
οποίοι είναι εξουσιοδοτηµένοι να δέχονται καταθέσεις
πελατών για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, ο δηµόσιος τοµέας έχει την έννοια του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του
Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1993, για τον
προσδιορισµό των εννοιών που είναι αναγκαίες για
την εφαρµογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 104 και στο άρθρο 104 Β παράγραφος 1 της
συνθήκης (2),
iii) εγκατεστηµένες στον ΕΟΧ επιχειρήσεις επενδύσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου
1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον
τοµέα των κινητών αξιών (3), οι οποίες έχουν λάβει
(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27.
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άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την αρµόδια
αναγνωρισµένη αρχή, κατά τους όρους της προαναφερθείσας οδηγίας του Συµβουλίου (εξαιρουµένων των
ιδρυµάτων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
της τελευταίας), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
επιχειρήσεις επενδύσεων νοµιµοποιούνται να ασκούν
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο
1 στοιχείο β) ή στις παραγράφους 2 ή 4 του τµήµατος
Α του παραρτήµατος της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ,
iv) φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συµψηφισµού ή
διακανονισµού και τελούν υπό την εποπτεία αρµόδιας
αρχής.
2. Τα κριτήρια πρόσβασης σε ένα εθνικό Σ∆ΣΧ και η διαδικασία της σχετικής αξιολόγησης καθορίζονται στους
κανόνες του εν λόγω Σ∆ΣΧ και γνωστοποιούνται στα
ενδιαφερόµενα µέρη. Εκτός από τα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο α) σηµείο 1 του παρόντος άρθρου,
στα εθνικά αυτά κριτήρια µπορούν να περιλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων:
—
—
—
—

η επαρκής οικονοµική ευρωστία,
ο αναµενόµενος ελάχιστος αριθµός συναλλαγών,
η καταβολή εισφοράς συµµετοχής,
νοµικές, τεχνικές και λειτουργικές πτυχές.

Οι κανόνες Σ∆ΣΧ πρέπει ακόµη να προβλέπουν την υποχρέωση της οικείας ΕθνΚΤ να λαµβάνει νοµικές
γνωµοδοτήσεις σχετικά µε τους αιτούντες, βασιζόµενες
στο εναρµονισµένο υπόδειγµα νοµικών γνωµοδοτήσεων
του ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, και να προβαίνει
σε έλεγχο αυτών. Η οικεία ΕθνΚΤ θέτει στη διάθεση των
ενδιαφεροµένων µερών το υπόδειγµα νοµικών γνωµοδοτήσεων.
3. Ο συµµετέχων σε ένα εθνικό Σ∆ΣΧ δυνάµει του στοιχείου
α) σηµεία 1 ) και 2) του παρόντος άρθρου έχει πρόσβαση
στις υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωµών του συστήµατος
►C1 TARGET ◄.
4. Οι κανόνες Σ∆ΣΧ περιλαµβάνουν τους λόγους και τις
διαδικασίες αποµάκρυνσης ενός συµµετέχοντα από το
οικείο εθνικό Σ∆ΣΧ. Οι λόγοι αποµάκρυνσης ενός συµµετέχοντα από κάποιο εθνικό Σ∆ΣΧ (συντελούµενης µε την
αναστολή της ιδιότητας µέλους ή µε την αποβολή του
µέλους) θα πρέπει να καλύπτουν κάθε γεγονός το οποίο
συνεπάγεται συστηµικό κίνδυνο ή θα µπορούσε, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να προκαλέσει σοβαρά
λειτουργικά προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου:
i) έχουν κινηθεί ή επίκειται κίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας κατά κάποιου συµµετέχοντα,
ii) κάποιος συµµετέχων παραβιάζει τους κανόνες του
οικείου Σ∆ΣΧ ή
iii) παύουν να πληρούνται ένα ή περισσότερα κριτήρια
πρόσβασης για τη συµµετοχή στο οικείο εθνικό Σ∆ΣΧ.
β) Νοµ ισµ ατικ ή µ ονάδα
Κάθε διασυνοριακή πληρωµή που πρόκειται να αποτελέσει
αντικείµενο επεξεργασίας στο πλαίσιο του µηχανισµού
διασύνδεσης εκφράζεται σε ευρώ. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν
ότι οι εντολές πληρωµής, οι οποίες εκφράζονται στις αντίστοιχες εθνικές νοµισµατικές υποδιαιρέσεις του ευρώ και
πρόκειται να εκτελεστούν µέσω του µηχανισµού διασύνδεσης, µετατρέπονται και διαβιβάζονται σε ευρώ.
γ) Κ α ν ό ν ε ς τ ι µ ο λ ό γησ η ς
1. Η
τιµολογιακή
πολιτική
►C1 TARGET ◄ καθορίζεται

του
συστήµατος
από το διοικητικό
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συµβούλιο της ΕΚΤ µε γνώµονα τις αρχές της ανάκτησης
του κόστους, της διαφάνειας και της µη διάκρισης.
2. Οι εγχώριες πληρωµές σε ευρώ που πραγµατοποιούνται
µέσω κάποιου εθνικού Σ∆ΣΧ υπόκεινται στους κανόνες
τιµολόγησης του τελευταίου το οποίο, µε τη σειρά του,
ακολουθεί την τιµολογιακή πολιτική που καθορίζεται στο
παράρτηµα ΙΙ.
3. Οι διασυνοριακές πληρωµές που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ υπόκεινται σε
κοινή τιµή, η οποία ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο
της ΕΚΤ και αναλύεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
4. Οι τιµές γνωστοποιούνται στα ενδιαφερόµενα µέρη.
δ) Χρ όν ος λ ειτο υρ γί ας
▼M1

1. Ηµέρες λειτουργίας
Από το 2002, το σύστηµα TARGET στο σύνολό του παραµένει κλειστό τα σαββατοκύριακα, την Πρωτοχρονιά, τη
Μεγάλη Παρασκευή και τη ∆ευτέρα του Πάσχα (σύµφωνα
µε το ηµερολόγιο που ισχύει στην έδρα της ΕΚΤ), την
Πρωτοµαγιά, την ηµέρα των Χριστουγέννων και την 26η
∆εκεµβρίου.
Κατ' εξαίρεση προς τα παραπάνω, είναι δυνατή στη
διάρκεια των ετών 2002 έως 2004 η διενέργεια µόνο των
ακόλουθων, περιορισµένων εργασιών διακανονισµού στο
πλαίσιο του συστήµατος EΡΜΗΣ, ήτοι του ελληνικού
Σ∆ΣΧ, κατά τη Μεγάλη Παρασκευή και τη ∆ευτέρα του
Πάσχα (σύµφωνα µε το ηµερολόγιο που ισχύει στην έδρα
της ΕΚΤ), όταν οι ηµέρες αυτές δεν συµπίπτουν µε το
Πάσχα των Ορθοδόξων:
α) ο διακανονισµός εγχώριων πληρωµών πελατών·
β) ο διακανονισµός πληρωµών που συνδέονται µε την
ανάληψη µετρητών από τα ταµεία της Τράπεζας της
Ελλάδος και την κατάθεση µετρητών σε αυτά και
γ) οι πράξεις διακανονισµού στο πλαίσιο των συστηµάτων
πληρωµών µικρής αξίας της ∆ΙΑΣ και του γραφείου
συµψηφισµού Αθηνών.

▼B
2. Ωράριο λειτουργίας
Το ωράριο λειτουργίας των εθνικών Σ∆ΣΧ συνάδει προς
τις ειδικές διατάξεις του παραρτήµατος IV.
ε) Κ α ν ό ν ε ς π λ η ρ ω µ ή ς
1. Όλες οι πληρωµές που προέρχονται απευθείας από, ή
σχετίζονται µε, πρώτον, πράξεις νοµισµατικής πολιτικής,
δεύτερον, το διακανονισµό του σκέλους σε ευρώ των
πράξεων συναλλάγµατος του ευρωσυστήµατος και τρίτον,
το διακανονισµό των υπολοίπων των διασυνοριακών
συστηµάτων συµψηφισµού µεγάλων ποσών σε ευρώ,
πραγµατοποιούνται
µέσω
του
συστήµατος
►C1 TARGET ◄. Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση και
άλλων
πληρωµών
µέσω
του
συστήµατος
►C1 TARGET ◄.
2. Τα εθνικά Σ∆ΣΧ και ο µηχανισµός πληρωµών της ΕΚΤ
επεξεργάζονται µια εντολή πληρωµής µόνο εφόσον
υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια στο λογαριασµό
που το αποστέλλον µέλος τηρεί στην αποστέλλουσα
ΕθνΚΤ/ΕΚΤ. Η επεξεργασία συντελείται µέσω άµεσα
διαθέσιµων κεφαλαίων που έχουν ήδη πιστωθεί σε αυτό
το λογαριασµό µέσω της ενδοηµερήσιας ενεργοποίησης
των αποθεµατικών, τα οποία προορίζονται για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, ή µέσω της ενδοηµερήσιας πίστωσης που η εν
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λόγω ΕθνΚΤ/ΕΚΤ χορηγεί, στον συγκεκριµένο συµµετέχοντα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το στοιχείο στ) του
παρόντος άρθρου.
3. Οι κανόνες Σ∆ΣΧ και οι κανόνες που διέπουν το µηχανισµό πληρωµών της ΕΚΤ προσδιορίζουν το χρόνο κατά
τον οποίο µια εντολή πληρωµής καθίσταται ανέκκλητη
και ο οποίος δεν πρέπει να είναι µεταγενέστερος της
χρέωσης του λογαριασµού Σ∆ΣΧ που το αποστέλλον
µέλος τηρεί στην αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ µε το
σχετικό ποσό. Στις περιπτώσεις εφαρµογής από τα εθνικά
Σ∆ΣΧ της διαδικασίας δέσµευσης κεφαλαίων πριν από τη
χρέωση του λογαριασµού Σ∆ΣΧ, η εντολή πληρωµής
καθίσταται ανέκκλητη ενωρίτερα, ήτοι κατά το χρόνο
στον οποίο συντελείται η δέσµεύση.
στ) Ε νδοηµερήσια πί στωση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, κάθε ΕθνΚΤ παρέχει ενδοηµερήσια
πίστωση στα εποπτευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα που
αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, τα
οποία συµµετέχουν στο εθνικό της Σ∆ΣΧ, υπό την
προϋπόθεση ότι τα πιστωτικά αυτά ιδρύµατα είναι επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι σε πράξεις νοµισµατικής
πολιτικής του ευρωσυστήµατος και έχουν πρόσβαση στη
διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης. Η ενδοηµερήσια
πίστωση, εφόσον προκύπτει σαφώς ότι περιορίζεται στη
συγκεκριµένη ηµέρα και ότι δεν είναι δυνατή η παράτασή
της µέχρι την επόµενη ηµέρα, µπορεί να χορηγείται
ακόµη:
i) στις υπηρεσιακές µονάδες διαχείρισης κεφαλαίων, οι
οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α) σηµείο 1) σηµείο
i) του παρόντος άρθρου,
ii) στους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι
αναφέρονται στο στοιχείο α) σηµείο 1) σηµείο ii) του
παρόντος άρθρου,
iii) στις επιχειρήσεις επενδύσεων, οι οποίες αναφέρονται
στο στοιχείο α) σηµείο 1) σηµείο iii) του παρόντος
άρθρου, υπό τον όρο ότι η εκάστοτε επιχείρηση επενδύσεων παρέχει εγγράφως επαρκή στοιχεία, βάσει των
οποίων αποδεικνύεται:
α) ότι έχει συνάψει τυπική σύµβαση µε αντισυµβαλλόµενο σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του
ευρωσυστήµατος, µε σκοπό την κάλυψη της τυχόν
εναποµένουσας χρεωστικής θέσης στο τέλος της
συγκεκριµένης ηµέρας ή
β) ότι η πρόσβαση στην ενδοηµερήσια πίστωση
περιορίζεται σε επιχειρήσεις επενδύσεων, οι
οποίες τηρούν λογαριασµό σε κεντρικό αποθετήριο
χρεογράφων και υπόκεινται σε χρονικό περιορισµό
χρήσης της χορηγηθείσας σε αυτές ρευστότητας, ή
ότι το ποσό της ενδοηµερήσιας πίστωσης υπόκειται
σε ανώτατο όριο.
Η για οποιονδήποτε λόγο αδυναµία µιας επιχείρησης
επενδύσεων να επιστρέψει έγκαιρα την ενδοηµερήσια
πίστωση επισύρει ποινές που καθορίζονται σύµφωνα
µε τα ακόλουθα. Εάν κατά το κλείσιµο των εργασιών
του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ η επιχείρηση επενδύσεων παρουσιάσει, για πρώτη φορά εντός
οποιασδήποτε δωδεκάµηνης περιόδου, χρεωστικό
υπόλοιπο στο λογαριασµό Σ∆ΣΧ της, ισχύουν τα
ακόλουθα: η οικεία ΕθνΚΤ επιβάλλει αµέσως ποινή
στον εν λόγω συµµετέχοντα, η οποία υπολογίζεται
βάσει επιτοκίου κατά πέντε εκατοστιαίες µονάδες
υψηλότερου από το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης
(π.χ. εάν το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης είναι
4 %, το επιτόκιο ποινής θα είναι 9 %), εφαρµοζόµενου
επί του ποσού του χρεωστικού υπολοίπου. Σε
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περίπτωση που µια τέτοια επιχείρηση επενδύσεων
εµφανίζει επανειληµµένα χρεωστική θέση, το επιτόκιο
ποινής που εφαρµόζεται αυξάνεται περαιτέρω κατά 2,5
εκατοστιαίες µονάδες, κάθε φορά που εµφανίζεται
τέτοια χρεωστική θέση εντός της δωδεκάµηνης
περιόδου,
iv) στα αναφερόµενα στο στοιχείο α) σηµείο 1) του
παρόντος άρθρου εποπτευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα,
τα οποία δεν είναι επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι σε
πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του ευρωσυστήµατος
ή/και δεν έχουν πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής
χρηµατοδότησης. Όλες οι διατάξεις του συστήµατος
ποινών του στοιχείου στ) σηµείο 1) σηµείο iii) του
παρόντος άρθρου για τις επιχειρήσεις επενδύσεων
εφαρµόζονται εξίσου στα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι σε
θέση να επιστρέψουν έγκαιρα την ενδοηµερήσια
πίστωση,
v) στους φορείς παροχής υπηρεσιών συµψηφισµού ή
διακανονισµού (οι οποίοι τελούν υπό την επίβλεψη
αρµόδιας αρχής), υπό τον όρο ότι οι συµφωνίες για τη
χορήγηση ενδοηµερήσιας πίστωσης σε τέτοιους
φορείς υποβάλλονται προηγουµένως στο διοικητικό
συµβούλιο για έγκριση.
2. Κάθε ΕθνΚΤ παρέχει ενδοηµερήτια πίστωση µε τη µορφή
ενδοηµερησίων υπεραναλήψεων που καλύπτονται από
ασφάλεια ή/και ενδοηµερησίων πράξεων επαναγοράς µε
τις ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε τα ακολούθως οριζόµενα κριτήρια
και µε τα περαιτέρω ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που
έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύει το διοικητικό
συµβούλιο της ΕΚΤ κατά διαστήµατα.
3. Η ενδοηµερήσια πίστωση προϋποθέτει πρόσφορη ενεχυρική εξασφάλιση. Τα επιλέξιµα ενέχυρα συνίστανται στα
ίδια περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοδοτικά µέσα µε
εκείνα που προβλέπονται για τις πράξεις νοµισµατικής
πολιτικής και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες
αποτίµησης και ελέγχου του κινδύνου µε αυτά. Με την
εξαίρεση από την παρούσα ρύθµιση των υπηρεσιακών
µονάδων διαχείρισης κεφαλαίων και των οργανισµών του
δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου, σηµεία i) και ii), αντίστοιχα, δεν γίνονται δεκτά από µια ΕθνΚΤ ως υποκείµενα περιουσιακά
στοιχεία τα χρεόγραφα, τα οποία εκδίδει ή για τα οποία
εγγυάται ο συµµετέχων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας µε
τον οποίο ο αντισυµβαλλόµενος διατηρεί, στενούς
δεσµούς ►C1 , όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος
26 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ και όπως εφαρµόζονται επί
των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής. ◄
Επιτρέπεται σε καθεµία από τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες των κρατών µελών της ΕΕ, το Σ∆ΣΧ της οποίας
είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα ►C1 TARGET ◄,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, να καταρτίζει και
να διατηρεί κατάλογο επιλέξιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται από
ιδρύµατα που συµµετέχουν στο οικείο εθνικό Σ∆ΣΧ που
είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα ►C1 TARGET ◄, µε
σκοπό την ενεχυρική εξασφάλιση των χορηγούµενων από
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες πιστώσεων σε ευρώ,
εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία του καταλόγου αυτού
πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας µε εκείνες των
επιλέξιµων ενεχύρων για τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες αποτίµησης
και ελέγχου του κινδύνου µε αυτά. Προηγουµένως, η
εθνική κεντρική τράπεζα υποβάλλει τον κατάλογο των
επιλέξιµων περιουσιακών στοιχείων στην ΕΚΤ για
έγκριση.
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4. Μετά από πρόταση της οικείας ΕθνΚΤ, το διοικητικό
συµβούλιο της ΕΚΤ µπορεί να εξαιρεί τις υπηρεσιακές
µονάδες διαχείρισης κεφαλαίων του στοιχείου α) σηµείο
1) σηµείο i) του παρόντος άρθρου από την υποχρέωση
ενεχύρασης σε σχέση µε τη χορήγηση ενδοηµερήσιας
πίστωσης που προβλέπεται στο στοιχείο στ) σηµείο 3).
▼M2
5. Στη χορηγούµενη σύµφωνα µε το στοιχείο στ) του
παρόντος άρθρου ενδοηµερήσια πίστωση δεν λογίζεται
τόκος.
▼B
6. ∆εν χορηγείται ενδοηµερήσια πίστωση σε εξ αποστάσεως
συµµετέχοντες.
7. Οι κανόνες Σ∆ΣΧ περιλαµβάνουν τους λόγους, για τους
οποίους η οικεία ΕθνΚΤ µπορεί να αποφασίζει την
αναστολή ή την οριστική άρση της πρόσβασης ενός
συµµετέχοντα στην ενδοηµερήσια πίστωση. Η παραγωγή
των αποτελεσµάτων µιας τέτοιας απόφασης έναντι
κάποιον επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του ευρωσυστήµατος προϋποθέτει την
έγκριση της ΕΚΤ.
Οι λόγοι αναστολής ή οριστικής άρσης καλύπτουν κάθε
γεγονός που συνεπάγεται συστηµικό κίνδυνο ή θα
µπορούσε, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να θέσει σε
κίνδυνο την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων
πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου:
i) έχουν κινηθεί διαδικασίες
κάποιου συµµετέχοντα,

αφερεγγυότητας

κατά

ii) κάποιος συµµετέχων παραβιάζει τους κανόνες του
οικείου Σ∆ΣΧ,
iii) η νοµιµοποίηση συµµετοχής ενός συµµετέχοντα στο
εθνικό Σ∆ΣΧ αναστέλλεται ή αίρεται οριστικά, ή
iv) κάποιος συµµετέχων που είναι επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του
ευρωσυστήµατος παύει να είναι επιλέξιµος ή η
πρόσβασή του σε µερικές ή σε όλες τις εν λόγω
πράξεις αποκλείεται ή αναστέλλεται.
▼M2
▼B
Άρθρο 4
∆ιατάξεις αναφορικά µε τον µηχανισµό διασύνδεσης
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις ρυθµίσεις
για τις διασυνοριακές πληρωµές που πραγµατοποιούνται ή που
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µέσω του µηχανισµού διασύνδεσης. Άλλες διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής
εφαρµόζονται στις εν λόγω διασυνοριακές ρυθµίσεις, στο βαθµό
που είναι σχετικές µε αυτές.
α) Πε ριγ ρα φ ή το υ µ η χα νι σ µο ύ δια σ ύ νδ εσ η ς
Προκειµένου να είναι δυνατή η επεξεργασία των διασυνοριακών
πληρωµών
στο
πλαίσιο
του
συστήµατος
►C1 TARGET ◄, η ΕΚΤ και κάθε ΕθνΚΤ διαθέτουν
πρόσβαση σε ένα σκέλος του µηχανισµού διασύνδεσης. Τα
εν λόγω σκέλη του µηχανισµού διασύνδεσης συνάδουν προς
τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που περιέχονται
στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ (www.ecb.int) και που ενηµερώνονται κατά διαστήµατα.
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β) Άνοι γµα κ αι λει τουργία λογαρ ια σµών δι ασύνδεσ ης
κεντρ ικών τρα πεζών στι ς Ε θνΚΤ κ αι στην Ε ΚΤ
1. Η ΕΚΤ και κάθε ΕθνΚΤ ανοίγουν στα βιβλία τους ένα
λογαριασµό διασύνδεσης κεντρικών τραπεζών για καθεµία
από τις άλλες ΕθνΚΤ και για την ΕΚΤ, ανάλογα µε την
περίπτωση. Για την απρόσκοπτη διενέργεια των εγγραφών
σε οποιονδήποτε λογαριασµό διασύνδεσης κεντρικών
τραπεζών, κάθε ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ χορηγούν απεριόριστες
και µη καλυπτόµενες από ασφάλεια αµοιβαίες πιστωτικές
διευκολύνσεις.
2. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια διασυνοριακή
πληρωµή, η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ πιστώνει τον
τηρούµενο σε αυτή λογαριασµό διασύνδεσης κεντρικών
τραπεζών της λαµβάνουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ, η δε λαµβάνουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ χρεώνει τον τηρούµενο σε αυτή
λογαριασµό διασύνδεσης κεντρικών τραπεζών της
αποστέλλουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ.
3. Όλοι οι λογαριασµοί διασύνδεσης κεντρικών τραπεζών
τηρούνται σε ευρώ.
γ) Υπ οχρ εώσε ις τη ς απ οστέ λλ ονσ ας Εθ νΚΤ / ΕΚ Τ
1. Επαλήθευση
Η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ ελέγχει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση της
πληρωµής λεπτοµέρειες που περιέχονται στην εντολή
πληρωµής, σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος
άρθρου. Εάν η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ εντοπίσει
συντακτικά λάθη ή άλλους λόγους απόρριψης µιας
εντολής πληρωµής, επεξεργάζεται τα στοιχεία και την
εντολή πληρωµής µε βάση τους κανόνες Σ∆ΣΧ του
οικείου εθνικού Σ∆ΣΧ. Κάθε πληρωµή που διέρχεται από
το µηχανισµό διασύνδεσης διαθέτει ένα µοναδικό κωδικό
αναγνώρισης, ο οποίος διευκολύνει την αναγνώριση των
µηνυµάτων και την αντιµετώπιση των λαθών.
2. ∆ιακανονισµός
Αφού ελέγξει την εγκυρότητα µιας εντολής πληρωµής,
σύµφωνα µε το στοιχείο γ) σηµείο 1) του παρόντος άρθρου
και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιµα
κεφάλαια και διευκολύνσεις υπεραναλήψεων, η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στις
παρακάτω ενέργειες:
α) χρεώνει το ποσό της εντολής πληρωµής στο λογαριασµό Σ∆ΣΧ του αποστέλλοντος µέλους και·
β) πιστώνει το λογαριασµό διασύνδεσης κεντρικών
τραπεζών της λαµβάνουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ, ο οποίος
τηρείται στα βιβλία της αποστέλλουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ.
Ο χρόνος κατά τον οποίο η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ
πραγµατοποιεί τη χρέωση, σύµφωνα µε το παραπάνω στοιχείο α), αναφέρεται ως χρόνος διακανονισµού. Στην
περίπτωση εθνικών Σ∆ΣΧ που εφαρµόζουν διαδικασίες
δέσµευσης κεφαλαίων, ως χρόνος διακανονισµού αναφέρεται ο χρόνος κατά τον οποίο συντελείται η δέσµευση,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο ε) σηµείο 3).
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 στοιχείο ε) σηµείο 3) σχετικά µε το ανέκκλητο των
πληρωµών, µια πληρωµή καθίσταται οριστική για το
αποστέλλον µέλος (κατά τους ορισµούς του άρθρου 1 της
παρούσας κατευθυντήριας γραµµής) κατά το χρόνο του
διακανονισµού.
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δ) Υπ οχρ εώσεις τη ς λα µβά νο υσα ς ΕθνΚΤ / ΕΚ Τ
1. Επαλήθευση
Η λαµβάνουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ ελέγχει χωρίς καθυστέρηση
όλες τις λεπτοµέρειες της εντολής πληρωµής, οι οποίες
είναι αναγκαίες για την προσήκουσα καταχώρηση της
πίστωσης στο λογαριασµό Σ∆ΣΧ του λαµβάνοντος µέλους
(συµπεριλαµβανοµένου του µοναδικού κωδικού αναγνώρισης, προς αποφυγή διπλής πίστωσης). Η λαµβάνουσα
ΕθνΚΤ/ΕΚΤ δεν επεξεργάζεται εντολές πληρωµής για τις
οποίες γνωρίζει ότι εκτελέστηκαν λανθασµένα ή περισσότερες από µία φορές. Ειδοποιεί την αποστέλλουσα
ΕθνΚΤ/ΕΚΤ για, κάθε τέτοια εντολή πληρωµής και για
κάθε ποσό που έλαβε βάσει αυτής (και επιστρέφει χωρίς
καθυστέρηση οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει κατ' αυτόν
τον τρόπο).
2. ∆ιακανονισµός
Αφού ελέγξει την εγκυρότητα µιας εντολής πληρωµής,
σύµφωνα µε το στοιχείο δ) σηµείο 1) του παρόντος
άρθρου, η λαµβάνουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ προβαίνει χωρίς
καθυστέρηση στις παρακάτω ενέργειες:
α) χρεώνει το ποσό της εντολής πληρωµής στον τηρούµενο σε αυτή λογαριασµό διασύνδεσης κεντρικών
τραπεζών της αποστέλλουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ·
β) πιστώνει το ποσό της εντολής πληρωµής στο λογαριασµό Σ∆ΣΧ του λαµβάνοντος µέλους και·
γ) αποστέλλει επιβεβαίωση λήψης στην αποστέλλουσα
ΕθνΚΤ/ΕΚΤ.
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε το
ανέκκλητο των πληρωµών του άρθρου 3 στοιχείο ε)
σηµείο 3), µια πληρωµή καθίσταται οριστική για ένα
λαµβάνον µέλος (κατά τους ορισµούς του άρθρου 1 της
παρούσας κατευθυντήριας γραµµής) κατά το χρόνο της
πίστωσης του αναφερόµενου στο στοιχείο β) λογαριασµού
Σ∆ΣΧ που διαθέτει.
ε) Με τ άβ ασ η τ η ς ε υθ ύν η ς γ ια τις ε ντ ο λέ ς πλ η ρω µ ή ς
Η ευθύνη για την εκτέλεση µιας εντολής πληρωµής µεταβαίνει στη λαµβάνουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ κατά το χρόνο λήψης
από την αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ της επιβεβαίωσης
λήψης της λαµβάνουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ.
στ) Σύστηµα διαχ εί ρισ ης λα θών
1. ∆ιαδικασίες αντιµετώπισης λαθών
Κάθε ΕθνΚΤ συµµορφώνεται προς τις διαδικασίες αντιµετώπισης λαθών που θεσπίζει το διοικητικό συµβούλιο της
ΕΚΤ και διασφαλίζει το αυτό για το οικείο εθνικό Σ∆ΣΧ.
Επίσης, η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι ο µηχανισµός πληρωµών
της είναι σύµφωνος µε τις εν λόγω διαδικασίες.
2. Συµπληρωµατικά µέτρα αντιµετώπισης έκτακτων γεγονότων
Κάθε ΕθνΚΤ διασφαλίζει ότι το οικείο εθνικό Σ∆ΣΧ και
οι σχετικές διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις
των χρηστών στο πλαίσιο των συµπληρωµατικών µέτρων
αντιµετώπισης εκτάκτων γεγονότων του στοιχείου α) του
παρόντος άρθρου, καθώς και µε τους όρους και προϋποθέσεις και µε τις διαδικασίες που θεσπίζει το διοικητικό
συµβούλιο της ΕΚΤ. Επίσης, η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι ο
µηχανισµός πληρωµών της είναι σύµφωνος µε τα
παραπάνω.
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ζ) Σχέση µε τον πα ροχ έα υπηρ εσι ών δ ικ τύου
1. Όλες οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ συνδέονται µε τον παροχέα
υπηρεσιών δικτύου ή διαθέτουν σηµείο πρόσβασης σε
αυτόν.
2. Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ (µεταξύ τους ή απέναντι
στην ΕΚΤ) δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη εκδηλώνεται στον παροχέα υπηρεσιών
δικτύου. Εναπόκειται στην ΕΚΤ/ΕθνΚΤ που έχει υποστεί
τη ζηµία να προβάλει αξίωση αποζηµίωσης κατά τον
παροχέα υπηρεσιών δικτύου, εφόσον αυτό είναι δυνατό
σε µια τέτοια περίπτωση, η ΕθνΚΤ προβάλλει την αξίωσή
της µέσω της ΕΚΤ.
Άρθρο 5
∆ιατάξεις αναφορικά µε την ασφάλεια
Κάθε ΕθνΚΤ συµµορφώνεται προς τις διατάξεις που διέπουν το
καθεστώς ασφάλειας και προς τις απαιτήσεις ασφάλειας του
συστήµατος ►C1 TARGET ◄, διασφαλίζοντας το αυτό για το
οικείο εθνικό Σ∆ΣΧ. Επίσης, η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι ο µηχανισµός πληρωµών της είναι σύµφωνος µε τις παραπάνω διατάξεις
και απαιτήσεις.
Άρθρο 6
Κανόνες επιθεώρησης
Οι εσωτερικοί επιθεωρητές της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ αξιολογούν
τη συµµόρφωση προς τα λειτουργικά, τεχνικά και οργανωτικά
χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί
ασφάλειας, όπως καθορίζονται για τα σκέλη και για τις ρυθµίσεις
του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ που αναφέρονται στην
παρούσα κατευθυντήρια γραµµή.
Άρθρο 7
∆ιαχείριση του συστήµατος ►C1 TARGET ◄
1.
Η διεύθυνση, η διαχείριση και ο έλεγχος του συστήµατος
►C1 TARGET ◄ εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του διοικητικού
συµβουλίου της ΕΚΤ. Το διοικητικό συµβούλιο νοµιµοποιείται
να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα
συστήµατα διασυνοριακών πληρωµών, εκτός των εθνικών Σ∆ΣΧ,
µπορούν να κάνουν χρήση των διασυνοριακών διευκολύνσεων
του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ ή να συνδέονται µε αυτό.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ επικουρείται από την
επιτροπή συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού (ΕΣΠ∆) σε
κάθε ζήτηµα που άπτεται του συστήµατος ►C1 TARGET ◄.
Για τους σκοπούς αυτούς, η ΕΣΠ∆ προβαίνει στη σύσταση µίας
επιµέρους οµάδας, αποτελούµενης από εκπροσώπους των ΕθνΚΤ
για τα εθνικά Σ∆ΣΧ.
3.
Η
καθηµερινή
διαχείριση
του
συστήµατος
►C1 TARGET ◄ ανατίθεται στο συντονιστή του συστήµατος
►C1 TARGET ◄ της ΕΚΤ και στους διαχειριστές διακανονισµού των ΕθνΚΤ:
— οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ ορίζουν ένα διαχειριστή διακανονισµού
για τη διεύθυνση και παρακολούθηση του οικείου εθνικού
Σ∆ΣΧ ή, στην περίπτωση της ΕΚΤ, του µηχανισµού
πληρωµών της ΕΚΤ,
— ο διαχειριστής διακανονισµού είναι αρµόδιος για την καθηµερινή διαχείριση του εθνικού Σ∆ΣΧ ή, στην περίπτωση της
ΕΚΤ, του µηχανισµού πληρωµών της ΕΚΤ, καθώς και για
την αντιµετώπιση ανωµαλιών και λαθών, και
— ο συντονιστής του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ της ΕΚΤ
ορίζεται από την τελευταία ως διαχειριστής, σε καθηµερινή
βάση, των κεντρικών λειτουργιών του συστήµατος
►C1 TARGET ◄.
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Άρθρο 8
Μηχανισµός αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET
1. Γενικές αρχές
α) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήµατος TARGET, οι
άµεσοι και έµµεσοι συµµετέχοντες (για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου εφεξής καλούµενοι «µέλη του συστήµατος
TARGET») νοµιµοποιούνται να υποβάλλουν αιτήµατα αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος άρθρου.
β) Ο µηχανισµός αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET εφαρµόζεται σε όλα τα εθνικά Σ∆ΣΧ και στο µηχανισµό
πληρωµών της ΕΚΤ (ΕΡΜ), τίθεται δε στη διάθεση όλων των
µελών του συστήµατος TARGET (συµπεριλαµβανοµένων των
µελών του συστήµατος TARGET που υπάγονται σε εθνικά
Σ∆ΣΧ συµµετεχόντων κρατών µελών τα οποία δεν αποτελούν
αντισυµβαλλόµενους σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του
Ευρωσυστήµατος και των µελών του συστήµατος TARGET
που υπάγονται σε εθνικά Σ∆ΣΧ µη συµµετεχόντων κρατών
µελών) αναφορικά µε όλες τις πραγµατοποιούµενες µέσω του
συστήµατος TARGET πληρωµές (χωρίς διάκριση µεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών πληρωµών). Ο µηχανισµός
αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET δεν εφαρµόζεται σε
πελάτες του ΕΡΜ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο έγγραφο µε
τίτλο «Terms and Conditions governing the use of the EPM», το
οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ (www.ecb.int) και
ενηµερώνεται κατά καιρούς.
γ) Εκτός αν άλλως αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΕΚΤ, ο µηχανισµός αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET
δεν εφαρµόζεται όταν η δυσλειτουργία του εν λόγω συστήµατος οφείλεται σε:
i) εξωτερικά γεγονότα τα οποία δεν δύναται να ελέγξει το
ΕΣΚΤ, ή
ii) βλάβη τρίτου, εκτός του χειριστή του εθνικού Σ∆ΣΧ στο
οποίο εκδηλώθηκε η δυσλειτουργία.
δ) Οι προσφορές που πραγµατοποιούνται βάσει του µηχανισµού
αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET («προσφορές αποζηµίωσης») θα αποτελούν τη µόνη αποζηµίωση την οποία θα
προσφέρει το ΕΣΚΤ σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας. Με το
µηχανισµό αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET δεν
αποκλείεται η δυνατότητα των µελών του συστήµατος
TARGET να κάνουν χρήση άλλων νοµικών µέσων προκειµένου να διεκδικήσουν αποζηµίωση σε περίπτωση
δυσλειτουργίας του εν λόγω συστήµατος. Πάντως, αποδεχόµενο την προσφορά αποζηµίωσης, ορισµένο µέλος του
συστήµατος TARGET θεωρείται ότι συµφωνεί αµετακλήτως
σε παραίτηση από κάθε αξίωση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
αξιώσεων για αποκατάσταση συνακόλουθων ζηµιών), την
οποία ενδέχεται να έχει έναντι µέλους του ΕΣΚΤ, βάσει της
εκάστοτε εθνικής νοµοθεσίας ή από άλλη αιτία, και ότι η
λήψη από αυτό της οικείας αποζηµίωσης ισοδυναµεί µε
πλήρη και οριστικό διακανονισµό κάθε τέτοιας αξίωσης. Το
ΕΣΚΤ απαλλάσσεται, κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το ποσό που
έλαβε το µέλος του συστήµατος TARGET βάσει του µηχανισµού αποζηµίωσης του συστήµατος ΤΑRGET, από κάθε
περαιτέρω αποζηµίωση την οποία ενδεχοµένως αξιώνει οποιοδήποτε άλλο µέλος του συστήµατος TARGET σε σχέση µε
την οικεία εντολή πληρωµής.
ε) Η προσφορά ή/και καταβολή αποζηµίωσης δε συνιστούν
αποδοχή ευθύνης από οποιαδήποτε ΕθνΚΤ ή από την ΕΚΤ
όσον αφορά ορισµένη δυσλειτουργία.
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2. Προϋποθέσεις αποζηµίωσης
α) Η αίτηση αποζηµίωσης ορισµένου αποστέλλοντος µέλους του
συστήµατος ΤΑRGET λαµβάνεται υπόψη εφόσον, λόγω
δυσλειτουργίας:
i) δεν ολοκληρώθηκε η αυθηµερόν επεξεργασία ορισµένης
εντολής πληρωµής, ή
ii) το εν λόγω µέλος αποδεικνύει ότι ενώ είχε την πρόθεση να
εισαγάγει ορισµένη εντολή πληρωµής στο σύστηµα
TARGET, αυτό κατέστη αδύνατο λόγω διακοπής της δυνατότητας αποστολής (stop-sending status) που σηµειώνεται
σε κάποιο εθνικό Σ∆ΣΧ.
β) Η αίτηση αποζηµίωσης ορισµένου λαµβάνοντος µέλους του
συστήµατος ΤΑRGET λαµβάνεται υπόψη εφόσον, λόγω
δυσλειτουργίας:
i) το εν λόγω µέλος δεν έλαβε ορισµένη πληρωµή µέσω του
συστήµατος TARGET, την οποία ανέµενε ότι θα λάβει την
ηµέρα της δυσλειτουργίας, και
ii) το εν λόγω µέλος έκανε χρήση της διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης ή, στην περίπτωση που ορισµένο µέλος
δεν έχει πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης, κατά το κλείσιµο των εργασιών του συστήµατος
TARGET σηµειώθηκε χρεωστικό υπόλοιπο/παράταση της
ενδοηµερήσιας πίστωσης µέχρι την επόµενη ηµέρα στο
λογαριασµό Σ∆ΣΧ, τον οποίο τηρεί, ή αναγκάστηκε να
δανειστεί ποσά από την οικεία ΕθνΚΤ, και
iii) η ΕθνΚΤ του εθνικού Σ∆ΣΧ στο οποίο εκδηλώθηκε η
δυσλειτουργία («δυσλειτουργούσα ΕθνΚΤ») ήταν η λαµβάνουσα ΕθνΚΤ ή η δυσλειτουργία εκδηλώθηκε τόσο αργά
εντός της ηµέρας λειτουργίας του συστήµατος TARGET
που καθιστούσε τεχνικώς αδύνατη ή πρακτικώς ανέφικτη
την πρόσβαση του λαµβάνοντος µέλους στη χρηµαταγορά.
3. Υπολογισµός αποζηµίωσης
3.1. Αποζηµίωση

αποστελλόντων µελών
TARGET

του

συστήµατος

α) Η προσφορά αποζηµίωσης βάσει του µηχανισµού αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET αποτελείται είτε αµιγώς
από έξοδα διαχείρισης είτε από έξοδα διαχείρισης και τόκο.
β) Τα έξοδα διαχείρισης ανέρχονται σε εκατό (100) ευρώ για την
πρώτη εντολή πληρωµής η οποία δεν ολοκληρώθηκε την
ηµεροµηνία επεξεργασίας και, στην περίπτωση περισσότερων
εντολών πληρωµής, σε πενήντα (50) ευρώ για κάθε µία από τις
επόµενες τέσσερις εντολές πληρωµής και 25 ευρώ για κάθε
περαιτέρω εντολή πληρωµής. Τα έξοδα διαχείρισης καθορίζονται σε σχέση µε το κάθε λαµβάνον µέλος του συστήµατος
TARGET.
γ) Ο τόκος, ως συνιστώσα της αποζηµίωσης, υπολογίζεται µε
εφαρµογή επιτοκίου («επιτόκιο αναφοράς»), σε ηµερήσια
βάση, το οποίο είναι το χαµηλότερο ανάµεσα στο επιτόκιο
EONIA (µέσος δείκτης των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις στη χρηµαταγορά διάρκειας µίας ηµέρας) και το επιτόκιο
οριακής χρηµατοδότησης, επί του ποσού της εντολής
πληρωµής η επεξεργασία της οποίας δεν πραγµατοποιήθηκε
λόγω δυσλειτουργίας, για κάθε ηµέρα της περιόδου που εκτείνεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία εισήχθη ή
αναµενόταν ότι θα εισαχθεί η εντολή πληρωµής στο σύστηµα
TARGEΤ έως την ηµεροµηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε
ή αναµενόταν ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία
της εντολή πληρωµής («περίοδος δυσλειτουργίας»). Κατά τον
υπολογισµό του τόκου, ως συνιστώσα της αποζηµίωσης, αφαιρείται από το ποσό της αποζηµίωσης το προϊόν τυχόν
κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
πρόσβασης στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (ή,
προκειµένου για µέλη του συστήµατος TARGET που
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υπάγονται σε εθνικά Σ∆ΣΧ συµµετεχόντων κρατών µελών που
δεν αποτελούν αντισυµβαλλόµενους σε πράξεις νοµισµατικής
πολιτικής του Ευρωσυστήµατος, οι τόκοι που ελήφθησαν
λόγω της δηµιουργίας πλεονάσµατος κεφαλαίων στον οικείο
λογαριασµό διακανονισµού, ή, προκειµένου για µέλη του
συστήµατος TARGET που υπάγονται σε εθνικά Σ∆ΣΧ µη
συµµετεχόντων κρατών µελών, οι τόκοι που ελήφθησαν λόγω
της δηµιουργίας πρόσθετων πιστωτικών υπολοίπων στο τέλος
της ηµέρας στον οικείο λογαριασµό Σ∆ΣΧ).
δ) Σε περίπτωση τοποθέτησης κεφαλαίων στην αγορά ή χρησιµοποίησής τους για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης
ελάχιστων αποθεµατικών, το µέλος του συστήµατος TARGET
δεν λαµβάνει αποζηµίωση εν είδει τόκου.
ε) Όσον αφορά αποστέλλοντα µέλη του συστήµατος TARGET
που υπάγονται σε εθνικά Σ∆ΣΧ µη συµµετεχόντων κρατών
µελών, τυχόν όρια σε ό,τι αφορά τόκους επί του συνολικού
ποσού των καταθέσεων µίας ηµέρας στους οικείους λογαριασµούς Σ∆ΣΧ των εν λόγω µελών δεν λαµβάνονται υπόψη, στο
βαθµό που το εν λόγω ποσό αποδίδεται στη δυσλειτουργία.
3.2. Αποζηµίωση λαµβανόντων µελών του συστήµατος TARGET
α) Η προσφορά αποζηµίωσης βάσει του παραπάνω µηχανισµού
αποζηµίωση συνίσταται αποκλειστικά σε τόκο.
β) Εφαρµόζεται η αναφερόµενη παραπάνω, στο σηµείο 3.1 στοιχείο γ), µέθοδος υπολογισµού του τόκου, µε τη διαφορά ότι ο
τόκος καθορίζεται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου
οριακής χρηµατοδότησης και του επιτοκίου αναφοράς και
υπολογίζεται επί του ποσού της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης που χρησιµοποιήθηκε λόγω της δυσλειτουργίας.
γ) Όσον αφορά τα λαµβάνοντα µέλη του συστήµατος TARGET
που υπάγονται σε i) εθνικά Σ∆ΣΧ συµµετεχόντων κρατών
µελών τα οποία δεν αποτελούν αντισυµβαλλόµενους σε
πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος, και ii)
εθνικά Σ∆ΣΧ µη συµµετεχόντων κρατών µελών, στο βαθµό
που ορισµένο χρεωστικό υπόλοιπο ή η παράταση της ενδοηµερήσιας πίστωσης µέχρι την επόµενη ηµέρα ή η ανάγκη
δανεισµού ποσών από την οικεία ΕθνΚΤ είναι δυνατό να
αποδοθούν στη δυσλειτουργία, το τµήµα κατά το οποίο το
εφαρµοστέο επιτόκιο ποινής υπερβαίνει το επιτόκιο οριακής
χρηµατοδότησης (όπως αυτό προβλέπεται στους εφαρµοζόµενους επί παρόµοιων περιπτώσεων κανόνες Σ∆ΣΧ) δεν
προσµετράται (ούτε λαµβάνεται υπόψη σε µελλοντικές περιπτώσεις παράτασης), στην περίπτωση δε µελών του
συστήµατος TARGET υπαγόµενων σε εθνικά Σ∆ΣΧ από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση ii), παραπάνω, δεν λαµβάνεται
υπόψη για τους σκοπούς της πρόσβασης στην ενδοηµερήσια
πίστωση ή/και της διαρκούς συµµετοχής στο οικείο εθνικό
Σ∆ΣΧ.
4. ∆ιαδικαστικοί κανόνες
α) Κάθε αίτηση αποζηµίωσης υποβάλλεται βάσει σχετικού
εντύπου (το περιεχόµενο και η µορφή του οποίου καθορίζονται και κοινοποιούνται από την ΕΚΤ κατά καιρούς),
συνοδευόµενου από τις απαιτούµενες τυχόν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία τεκµηρίωσης. Ένα αποστέλλον µέλος
του συστήµατος TARGET υποβάλλει ξεχωριστό έντυπο σε
σχέση µε κάθε λαµβάνον µέλος του συστήµατος TARGET.
Ένα λαµβάνον µέλος του συστήµατος TARGET υποβάλλει
ξεχωριστό έντυπο σε σχέση µε κάθε αποστέλλον µέλος του
συστήµατος TARGET. Αιτήσεις όσον αφορά συγκεκριµένη
πληρωµή µέσω του συστήµατος TARGET υποβάλλονται µόνο
µία φορά, είτε από ορισµένο άµεσο ή έµµεσο συµµετέχοντα
για ίδιο λογαριασµό είτε από ορισµένο άµεσο συµµετέχοντα
για λογαριασµό ενός έµµεσου συµµετέχοντα.
β) Τα µέλη του συστήµατος TARGET υποβάλλουν τα σχετικά
έντυπα (ένα ή περισσότερα) στην ΕθνΚΤ στην οποία τηρείται
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ο λογαριασµός Σ∆ΣΧ που χρεώθηκε ή πιστώθηκε ή που
έπρεπε να είχε χρεωθεί ή πιστωθεί («ΕθνκΤ όπου τηρείται ο
λογαριασµός Σ∆ΣΧ»), εντός δύο εβδοµάδων από την
ηµεροµηνία εκδήλωσης της δυσλειτουργίας. Κάθε πρόσθετη
πληροφορία και στοιχείο τεκµηρίωσης που ζητά η ΕθνΚΤ
όπου τηρείται ο λογαριασµός Σ∆ΣΧ παρέχονται εντός δύο
εβδοµάδων από τη διατύπωση του σχετικού αιτήµατος από
την ΕθνΚΤ.
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αξιολογεί όλες τις αιτήσεις που λαµβάνονται και αποφασίζει σχετικά µε την
προσφορά αποζηµίωσης. Με την επιφύλαξη διαφορετικής
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ, η οποία
γνωστοποιείται στα µέλη του συστήµατος TARGET, η ως άνω
αξιολόγηση διεξάγεται εντός δώδεκα, το πολύ, εβδοµάδων
από την εκδήλωση της δυσλειτουργίας.
δ) Η δυσλειτουργούσα ΕθνΚΤ γνωστοποιεί στα ενδιαφερόµενα
µέλη του συστήµατος TARGET το αποτέλεσµα της αξιολόγησης η οποία προβλέπεται στό στοιχείο γ) παραπάνω. Σε
περίπτωση που η αξιολόγηση συνεπάγεται την προσφορά
αποζηµίωσης, και εντός τεσσάρων εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση της εν λόγω προσφοράς στα ενδιαφερόµενα µέλη του
συστήµατος TARGET, αυτά την απορρίπτουν ή την αποδέχονται σε σχέση µε κάθε εντολή πληρωµής που
περιλαµβάνεται σε κάθε σχετική αίτηση, υπογράφοντας τυποποιηµένη επιστολή αποδοχής (το περιεχόµενο και η µορφή
της οποίας καθορίζονται και κοινοποιούνται από την ΕΚΤ
κατά καιρούς). Εάν η δυσλειτουργούσα ΕθνΚΤ δε λάβει την
επιστολή εντός της παραπάνω προθεσµίας των τεσσάρων
εβδοµάδων, τα ενδιαφερόµενα µέλη του συστήµατος TARGET
αντιµετωπίζονται σαν να έχουν απορρίψει την προσφορά
αποζηµίωσης.
ε) Την αποζηµίωση καταβάλλει η δυσλειτουργούσα ΕθνΚΤ,
κατόπιν παραλαβής της σχετικής επιστολής αποδοχής του
µέλους του συστήµατος TARGET. Επί της καταβαλλόµενης
αποζηµίωσης δεν καταβάλλεται τόκος.
▼B
Άρθρο ►M2 9 ◄
Ανώτερη βία
Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ δεν ευθύνονται για µη συµµόρφωση προς
την παρούσα κατευθυντήρια γραµµή στο βαθµό που, και για όσο
διάστηµα, αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα κατευθυντήρια γραµµή ή στις περιπτώσεις που η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων
αναστέλλεται ή καθυστερεί, λόγω γεγονότων που προκύπτουν
από ευλόγως µη ελέγξιµα αίτια (συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά, της ανεπάρκειας ή δυσλειτουργίας του εξοπλισµού, των
φυσικών καταστροφών, θεοµηνιών, απεργιών ή εργατικών
διαφορών). Τα παραπάνω δεν θίγουν την υποχρέωση διατήρησης
των απαιτούµενων βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής
εφεδρικών µέσων και διαδικασιών, εφαρµογής των διαδικασιών
αντιµετώπισης λαθών του άρθρου 4 στοιχείο στ) της παρούσας
κατευθυντήριας γραµµής —στο µέτρο του δυνατού και παρά την
επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας— και καταβολής κάθε
εύλογα δυνατής προσπάθειας για την άµβλυνση των αποτελεσµάτων οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος, ενώ λαµβάνει χώρα.
Άρθρο ►M2 10 ◄
Επίλυση διαφορών
1.
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και προνοµίων του
διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ, οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει µεταξύ των ΕθνΚΤ ή µεταξύ κάποιας ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ
σε σχέση µε το σύστηµα ►C1 TARGET ◄ και δεν είναι δυνατό
να διευθετηθεί µε συµφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων µελών,
κοινοποιείται στο διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ και παραπέµ-
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πεται στην ΕΣΠ∆ του άρθρου 7 παράγραφος 2, µε σκοπό την
επίτευξη συµβιβασµού.
2.
Όταν η εν λόγω διαφορά ανακύπτει µεταξύ των ΕθνΚΤ, ή
µεταξύ κάποιας ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, τα εκατέρωθεν δικαιώµατα
και υποχρεώσεις ως προς τις εντολές πληρωµής, η επεξεργασία
των οποίων γίνεται µέσω του συστήµατος ►C1 TARGET ◄,
καθώς και όλα τα άλλα θέµατα που αναφέρονται στην παρούσα
κατευθυντήρια γραµµή καθορίζονται: πρώτον από τους κανόνες
και τις διαδικασίες που µνηµονεύονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραµµή και στα παραρτήµατά της και δεύτερον
συµπληρωµατικά, από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκεται η έδρα της λαµβάνουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ, στην
περίπτωση διαφορών από διασυνοριακές πληρωµές που πραγµατοποιούνται µέσω του µηχανισµού διασύνδεσης.
Άρθρο ►M2 11 ◄
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει στις 7
Ιουνίου 2001.
Από την παραπάνω ηµεροµηνία, η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/
2000/9 καταργείται και αντικαθίσταται από την παρούσα.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται, στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΘΝΙΚΑ Σ∆ΣΧ
Κράτος µέλος

Ονοµασία συστήµατος

Πράκτορας διακανονισµού

Τόπος

Βέλγιο

Electronic Large-value Interbank
Payment System (ELLIPS)

Banque Nationale de
Belgique/Nationale
Bank van België

Βρυξέλλες

Γερµανία

Euro Link System (ELS)

Deutsche Bundesbank

Φρανκφούρτη

Ελλάδα

Σύστηµα διακανονισµού
εντολών πληρωµής σε ευρώ
σε συνεχή χρόνο
(«►C1 ΕΡΜΗΣ ◄»)

Τράπεζα της Ελλάδος

Αθήνα

Ισπανία

Servicios de Liquidación del
Banco de España (SLBE)

Banco de España

Μαδρίτη

Γαλλία

Transferts Banque de France
(TBF)

Banque de France

Παρίσι

Ιρλανδία

Irish Real-time Interbank Settlement System (IRIS)

Central Bank of Ireland

∆ουβλίνο

Ιταλία

►C1 Sistema di regolamento
lordo BI-REL ◄

Banca d' Italia

Ρώµη

Λουξεµβούργο

Luxembourg Interbank Payment
Systems (LIPS-Gross)

Banque centrale du
Luxembourg

Λουξεµβούργο

Κάτω Χώρες

TOP

De Nederlandsche Bank

Άµστερνταµ

Αυστρία

Austrian Real-time Interbank
Settlement System (ARTIS)

Oesterreichische Nationalbank

Βιέννη

Πορτογαλία

Sistema de Pagamentos de
Grandes Treansacções (SPGT)

Banco de Portugal

Λισαβόνα

Φινλανδία

Bank of Finland (BoF)

Suomen Pankki

Ελσίνκι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η τιµή των εγχώριων µεταφορών Σ∆ΣΧ σε ευρώ θα εξακολουθήσει να
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, µε γνώµονα τις αρχές της ανάκτησης
του κόστους, της διαφάνειας και της µη διάκρισης, λαµβανοµένου υπόψη
του γεγονότος ότι οι τιµές για τις εγχώριες και διασυνοριακές µεταφορές
σε ευρώ θα πρέπει, κατά βάση, να εντάσσονται στην ίδια κλίµακα, ούτως
ώστε να µην επηρεάζεται ο ενιαίος χαρακτήρας της χρηµαταγοράς.
Τα εθνικά Σ∆ΣΧ κοινοποιούν τον τρόπο διάρθρωσης των προµηθειών
τους στην ΕΚΤ, σε όλες τις άλλες συµµετέχουσες ΕθνΚΤ, στα µέλη των
εθνικών Σ∆ΣΧ και στα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη.
Σε ό,τι αφορά τις µεθοδολογίες καθορισµού του κόστους των εθνικών
Σ∆ΣΧ, θα υπάρξει κατάλληλη εναρµόνιση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η προµήθεια (εκτός ΦΠΑ) που θα χρεώνεται στους άµεσους συµµετέχοντες
για
τις
πραγµατοποιούµενες
µέσω
του
συστήµατος
►C1 TARGET ◄ διασυνοριακές πληρωµές θα βασίζεται στον αριθµό
των συναλλαγών που κάποιος συµµετέχων θα αποστέλλει στο πλαίσιο
ενός δεδοµένου Σ∆ΣΧ, µε βάση µια φθίνουσα κλίµακα.
Η φθίνουσα κλίµακα είναι η ακόλουθη:
— 1,75 ευρώ για καθεµία από τις πρώτες 100 συναλλαγές ανά µήνα,
— 1,00 ευρώ για καθεµία από τις επόµενες 900 συναλλαγές ανά µήνα,
— 0,80 ευρώ για κάθε επόµενη, πέραν των 1 000, συναλλαγή ανά µήνα.
Για τους σκοπούς της εφαρµογής της φθίνουσας τιµολόγησης, ο όγκος
των πληρωµών που λαµβάνεται υπόψη συνίσταται στον αριθµό των
συναλλαγών που µια νοµική οντότητα συνάπτει στο πλαίσιο ενός δεδοµένου Σ∆ΣΧ ή στις συναλλαγές πληρωµών που διαφορετικές νοµικές
οντότητες εισάγουν προς εκτέλεση µέσω του ίδιου λογαριασµού διακανονισµού.
Η εφαρµογή του παραπάνω συστήµατος τιµολόγησης επανεξετάζεται
κατά διαστήµατα.
Μόνο η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ χρεώνει προµήθεια στα αποστέλλοντα µέλη στο εθνικό Σ∆ΣΧ ή στο µηχανισµό πληρωµών της ΕΚΤ. Η
λαµβάνουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ δεν χρεώνει προµήθεια στο λαµβάνον µέλος.
∆εν προβλέπεται χρέωση για µεταφορές µεταξύ κεντρικών τραπεζών,
ήτοι στην περίπτωση που η αποστέλλουσα ΕθνΚΤ/ΕΚΤ ενεργεί, για
ίδιο λογαριασµό.
Η προµήθεια καλύπτει την εισαγωγή της εντολής πληρωµής σε σειρά
αναµονής (ανάλογα µε την περίπτωση), τη χρέωση του αποστολέα, την
εγγραφή της πίστωσης του λογαριασµού διασύνδεσης κεντρικών
τραπεζών της λαµβάνουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ στα βιβλία της αποστέλλουσας
ΕθνΚΤ/ΕΚΤ, την αποστολή της αίτησης µηνύµατος για διακανονισµό
πληρωµής (payment settlement message request — PSMR) µέσω του δικτύου
διασύνδεσης, την εγγραφή της χρέωσης του λογαριασµού διασύνδεσης
κεντρικών τραπεζών της αποστέλλουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ στα βιβλία της
λαµβάνουσας ΕθνΚΤ/ΕΚΤ, την πίστωση του συµµετέχοντα στο Σ∆ΣΧ,
την αποστολή της κοινοποίησης µηνύµατος για διακανονισµό πληρωµής
(payment settlement message notication — PSMN) µέσω του δικτύου διασύνδεσης, την γνωστοποίηση του µηνύµατος πληρωµής στο συµµετέχοντα/
λαµβάνοντα του οικείου Σ∆ΣΧ και την επιβεβαίωση του διακανονισµού
(ανάλογα µε την περίπτωση).
Στη διάρθρωση των διασυνοριακών προµηθειών του ►C1 TARGET ◄
δεν περιλαµβάνεται το κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης του
αποστολέα µε το εθνικό Σ∆ΣΧ στο οποίο αυτός συµµετέχει. Η προµήθεια
για την εν λόγω σύνδεση εξακολουθεί να καταβάλλεται σύµφωνα µε τις
εθνικές διατάξεις.
Τα εθνικά Σ∆ΣΧ δεν χρεώνουν προµήθεια για τη µετατροπή των εντολών
µεταφοράς από εθνικές νοµισµατικές µονάδες σε ευρώ και αντίστροφα.
Τα Σ∆ΣΧ µπορούν να χρεώνουν επιπλέον προµήθεια για πρόσθετες
υπηρεσίες που τυχόν παρέχουν (π.χ. για την καταχώρηση εντολών
πληρωµής σε έντυπη µορφή).
Η δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικής προµήθειας, ανάλογα µε τον
χρόνο εκτέλεσης των εντολών πληρωµής, εξετάζεται βάσει της εµπειρίας
που αποκτάται στη διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TARGET
Το σύστηµα ►C1 TARGET ◄ και, κατ' επέκταση, οι ΕθνΚΤ και τα
εθνικά Σ∆ΣΧ που συµµετέχουν στο σύστηµα ►C1 TARGET ◄ ή είναι
συνδεδεµένα µε αυτό, τηρούν τους ακόλουθους κανόνες όσον αφορά το
ωράριο λειτουργίας.
1. Ώρα αναφοράς για το σύστηµα ►C1 TARGET ◄ είναι η «ώρα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», που ορίζεται ως η τοπική ώρα στην
έδρα της ΕΚΤ.
2. Το σύστηµα ►C1 TARGET ◄ προβλέπει κοινό ωράριο λειτουργίας
από τις 7:00 π.µ. έως τις 6:00 µ.µ..
3. Είναι δυνατή η πρόωρη (ήτοι πριν από τις 7:00 π.µ.) έναρξη, κατόπιν
αποστολής ειδοποίησης στην ΕΚΤ:
i) για εγχώριους λόγους (π.χ. προκειµένου να διευκολυνθεί ο διακανονισµός συναλλαγών επί χρεογράφων, να διακανονιστούν
υπόλοιπα συστηµάτων συµψηφισµού ή να διακανονιστούν άλλες
εγχώριες συναλλαγές, όπως οµαδικές συναλλαγές που οι ΕθνΚΤ
διοχετεύουν στα Σ∆ΣΧ στη διάρκεια της νύχτας), ή
ii) για λόγους που άπτονται του ΕΣΚΤ (π.χ. τις ηµέρες κατά τις οποίες
αναµένεται εξαιρετικά αυξηµένος όγκος πληρωµών ή προκειµένου
να µειωθεί ο κίνδυνος διακανονισµού κατά την επεξεργασία του
σκέλους σε ευρώ των πράξεων συναλλάγµατος επί ασιατικών
νοµισµάτων).
4. Για τις πληρωµές πελατών (εγχώριες και διασυνοριακές) ισχύει
καταληκτική ώρα, προσδιοριζόµενη στη µία ώρα πριν από τη συνήθη
ώρα κλεισίµατος του συστήµατος ►C1 TARGET ◄ · στη διάρκεια της
υπολειπόµενης µέχρι το κλείσιµο του συστήµατος ώρας πραγµατοποιούνται
µόνο
διατραπεζικές
πληρωµές
(εγχώριες
και
διασυνοριακές) για τη µεταφορά ρευστότητας µεταξύ των συµµετεχόντων. Οι πληρωµές πελατών προσδιορίζονται ως µηνύµατα
πληρωµής µε µορφή ΜΤ 100 ή αντίστοιχη µορφή εθνικού µηνύµατος
(για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις, χρησιµοποιείται η µορφή ΜΤ
100). Για την εφαρµογή της καταληκτικής ώρας (5.00 µ.µ.) σε ό,τι
αφορά τις εγχώριες πληρωµές αποφασίζει κάθε ΕθνΚΤ, σε συνεργασία
µε την οικεία τραπεζική κοινότητα. Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ µπορούν να
εξακολουθήσουν να επεξεργάζονται εγχώριες πληρωµές πελατών, οι
οποίες στις 5:00 µ.µ. βρίσκονταν σε σειρά αναµονής.
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