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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2002
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2001/3 σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο
σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα TARGET)
(ΕΚΤ/2002/1)
(2002/202/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

πλέον ηµέρες. Εξάλλου, ο αριθµός των συναπτών ηµερών µη
λειτουργίας είναι µεγαλύτερος όταν το Πάσχα των Ορθοδόξων και το Πάσχα των ∆ιαµαρτυροµένων/Καθολικών απέχουν χρονικά µεταξύ τους µία µόνο εβδοµάδα — όπως
κατά το έτος 2003, οπότε τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα
θα λειτουργήσουν µόνο τρεις ηµέρες στη διάρκεια ενδεκαήµερης περιόδου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει µία
έκτακτη και περιορισµένη παρέκκλιση από το ηµερολόγιο
λειτουργίας του συστήµατος TARGET στη διάρκεια των
αργιών του Πάσχα για περίοδο τριών ετών, µε την παρέλευση της οποίας η κατάσταση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα
θα επανεξεταστεί στη βάση της έως τότε αποκτηθείσας
εµπειρίας.

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως τα άρθρα 3.1, 12.1, 14.3,
17, 18 και 22,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 105 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(εφεξής καλούµενης «συνθήκη») 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.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 22 του καταστατικού, η ΕΚΤ και οι
ΕθνΚΤ δύνανται να παρέχουν διευκολύνσεις, µε σκοπό την
εξασφάλιση αποτελεσµατικών και υγιών συστηµάτων συµψηφισµού και πληρωµών, εντός της Κοινότητας και µε άλλες
χώρες.

(3)

Στις 14 ∆εκεµβρίου 2000, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
θέσπισε ένα µακροπρόθεσµo ηµερολόγιο µε τις ηµέρες λειτουργίας του συστήµατος TARGET, το οποίο θα ισχύσει
από τις αρχές του 2002 µέχρι νεωτέρας, και σύµφωνα µε το
οποίο το σύστηµα TARGET θα παραµένει κλειστό όχι µόνο
τα σαββατοκύριακα, αλλά και 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.
Προς διασφάλιση ισότιµων όρων για όλους τους συµµετέχοντες, το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε εξάλλου ότι το
σύστηµα TARGET θα παραµένει κλειστό στο σύνολό του,
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών συστηµάτων διακανονισµού σε συνεχή χρόνο (Σ∆ΣΧ), υπό την έννοια ότι δεν
πρόκειται να γίνεται επεξεργασία διασυνοριακών ή εγχώριων
συναλλαγών µέσω του TARGET κατά τις ηµέρες αυτές. Η
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης δεν θα πρέπει να
εµποδίζει οποιαδήποτε διαφοροποίηση βάσει αντικειµενικών
κριτηρίων, οφειλόµενη σε ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις. Η
πλήρης θέση του συστήµατος ΕΡΜΗΣ (ήτοι του ελληνικού
Σ∆ΣΧ) εκτός λειτουργίας —και σε ό,τι αφορά τις εγχώριες
συναλλαγές— δηµιουργεί προβλήµατα στο ευρύ κοινό και
τον τραπεζικό τοµέα στην Ελλάδα, διότι το Πάσχα των
Ορθοδόξων σπάνια συµπίπτει µε το —κατά το ισχύον στην
έδρα της ΕΚΤ ηµερολόγιο— Πάσχα των ∆ιαµαρτυροµένων/
Καθολικών. Αυτό κατ’ ουσίαν συνεπάγεται ότι οι εγχώριες
αγορές στην Ελλάδα παραµένουν κλειστές για αρκετές επι-

(4)

Ακόµη, το παράρτηµα V της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/
2001/3, της 26ης Απριλίου 2001, σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα TARGET) (1), το οποίο
αφορά τον κατάλογο των ασφαλειών εκτός ζώνης ευρώ, οι
οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται προς εξασφάλιση της
ενδοηµερήσιας πίστωσης στο πλαίσιο του συστήµατος TARGET, θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να επιτρέψει
σε τρεις εθνικές κεντρικές τράπεζες κρατών µελών που έχουν
υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα, σύµφωνα µε τη συνθήκη, να
αποδέχονται οµόλογα έκδοσης των Danmarks Skibskreditfond και KommuneKredit ως ασφάλεια στο πλαίσιο της
ενδοηµερήσιας πίστωσης.

(5)

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
Η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2001/3 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«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.»
(1) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 72.
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2. Το άρθρο 3 στοιχείο δ σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«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.»

3. Το παράρτηµα V αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2002.
Οι ΕθνΚΤ καλούνται να ενηµερώσουν την ΕΚΤ σχετικά µε τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση προς την παρούσα κατευθυντήρια
γραµµή το αργότερο στις 15 Μαρτίου 2002.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 27 Φεβρουαρίου 2002.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Christian NOYER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ
οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται προς εξασφάλιση της ενδοηµερήσιας πίστωσης των ΕθνΚΤ συµµετεχόντων κρατών µελών
που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να χρησιµοποιοήσουν ορισµένες ασφάλειες ευρισκόµενες στην επικράτεια κράτους µέλους,
το οποίο δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, και που έχουν λάβει έγκριση από την ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο στ) σηµείο 3
και στοιχείο ζ) της κατευθυντήριας γραµµής σχετικά µε το σύστηµα TARGET:
Συµµετέχουσα ΕθνΚΤ

Εγκεκριµένες προς χρήση ασφάλειες εκτός ζώνης ευρώ

DEUTSCHE BUNDESBANK

— ∆ανικά κρατικά οµόλογα και ενυπόθηκα οµόλογα έκδοσης
των Danmarks Skibskreditfond και KommuneKredit (1)
— Σουηδικά κρατικά χρεόγραφα και οµόλογα ιδρυµάτων
κτηµατικής πίστης
— Βρετανικά κρατικά οµόλογα
— Βρετανικά γραµµάτια δηµοσίου

BANCO DE ESPAÑA

— Βρετανικά κρατικά οµόλογα
— Βρετανικά γραµµάτια δηµοσίου

BANQUE DE FRANCE

— ∆ανικά κρατικά οµόλογα και ενυπόθηκα οµόλογα έκδοσης
των Danmarks Skibskreditfond και KommuneKredit (2)
— Σουηδικά κρατικά χρεόγραφα και οµόλογα ιδρυµάτων
κτηµατικής πίστης
— Βρετανικά κρατικά οµόλογα
— Βρετανικά γραµµάτια δηµοσίου

CENTRAL BANK OF IRELAND

— Βρετανικά κρατικά οµόλογα
— Βρετανικά γραµµάτια δηµοσίου

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

— ∆ανικά κρατικά οµόλογα και ενυπόθηκα οµόλογα

DE NEDERLANDSCHE BANK NV

— ∆ανικά κρατικά οµόλογα και ενυπόθηκα οµόλογα έκδοσης
των Danmarks Skibskreditfond και KommuneKredit (3)
— Σουηδικά κρατικά χρεόγραφα και οµόλογα ιδρυµάτων
κτηµατικής πίστης

SUOMEN PANKKI

— ∆ανικά κρατικά οµόλογα και ενυπόθηκα οµόλογα έκδοσης
των Danmarks Skibskreditfond και KommuneKredit (1)
— Σουηδικά κρατικά χρεόγραφα και οµόλογα ιδρυµάτων
κτηµατικής πίστης
— Βρετανικά κρατικά οµόλογα
— Βρετανικά γραµµάτια δηµοσίου

(1) Εξαιρούνται τα οµόλογα που συνδέονται µε στοιχεία αναφοράς εκτός των επιτοκίων ή/και εµφανίζουν χαρακτηριστικά δικαιωµάτων προαιρέσεως
(options), αλλά συµπεριλαµβάνονται τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα.
(2) Εξαιρούνται τα οµόλογα που συνδέονται µε στοιχεία αναφοράς εκτός των επιτοκίων ή/και εµφανίζουν χαρακτηριστικά δικαιωµάτων προαιρέσεως
(options), αλλά συµπεριλαµβάνονται τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα.
(3) Εξαιρούνται τα οµόλογα που συνδέονται µε στοιχεία αναφοράς εκτός των επιτοκίων ή/και εµφανίζουν χαρακτηριστικά δικαιωµάτων προαιρέσεως
(options), αλλά συµπεριλαµβάνονται τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα.»
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