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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 17ης Μαρτίου 2011
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
(ΕΚΤ/2011/2)
(2011/205/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 3.1, 17, 18 και 22,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας (ΕΚΤ) εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2
της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτο
ματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και
Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (1), η οποία
διέπει το σύστημα TARGET2, χαρακτηριστικό του οποίου
είναι η ενιαία τεχνική πλατφόρμα, γνωστή ως «ενιαία κοινή
πλατφόρμα».
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 θα πρέπει να τροπο
ποιηθεί προκειμένου να παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο
η δυνατότητα να αποφασίζει εάν είναι αναγκαία, ως προλη
πτικό μέτρο, η χορήγηση πίστωσης διάρκειας μιας ημέρας
στο πλαίσιο λειτουργίας του TARGET2 σε ορισμένους επι
λέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι δεν
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύματα,

τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (*). Η
χορηγούμενη από την ΕΚΤ ενδοημερήσια πίστωση περιορίζεται
στη συγκεκριμένη ημέρα και δεν είναι δυνατή η παράτασή της
έως την επόμενη ημέρα.
___________
(*) ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 71.».

2) Στο παράρτημα III παράγραφος 3 προστίθενται τα ακόλουθα
εδάφια:
«Κατά παρέκκλιση, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφα
σίζει, με αιτιολογημένη προηγούμενη απόφαση, ότι για ορισμέ
νους επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους δεν ισχύει η
απαγόρευση παράτασης της ενδοημερήσιας πίστωσης έως την
επόμενη ημέρα. Επιλέξιμοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εν προ
κειμένω είναι εκείνοι οι οποίοι, καθ’ όλο το κρίσιμο χρονικό
διάστημα:
α) είναι επιλέξιμοι φορείς για τους σκοπούς της εφαρμογής
της παραγράφου 2 στοιχείο ε), υπό την περαιτέρω προϋπό
θεση ότι οι εν λόγω επιλέξιμοι φορείς έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με
την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης ή την εφαρμοστέα
εθνική νομοθεσία·
β) είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη του ευρώ·
γ) τελούν υπό την εποπτεία ή/και επίβλεψη των αρμόδιων
αρχών·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/2
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 7 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Τα κριτήρια επιλογής των αντισυμβαλλομένων της ΕΚΤ
για τη χορήγηση ενδοημερήσιας πίστωσης καθορίζονται στην
απόφαση ΕΚΤ/2007/7 της 24ης Ιουλίου 2007 σχετικά με
(1) ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 1.

δ) πληρούν τις προϋποθέσεις επίβλεψης όσον αφορά τον τόπο
εγκατάστασης των υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε
ευρώ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και δημοσιεύονται
στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (*)·
ε) τηρούν λογαριασμούς στη μονάδα πληρωμών (ΜΠ) του
TARGET2·
στ) έχουν πρόσβαση στην ενδοημερήσια πίστωση.
Η πίστωση διάρκειας μιας ημέρας που χορηγείται σε επιλέξιμους
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους υπόκειται στους όρους του
παρόντος παραρτήματος (περιλαμβανομένων, προς άρση οποι
ασδήποτε αμφιβολίας, των διατάξεων σχετικά με τις αποδεκτές
ασφάλειες).
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Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε περίπτωση μη αποπλη
ρωμής από επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της
πίστωσης διάρκειας μιας ημέρας που τους χορηγήθηκε από
την οικεία ΕθνΚΤ επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος παραρτήματος.
___________
(*) Η τρέχουσα πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον
τόπο εγκατάστασης της υποδομής καθορίζεται στις ακόλου
θες δηλώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο
της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu): α) στη δήλωση της 3ης
Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τα συστήματα πληρωμών και
διακανονισμού σε ευρώ που βρίσκονται εκτός της ζώνης του
ευρώ (Policy statement on ευρώ payment and settlement
systems located outside the ευρώ area)· β) στη δήλωση της
27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την πολιτική του Ευρω
συστήματος όσον αφορά την ενοποίηση στην εκκαθάριση
μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (The Eurosystem’s
policy line with regard to consolidation in central cou
nterparty clearing)· γ) στη δήλωση της 19ης Ιουλίου 2007
σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον
τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακα
νονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ (The Eurosystem
policy principles on the location and operation of infra
structures settling in ευρώ-denominated payment transac
tions)· και δ) στη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχε
τικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον
τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακα
νονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ: ορισμός της
έννοιας “τόπος εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ από
νομική και λειτουργική άποψη” (The Eurosystem policy
principles on the location and operation of infrastructu
res settling ευρώ-denominated payment transactions: spe
cification of “legally and operationally located in the ευρώ
area”).».
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λαια που πιστώνονται στο εν λόγω λογαριασμό τοκίζονται με το
επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης μειωμένο κατά
15 μονάδες βάσης.

2.
Τα κεφάλαια που πιστώνονται σε λογαριασμό εγγυητικού
κεφαλαίου κεντρικού αντισυμβαλλόμενου σε κάθε άλλη περίπτωση
τοκίζονται με το επιτόκιο καταθέσεων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει δύο ημέρες
μετά την έκδοσή της. Εφαρμόζεται από τις 11 Απριλίου 2011.

Άρθρο 4
Αποδέκτες και μέτρα εφαρμογής
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

2.
Οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην ΕΚΤ έως την 1η
Απριλίου 2011 τα μέτρα διά των οποίων προτίθενται να συμμορ
φωθούν προς την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Φρανκφούρτη, 17 Μαρτίου 2011.
Άρθρο 2
Λογαριασμοί εγγυητικού κεφαλαίου και απόδοση
1.
Σε περίπτωση κατά την οποία κανονιστικές ρυθμίσεις επιβάλ
λουν σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, μεταξύ άλλων, για λόγους
επίβλεψης, να τηρεί λογαριασμό εγγυητικού κεφαλαίου, τα κεφά

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

