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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 (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουλίου 2012
για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 201 της 27.7.2012, σ. 1)
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5ης Ιουνίου 2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/610 της Επιτροπής της
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Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουλίου 2012
για

τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις σχετικά με την εκκαθά
ριση και τη διμερή διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τις συμβάσεις
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, υποχρεώσεις αναφοράς για τις συμ
βάσεις παραγώγων και ενιαίες απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των δρα
στηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων κατα
γραφής συναλλαγών.
2.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους κεντρικούς αντισυμβαλ
λομένους και τα εκκαθαριστικά μέλη τους, στους χρηματοοικονομικούς
αντισυμβαλλομένους και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Εφαρ
μόζεται στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και στους
τόπους διαπραγμάτευσης εφόσον προβλέπεται.
3.
Ο τίτλος V του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται μόνον σε κινη
τές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 1 σημείο 18 στοιχεία α) και β) και σημείο 19 της οδηγίας
2004/39/ΕΚ.
4.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του:

α) τα μέλη του ΕΣΚΤ και οι άλλοι οργανισμοί των κρατών μελών που
επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες και οι λοιποί δημόσιοι φορείς της
Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη
διαχείρισή του·
β) η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ·
▼M2
γ) οι κεντρικές τράπεζες και οι δημόσιοι φορείς που είναι επιφορτι
σμένοι με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν στη
διαχείρισή του στις ακόλουθες χώρες:
i) Ιαπωνία·
ii) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ·
▼M9
iii) Αυστραλία·
iv) Καναδάς·
v) Χονγκ Κονγκ·
vi) Μεξικό·
vii) Σιγκαπούρη·
viii) Ελβετία.
▼B
5.
Με εξαίρεση την υποχρέωση αναφοράς δυνάμει του άρθρου 9, ο
παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες οντότητες:
α) πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, που απαριθμούνται στο παράρτημα
VI μέρος 1 τμήμα 4.2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
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β) δημόσιοι φορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 18 της οδηγίας
2006/48/ΕΚ, εφόσον ανήκουν σε κεντρικές κυβερνήσεις και διαθέ
τουν σαφή πλαίσια εγγυήσεων που παρέχονται από κεντρικές κυβερ
νήσεις·
γ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και Ευρω
παϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.
6.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 82, για την τροποποίηση του
καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
Για τον σκοπό αυτό, έως τις 17 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή παρου
σιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με την
οποία αξιολογείται η διεθνής μεταχείριση των δημόσιων φορέων που
είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμ
βαίνουν στη διαχείρισή του, καθώς και των κεντρικών τραπεζών.
Η έκθεση περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση της μεταχείρισης αυτών
των φορέων και των κεντρικών τραπεζών στο νομοθετικό πλαίσιο
σημαντικού αριθμού τρίτου χωρών, στις οποίες συγκαταλέγονται του
λάχιστον οι τρεις κυριότερες περιοχές δικαιοδοσίας ως προς τον όγκο
των συναλλαγών σε συμβάσεις, καθώς και σε συγκριτική ανάλυση των
προτύπων διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται στις συναλλαγές σε
παράγωγα στις οποίες προβαίνουν αυτοί οι φορείς και οι κεντρικές
τράπεζες στις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας. Αν από το αποτέλεσμα
της έκθεσης καθίσταται αναγκαίο, ιδίως σε συνάρτηση με τη συγκριτική
ανάλυση, ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι νομισματικές αρμοδιότητες αυτών
των κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών από την υποχρέωση εκκαθάρι
σης και αναφοράς, η Επιτροπή τις προσθέτει στον κατάλογο της παρα
γράφου 4.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) «CCP»: νομικό πρόσωπο το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ αντισυμ
βαλλομένων σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμά
τευσης σε μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές και το
οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και
πωλητή έναντι κάθε αγοραστή·
2) «αρχείο καταγραφής συναλλαγών»: νομικό πρόσωπο το οποίο
συγκεντρώνει και τηρεί κεντρικά τα αρχεία παραγώγων·
3) «εκκαθάριση»: η διαδικασία καθορισμού θέσεων, συμπεριλαμβανο
μένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, και διασφά
λισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευ
στών διαθεσίμων ή και των δύο, για την κάλυψη της έκθεσης που
προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις·
4) «τόπος διαπραγμάτευσης»: σύστημα διευθυνόμενο από επιχειρήσεις
επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σημείο 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο
13 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ πλην των συστηματικών εσωτερικοποι
ητών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 7, το
οποίο διευκολύνει την προσέγγιση ενδιαφερόντων για την αγορά
ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων εντός του συστήματος, κατά
τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τον τίτλο
ΙΙ ή ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας·
5) «παράγωγα» ή «συμβάσεις παραγώγων»: τα χρηματοπιστωτικά
μέσα που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ σημεία 4 έως 10
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως εφαρμόζονται στα άρθρα 38 και 39
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006·
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6) «κατηγορίες παραγώγων»: ένα υποσύνολο παραγώγων που έχουν
κοινά και βασικά χαρακτηριστικά, στα οποία περιλαμβάνονται του
λάχιστον η σχέση με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, ο τύπος
του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, το προφίλ αποπληρωμής
και το νόμισμα της θεωρητικής αξίας. Παράγωγα τα οποία ανήκουν
στην ίδια κατηγορία μπορεί να έχουν διαφορετικές περιόδους
λήξης·
▼M7
7) «εξωχρηματιστηριακά παράγωγα» (OTC) ή «συμβάσεις εξωχρημα
τιστηριακών παραγώγων»: συμβάσεις παραγώγων των οποίων η
εκτέλεση δεν πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορί
ζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 14) της οδηγίας
2004/39/ΕΚ, ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη
με ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 2α του παρόντος
κανονισμού·
▼B
8) «χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι»: επιχειρήσεις επενδύσεων
που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ,
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την
οδηγία 2006/48/ΕΚ, ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λει
τουργίας σύμφωνα με την οδηγία 73/239/ΕΟΚ, ασφαλιστικές επιχει
ρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία
2002/83/ΕΚ, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουρ
γίας σύμφωνα με την οδηγία 2005/68/ΕΚ, ΟΣΕΚΑ και, όπου προσή
κει, οι διαχειριστικές εταιρίες τους που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα
με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτι
κών παροχών, κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας
2003/41/ΕΚ, και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων που τους δια
χειρίζονται διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟ
ΕΕ) οι οποίοι έχουν άδεια λειτουργίας ή είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα
με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·
9) «μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος»: επιχείρηση εγκατε
στημένη στην Ένωση, εκτός από τις οντότητες που αναφέρονται
στα σημεία 1 και 8·
10) «μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων»:
α) ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, κατά την
έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ,
συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων φορέων που
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενός τέτοιου ιδρύματος και
ενεργούν για λογαριασμό του, οι οποίοι αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της ανωτέρω οδηγίας, καθώς και των
νομικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί με σκοπό τις επενδύ
σεις τέτοιων ιδρυμάτων και ενεργούν αποκλειστικά και μόνον
προς το συμφέρον αυτών·
β) δραστηριότητες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
των ιδρυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2003/41/ΕΚ·
γ) δραστηριότητες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
των επιχειρήσεων ασφάλισης ζωής που υπάγονται στην οδηγία
2002/83ΕΚ, υπό τον όρο ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες έχουν κλει
στή διάρθρωση, η δε διαχείριση και η οργάνωσή τους πραγμα
τοποιούνται χωριστά από τις άλλες δραστηριότητες της ασφα
λιστικής επιχείρησης, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς·
δ) οποιεσδήποτε άλλες εξουσιοδοτημένες και εποπτευόμενες
οντότητες ή μηχανισμοί που λειτουργούν σε εθνική βάση,
υπό τον όρο ότι:
i) είναι αναγνωρισμένοι βάσει του εθνικού δικαίου και
ii) έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την καταβολή συνταξιοδοτι
κών παροχών·
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11) «πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου»: ο κίνδυνος να αθετή
σει ο αντισυμβαλλόμενος σε μια συναλλαγή τις υποχρεώσεις του
πριν από τον οριστικό διακανονισμό των ταμειακών ροών της
συναλλαγής·
12) «ρύθμιση διαλειτουργικότητας»: ρύθμιση μεταξύ δύο ή περισσότε
ρων κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η οποία προβλέπει διασυστη
μική εκτέλεση των συναλλαγών·
13) «αρμόδια αρχή»: η αρμόδια αρχή όπως προσδιορίζεται στη νομο
θεσία που προβλέπεται στο σημείο 8 του παρόντος άρθρου, η
αρμόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 ή η
αρχή η οποία ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 22·
14) «εκκαθαριστικό μέλος»: επιχείρηση η οποία συμμετέχει σε
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και ευθύνεται για την εκπλήρωση
των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή
αυτή·
15) «πελάτης»: επιχείρηση με συμβατική σχέση με εκκαθαριστικό
μέλος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, η οποία δίνει τη δυνατότητα
στην εν λόγω επιχείρηση να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές της με τον
σχετικό κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
16) «όμιλος»: ο όμιλος επιχειρήσεων που απαρτίζεται από μια μητρική
επιχείρηση και της θυγατρικές της κατά την έννοια των άρθρων 1
και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή ο όμιλος επιχειρήσεων που προ
βλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 80 παράγραφοι
7 και 8 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
17) «χρηματοοικονομικό ίδρυμα»: επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστω
τικό ίδρυμα και η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην
απόκτηση συμμετοχών ή στην άσκηση μιας ή περισσότερων από
τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα σημεία (2) έως (12) του
καταλόγου του παραρτήματος I της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
18) «εταιρία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών»: χρηματοοικονομικό
ίδρυμα, οι θυγατρικές επιχειρήσεις του οποίου είναι, αποκλειστικώς
ή κυρίως, πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ενώ
μία τουλάχιστον από τις θυγατρικές αυτές επιχειρήσεις είναι πιστω
τικό ίδρυμα, και το οποίο δεν είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών
συμμετοχών κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 15 της οδηγίας
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική επο
πτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επι
χειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί
λους ετερογενών δραστηριοτήτων (1)·
19) «επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών»: επιχείρηση της
οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατοχή ή διαχεί
ριση ακινήτων, στην διαχείριση υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομέ
νων, ή σε κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα βοηθητικού χαρα
κτήρα σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα ενός ή περισσότερων
πιστωτικών ιδρυμάτων·
(1) ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1.
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20) «ειδική συμμετοχή»: άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο ή αρχείο καταγραφής συναλλαγών η οποία αντιπρο
σωπεύει τουλάχιστον το 10 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων
ψήφου, όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας
2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων
διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση
σε ρυθμιζόμενη αγορά (1), λαμβανομένων υπόψη των όρων για την
άθροισή τους που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5
της εν λόγω οδηγίας, ή η οποία επιτρέπει την άσκηση σημαντικής
επιρροής στη διαχείριση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών όπου υφίσταται η εν λόγω συμ
μετοχή·
21) «μητρική επιχείρηση»: η μητρική επιχείρηση όπως ορίζεται στα
άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ·
22) «θυγατρική επιχείρηση»: η θυγατρική επιχείρηση όπως ορίζεται
στα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, περιλαμβανομένης
της θυγατρικής μιας θυγατρικής επιχείρησης της τελικής μητρικής
επιχείρησης·
23) «έλεγχος»: σχέση μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και μιας θυγα
τρική επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο1 της οδηγίας
83/349/ΕΟΚ·
24) «στενοί δεσμοί»: κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με:
α) συμμετοχή, μέσω άμεσης κατοχής ή ελέγχου, του 20 % ή
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας
επιχείρησης· ή
β) έλεγχο ή παρόμοια σχέση μεταξύ οιουδήποτε φυσικού ή νομι
κού προσώπου και μιας επιχείρησης ή μίας θυγατρικής θυγα
τρικής η οποία θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επι
χείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.
Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρό
σωπα συνδέονται μόνιμα με ένα και το αυτό πρόσωπο με σχέση
ελέγχου θεωρείται επίσης ότι συνιστά στενό δεσμό μεταξύ αυτών
των προσώπων·
25) «κεφάλαιο»: το καλυφθέν κεφάλαιο κατά την έννοια του άρθρου
22 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου
1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τρα
πεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (2), εφό
σον έχει καταβληθεί, προσαυξημένο κατά τη διαφορά από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, απορροφά πλήρως τις ζημίες σε
συνθήκες δρώσας οικονομικής μονάδας, και σε περίπτωση πτώχευ
σης ή εκκαθάρισης ιεραρχείται μετά από όλες τις άλλες αξιώσεις·
26) «αποθεματικά»: τα αποθεματικά κατά την έννοια του άρθρου 9 της
τέταρτης οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου
1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της
συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων
μορφών (3) και τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους που
μεταφέρονται μέσω της διάθεσης του τελικού αποτελέσματος·
(1) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
(2) ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.
(3) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
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27) «συμβούλιο»: το διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο, ή και τα
δύο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των εταιρειών·
28) «ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου»: μέλος του συμβουλίου το οποίο
δεν έχει επαγγελματική, οικογενειακή ή άλλη σχέση που δημιουργεί
σύγκρουση συμφερόντων με τον σχετικό κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή
με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο, τη διοίκησή του ή τα εκκα
θαριστικά μέλη του, και το οποίο δεν είχε τέτοιου είδους σχέση κατά
τα πέντε έτη πριν από τη συμμετοχή του στο συμβούλιο»·
29) «ανώτατα διοικητικά στελέχη»: το ή τα πρόσωπα τα οποία όντως
διευθύνουν τις δραστηριότητες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
ή του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και το ή τα εκτελεστικά
μέλη του συμβουλίου·
▼M10
30) ως «καλυμμένο ομόλογο»: νοείται το ομόλογο που πληροί τα κρι
τήρια του άρθρου 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
31) ως «οντότητα καλυμμένου ομολόγου»: νοείται ο εκδότης του
καλυμμένου ομολόγου ή τα συνολικά στοιχεία κάλυψης ενός
καλυμμένου ομολόγου.
▼M7
Άρθρο 2α
Αποφάσεις ισοδυναμίας για τους σκοπούς του ορισμού των
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 7 του παρόντος κανο
νισμού, αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά
κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14) της οδηγίας
2004/39/ΕΚ εφόσον συμμορφώνεται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις
ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του τίτλου ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας και
υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου σε αυτήν
την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως, όπως έχει καθορίσει η Επιτροπή
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορί
ζουν ότι η αγορά τρίτης χώρας συμμορφώνεται προς νομικά δεσμευτι
κές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που του τίτλου ΙΙΙ της
οδηγίας 2004/39/ΕΚ και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και
επιβολή του νόμου σε αυτήν την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως,
για τους σκοπούς της παραγράφου 1.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 86 παράγραφος 2 του παρό
ντος κανονισμού.
3.
Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους
τους κατάλογο των αγορών αυτών που πρέπει να θεωρούνται ισοδύνα
μες σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 2. Ο κατάλο
γος ενημερώνεται κατά περιόδους.
▼B
Άρθρο 3
Εντός ομίλου συναλλαγές
1.
Αναφορικά με μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, η εντός
ομίλου συναλλαγή είναι σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
που έχει συναφθεί με άλλο αντισυμβαλλόμενο ο οποίος αποτελεί
μέρος του ίδιου ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι αμφότεροι οι αντι
συμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση
και υπόκεινται σε κατάλληλες κεντρικές διαδικασίες αξιολόγησης κιν
δύνου, μέτρησης και ελέγχου και ότι ο αντισυμβαλλόμενος αυτός είναι
εγκατεστημένος στην Ένωση ή, εφόσον είναι εγκατεστημένος σε τρίτη
χώρα, η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη βάσει του άρθρου 13
παράγραφος 2 σε σχέση με την εν λόγω τρίτη χώρα.
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2.
Αναφορικά με χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, η εντός
ομίλου συναλλαγή είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτεται με άλλο
αντισυμβαλλόμενο ο οποίος αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου, εφό
σον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
i) ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος
στην Ένωση ή, εφόσον είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, η
Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη βάσει του άρθρου 13
παράγραφος 2 σε σχέση με την εν λόγω τρίτη χώρα·
ii) ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμ
βαλλόμενος, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, χρημα
τοοικονομικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρε
σιών που υπόκειται σε ενδεδειγμένες απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας·
iii) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια
ενοποίηση σε πλήρη βάση· και
iv) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε διαδικασίες
ενδεδειγμένης κεντρικής αξιολόγησης κινδύνων, μέτρησης και
ελέγχου·
β) σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτεται με άλλο
αντισυμβαλλόμενο εφόσον αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι αποτε
λούν μέρος του ιδίου θεσμικού συστήματος προστασίας, που προ
βλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 8 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούται ο όρος που προβλέπεται στο στοιχείο
α) σημείο ii) της παρούσας παραγράφου·
γ) σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτεται μεταξύ
πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με τον ίδιο κεντρικό οργανι
σμό ή μεταξύ ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος και του κεντρικού
οργανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδη
γίας 2006/48/ΕΚ· ή
δ) σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτεται με μη
χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο ο οποίος αποτελεί μέρος του
ίδιου ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι αμφότεροι οι αντισυμβαλλό
μενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση και
υπόκεινται σε κατάλληλες κεντρικές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύ
νου, μέτρησης και ελέγχου και ότι ο αντισυμβαλλόμενος αυτός είναι
εγκατεστημένος στην Ένωση ή σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας για την
οποία η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη όπως αναφέρεται
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 σε σχέση με την εν λόγω τρίτη χώρα.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αντισυμβαλλόμενοι
θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση εφόσον αμφότεροι
είτε:
α) περιλαμβάνονται σε ενοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ
ή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρη
σης (ΔΠΧΠ) που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002 ή, όσον αφορά έναν όμιλο του οποίου η μητρική
επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με γενικώς
αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτης χώρας οι οποίες έχουν κριθεί
ισοδύναμες προς τα ΔΠΧΠ με βάση τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1569/2007 (ή λογιστικές αρχές τρίτης χώρας των οποίων η
χρήση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού)· ή
β) καλύπτονται από την ίδια ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με την
οδηγία 2006/48/ΕΚ ή την οδηγία 2006/49/ΕΚ ή, όσον αφορά έναν
όμιλο του οποίου η μητρική επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη
χώρα, από την ίδια ενοποιημένη εποπτεία εκ μέρους μιας αρμόδιας
αρχής της τρίτης χώρας που έχει διαπιστωθεί ότι είναι ισοδύναμη
προς την ενοποιημένη εποπτεία η οποία διέπεται από τις αρχές που
θεσπίζονται στο άρθρο 143 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ή στο άρθρο 2
της οδηγίας 2006/49/ΕΚ.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 4
Υποχρέωση εκκαθάρισης
1.
Οι αντισυμβαλλόμενοι προβαίνουν σε εκκαθάριση όλων των συμ
βάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ανήκουν σε κατηγορία
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων η οποία έχει ορισθεί ότι υπόκειται
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2,
εφόσον αυτές οι συμβάσεις πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες προϋπο
θέσεις:
α) έχουν συναφθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
i) μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων·
ii) μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου και ενός
μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου που πληροί τους
όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
iii) μεταξύ δύο μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που
πληρούν τους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
iv) μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου ή ενός μη
χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που πληροί τους όρους
του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) και οντότητας εγκατε
στημένης σε τρίτη χώρα, η οποία θα υπέκειτο στην υποχρέωση
εκκαθάρισης εάν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση· ή
v) μεταξύ δύο οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε μια ή περισ
σότερες τρίτες χώρες οι οποίες θα υπέκειντο στην υποχρέωση
εκκαθάρισης αν ήταν εγκατεστημένες στην Ένωση, με την προϋ
πόθεση ότι η σύμβαση έχει άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο
αντίκτυπο εντός της Ένωσης ή η υποχρέωση αυτή είναι απαραί
τητη ή ενδείκνυται για να αποφευχθεί η παράκαμψη οποιασδή
ποτε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και
β) συνάπτονται ή ανανεώνονται είτε:
i) την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέ
ωση εκκαθάρισης, ή έπειτα από αυτήν· ή
ii) κατά ή μετά από την κοινοποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1,
αλλά πριν από την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέ
σματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον η εναπομένουσα διάρ
κεια των συμβάσεων είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη εναπο
μένουσα διάρκεια που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 2 στοιχείο γ).
2.
Με την επιφύλαξη των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου δυνά
μει του άρθρου 11, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που
είναι συναλλαγές εντός ομίλου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, δεν
υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης.
Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) κατά την οποία δύο αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι
στην Ένωση και ανήκουν στον ίδιο όμιλο έχουν προηγουμένως κοι
νοποιήσει εγγράφως στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους την πρό
θεσή τους να χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση για τις συμβάσεις εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ αυτών. Η
κοινοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες
πριν από τη χρήση της εξαίρεσης. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή αυτής της κοινοποίησης, οι αρμόδιες αρχές μπο
ρούν να προβάλουν αντιρρήσεις ως προς τη χρησιμοποίηση της εν
λόγω εξαίρεσης εάν η συναλλαγή μεταξύ των αντισυμβαλλομένων
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δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, με την επιφύλαξη του δικαιώ
ματος των αρμόδιων αρχών να προβάλουν αντιρρήσεις και μετά τη λήξη
της περιόδου των 30 ημερολογιακών ημερών, εφόσον έπαψαν να πλη
ρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των αρμό
διων αρχών, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να βοηθήσει τις εν λόγω αρχές να κατα
λήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο των εξουσιών της που προβλέπονται
από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·
β) στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μεταξύ δύο αντι
συμβαλλομένων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και είναι εγκατεστη
μένοι σε κράτος μέλος και σε τρίτη χώρα μόνο εάν η αρμόδια για
τον αντισυμβαλλόμενο που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση αρχή
του έχει επιτρέψει να εφαρμόσει την εξαίρεση αυτή εντός 30 ημε
ρολογιακών ημερών από την κοινοποίηση εκ μέρους του αντισυμ
βαλλομένου που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, υπό τον όρο ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3. Η αρμόδια
αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την απόφαση αυτή.
3.
Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπόκεινται
στην υποχρέωση εκκαθάρισης δυνάμει της παραγράφου 1, εκκαθαρίζονται
σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει λάβει άδεια βάσει του άρθρου 14
ή έχει αναγνωρισθεί δυνάμει του άρθρου 25 ότι εκκαθαρίζει την εν λόγω
κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και είναι εγγεγραμμένος στο
μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β).
Για τον σκοπό αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος γίνεται εκκαθαριστικό μέλος,
γίνεται πελάτης ή προβαίνει σε ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης με εκκαθα
ριστικό μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν αυξάνουν τον
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και εξασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία
και οι θέσεις του αντισυμβαλλομένου απολαμβάνουν προστασία με ισοδύ
ναμο αποτέλεσμα με εκείνο που προβλέπεται στα άρθρα 39 και 48.
4.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων
όπου προσδιορίζονται οι συμβάσεις για τις οποίες θεωρείται ότι έχουν
άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης ή οι
περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο ή ενδείκνυται να αποφευχθεί η
παράκαμψη οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο v), καθώς και
οι τύποι έμμεσων συμβατικών ρυθμίσεων που πληρούν τις προϋποθέ
σεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼M10
5.
Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται όσον
αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται
από οντότητες καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με καλυμμένο ομόλογο
ή από οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση σε σχέση με τιτλοποί
ηση, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), υπό την προϋπόθεση ότι:
α) στην περίπτωση των οντοτήτων ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση, η
οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση εκδίδει αποκλειστικά τιτ
λοποιήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 18 και των
άρθρων 19 έως 22 ή 23 έως 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402
[κανονισμός περί τιτλοποιήσεων]·
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου
για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή,
διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των
οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017,
σ. 35).
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β) η σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρησιμοποιείται απο
κλειστικά για την αντιστάθμιση επιτοκίου ή αναντιστοιχίας νομίσμα
τος στο πλαίσιο του καλυμμένου ομολόγου ή της τιτλοποίησης· και
γ) οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του καλυμμένου ομολόγου ή της τιτλοποί
ησης μετριάζουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλ
λομένου όσον αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
που συνάπτονται από την οντότητα καλυμμένου ομολόγου ή την
οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση σε σχέση με το καλυμ
μένο ομόλογο ή την τιτλοποίηση.
6.
Οι ΕΕΑ, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του
παρόντος άρθρου και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποτροπής του
ρυθμιστικού αρμπιτράζ, καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προ
τύπων τα οποία περιέχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ρυθμί
σεων, στο πλαίσιο καλυμμένων ομολόγων ή τιτλοποιήσεων, οι οποίες
μειώνουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου,
κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύ
πων στην Επιτροπή έως τις 18 Ιουλίου 2018.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπο
νται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων
10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 ή (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼B
Άρθρο 5
Διαδικασία υποχρέωσης εκκαθάρισης
1.
Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια σε κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να εκκαθαρίζει μια κατηγορία παραγώ
γων βάσει του άρθρου 14 ή 15, κοινοποιεί αμέσως στην ΕΑΚΑΑ την εν
λόγω άδεια.
Για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όπου καθο
ρίζονται τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στις κοινο
ποιήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τους ρυθμιστικούς τεχνικούς
κανόνες στους οποίους αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τα
άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
2.
Εντός έξι μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 ή την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης όπως προ
βλέπεται στο άρθρο 25, η ΕΑΚΑΑ, αφού πραγματοποιήσει δημόσια
διαβούλευση και ζητήσει τη γνώμη του ΕΣΣΚ και, όπου είναι ενδεδειγ
μένο, των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών καταρτίζει και υποβάλλει
στην Επιτροπή προς έγκριση σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων,
τα οποία καθορίζουν τα ακόλουθα:
α) την κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που πρέπει να
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης του άρθρου 4·
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β) την ημερομηνία (ή ημερομηνίες) από την οποία παράγει αποτελέ
σματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμε
νης μεταβατικής φάσης, και τις κατηγορίες αντισυμβαλλομένων για
τους οποίους ισχύει η υποχρέωση και
γ) την ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια των συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο β) σημείο ii).
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα
10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼M4
Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων βάσει
της παρούσας παραγράφου, η ΕΑΚΑΑ δεν θίγει τη μεταβατική διάταξη
ως προς τις συμβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ.6 όπως ορίζονται στο
άρθρο 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (1).
▼B
3.
Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία και κατόπιν δημόσιας δια
βούλευσης και διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ και, όπου ενδείκνυται, με τις
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, επισημαίνει, σύμφωνα με τα κριτήρια
που προβλέπονται στην παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ), και κοι
νοποιεί στην Επιτροπή τις κατηγορίες παραγώγων οι οποίες πρέπει να
υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης του άρθρου 4, αλλά για τις
οποίες δεν έχει ακόμη λάβει άδεια κανένας κεντρικός αντισυμβαλλόμε
νος.
Μετά την κοινοποίηση, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει μια πρόσκληση ανάπτυ
ξης προτάσεων για την εκκαθάριση των εν λόγω κατηγοριών παραγώ
γων.
4.
Με πρωταρχικό στόχο τη μείωση του συστημικού κινδύνου, στα
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων, σε ό,τι αφορά την παράγραφο
2 στοιχείο α), λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο βαθμός της τυποποίησης των συμβατικών όρων και των λειτουρ
γικών διαδικασιών της συγκεκριμένης κατηγορίας εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων·
β) ο όγκος και η ρευστότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων·
γ) η διαθεσιμότητα δίκαιων, αξιόπιστων και γενικώς αποδεκτών πλη
ροφοριών για τη διαμόρφωση των τιμών στη συγκεκριμένη κατηγο
ρία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.
Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων κανονιστικών τεχνικών προ
τύπων, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη διασυνδεσιμότητα
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που χρησιμοποιούν τις σχετικές κατη
γορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τις αναμενόμενες επιπτώσεις
στα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου μεταξύ των αντι
συμβαλλομένων καθώς και τον αντίκτυπο στον ανταγωνισμό σε ολό
κληρη την Ένωση.
(1) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροπο
ποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της
12.6.2014, σ. 349).
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Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων
εξειδικεύοντας περαιτέρω τα κριτήρια που αναφέρονται στα στοιχεία α),
β) και γ) του πρώτου εδαφίου.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προ
τύπων στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθενται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
5.
Στα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων, σε ό,τι αφορά την
παράγραφο 2 στοιχείο β), λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) ο αναμενόμενος όγκος της σχετικής κατηγορίας εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων·
β) αν περισσότεροι από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ήδη εκκα
θαρίζουν την ίδια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·
γ) η ικανότητα των αντίστοιχων κεντρικών αντισυμβαλλομένων να
χειρισθούν τον αναμενόμενο όγκο και να διαχειριστούν τον κίνδυνο
που προκύπτει από την εκκαθάριση της σχετικής κατηγορίας εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων·
δ) το είδος και ο αριθμός των αντισυμβαλλομένων που είναι ενεργοί
και αναμένεται να είναι ενεργοί στην αγορά για τη σχετική κατη
γορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·
ε)

το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο αντισυμβαλλόμενος που
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης για να προβεί σε ρυθμίσεις
ώστε να εκκαθαρίζει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων του μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου·

στ) η διαχείριση κινδύνων και η νομική και επιχειρησιακή ικανότητα
του εύρους των αντισυμβαλλομένων που ενεργοποιούνται στην
αγορά για τη σχετική κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
και που θα υπέκειντο σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 1.
6.
Εάν μία κατηγορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
πάψει να διαθέτει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ο οποίος να έχει λάβει
άδεια ή να είναι αναγνωρισμένος ως εκκαθαριστής των συμβάσεων
αυτών βάσει του παρόντος κανονισμού, παύει να αποτελεί αντικείμενο
της εκκαθαριστικής υποχρέωσης του άρθρου 4 και εφαρμόζεται η παρά
γραφος 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Δημόσιο μητρώο
1.
Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί, διατηρεί και τηρεί ενήμερο δημόσιο
μητρώο στο οποίο θα καταχωρίζονται ορθά και με σαφήνεια οι κατη
γορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπόκεινται στην υποχρέ
ωση εκκαθάρισης. Το δημόσιο μητρώο διατίθεται στον δικτυακό τόπο
της ΕΑΚΑΑ.
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2.

Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει:

α) τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπόκεινται
στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4·
β) τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι αδειοδοτημένοι ή
αναγνωρισμένοι για τους σκοπούς της υποχρέωσης εκκαθάρισης·
γ) τις ημερομηνίες από τις οποίες η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σταδιακής εφαρμογής·
δ) τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει επιση
μάνει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·
ε)

την ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια των συμβάσεων παραγώγων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)·

στ) τους αντισυμβαλλομένους που έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΑΚΑΑ
από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της υποχρέωσης εκκαθά
ρισης και την ημερομηνία κοινοποίησης για κάθε έναν από αυτούς.
3.
Εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πάψει να διαθέτει άδεια ή
αναγνώριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την εκκαθάριση
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας παραγώγων, η ΕΑΚΑΑ τον αφαιρεί
αμέσως από το δημόσιο μητρώο που αφορά αυτή την κατηγορία παρα
γώγων.
4.
Για μία συνεπή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπο
ρεί να καταρτίσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον
καθορισμό των λεπτομερειών οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται
στο δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή οιαδήποτε τέτοια σχέδια κανονι
στικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρό
τυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 7
Πρόσβαση σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
▼M4
1.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που έχει λάβει άδεια να εκκαθαρί
ζει συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δέχεται να εκκαθαρί
ζει τις εν λόγω συμβάσεις χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, μεταξύ
άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις σχετικές με
την πρόσβαση χρεώσεις, ανεξαρτήτως από τους τόπους διαπραγμάτευ
σης. Αυτό ειδικότερα διασφαλίζει ότι ένας τόπος διαπραγμάτευσης έχει
το δικαίωμα μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζονται συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο διαπραγ
μάτευσης στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης από την εξής άποψη:
α) απαιτήσεων παροχής ασφάλειας και συμψηφισμού οικονομικά ισο
δύναμων συμβολαίων, όπου η ένταξη τέτοιων συμβολαίων στις δια
δικασίες εκκαθαριστικού και λοιπών ειδών συμψηφισμού ενός CCP
με βάση το ισχύον δίκαιο περί αφερεγγυότητας δεν θέτει σε κίνδυνο
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, την εγκυρότητα ή τη δυνατότητα
εφαρμογής τέτοιων διαδικασιών· και
β) μεταφοράς περιθωρίων ασφάλειας μεταξύ συσχετιζόμενων συμβο
λαίων (cross-margining) που εκκαθαρίζονται από τον ίδιο CCP
βάσει μοντέλου κινδύνου που είναι σύμφωνο με το άρθρο 41.
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Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να απαιτήσει ο τόπος διαπραγ
μάτευσης να συμμορφώνεται με τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαι
τήσεις που έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά τη διαχείριση κιν
δύνου.
▼B
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ή απορρίπτει την επί
σημη αίτηση πρόσβασης από τόπο διαπραγμάτευσης εντός τριών μηνών
από την υποβολή της αίτησης.
3.
Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την πρόσβαση στο
πλαίσιο της παραγράφου 2, αιτιολογεί πλήρως τους λόγους της άρνησης
αυτής στον τόπο διαπραγμάτευσης.
4.
Εκτός από την περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή του τόπου δια
πραγμάτευσης και η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή
αρνούνται την πρόσβαση, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, με την επι
φύλαξη του δεύτερου εδαφίου, παρέχει πρόσβαση στον τόπο διαπραγ
μάτευσης εντός τριών μηνών από την απόφαση με την οποία αποδέχε
ται την επίσημη αίτηση του τόπου διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την
παράγραφο 2.
Η αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης καθώς και η αρμόδια για
τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή μπορούν να αρνηθούν την πρό
σβαση στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από επίσημη αίτηση
τόπου διαπραγμάτευσης, μόνο στην περίπτωση που η πρόσβαση αυτή
θα μπορούσε να απειλήσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των
αγορών ή θα επιδρούσε δυσμενώς στον συστημικό κίνδυνο.
5.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ
επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο των
εξουσιών της που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
▼M4
6.
Οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τη μη
διακριτική μεταχείριση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπί
ζονται συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτό
τον τόπο διαπραγμάτευσης από την άποψη των απαιτήσεων ασφάλειας
και συμψηφισμού οικονομικά ισοδύναμων συμβολαίων και μεταφοράς
περιθωρίων ασφάλειας μεταξύ συσχετιζόμενων συμβολαίων (cross-mar
gining) που εκκαθαρίζονται από τον ίδιο CCP, προσδιορίζονται περαι
τέρω από τα τεχνικά πρότυπα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 35
παράγραφος 6 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (1).
▼B
Άρθρο 8
Πρόσβαση στον τόπο διαπραγμάτευσης
1.
Ο τόπος διαπραγμάτευσης παρέχει τα στοιχεία των συναλλαγών
κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις σε οιονδήποτε κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο που έχει άδεια να εκκαθαρίζει εξωχρηματιστηριακές
συμβάσεις παραγώγων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευ
σης σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης, ύστερα από αίτηση του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
2.
Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση πρόσβασης στον τόπο
διαπραγμάτευσης έχει υποβληθεί επισήμως σε έναν τόπο διαπραγμάτευ
σης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ο τόπος διαπραγμάτευσης απαντά
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο εντός τριών μηνών.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
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3.
Όταν ο τόπος διαπραγμάτευσης αρνείται την πρόσβαση, ενημερώ
νει σχετικά τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και εξηγεί πλήρως τους
λόγους της άρνησης.
4.
Με την επιφύλαξη της απόφασης των αρμόδιων αρχών του τόπου
διαπραγμάτευσης και του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ο τόπος δια
πραγμάτευσης παρέχει πρόσβαση εντός τριών μηνών από τη θετική
απάντηση στην αίτηση πρόσβασης.
Η πρόσβαση κεντρικού αντισυμβαλλομένου στον τόπο διαπραγμάτευ
σης παρέχεται μόνο εφόσον η πρόσβαση αυτή δεν απαιτεί διαλειτουρ
γικότητα ή δεν απειλεί την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών,
ιδίως λόγω κατακερματισμού της ρευστότητας, ο δε τόπος διαπραγμά
τευσης έχει συστήσει κατάλληλους μηχανισμούς για την πρόληψη του
κατακερματισμού αυτού.
5.
Για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων
που διευκρινίζουν την έννοια του κατακερματισμού της ρευστότητας.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 9
Υποχρέωση αναφοράς
1.
Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δια
σφαλίζουν ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση παραγώ
γων που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της
σύμβασης, αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο
έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 55 ή αναγνωρισθεί σύμφωνα
με το άρθρο 77. Οι πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο την επό
μενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της
σύμβασης.
Η υποχρέωση αναφοράς ισχύει για συμβάσεις παραγώγων οι οποίες:
α) συνήφθησαν πριν τις 16 Αυγούστου 2012 και παραμένουν άληκτες
την ημερομηνία αυτή·
β) συνάπτονται στις 16 Αυγούστου 2012 και έπειτα.
Αντισυμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται
στην υποχρέωση αναφοράς δύναται να αναθέσει κατ' εξουσιοδότηση
την αναφορά των λεπτομερειών της σύμβασης παραγώγων.
Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εξασφαλί
ζουν ότι δεν γίνεται διπλή αναφορά των λεπτομερειών σχετικά με τις
συμβάσεις παραγώγων.
2.
Οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για οιαδήποτε σύμβαση
παραγώγων που έχουν συνάψει και οιαδήποτε τροποποίησή της επί
τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της σύμβασης.
3.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο καταγραφής
συναλλαγών για την καταγραφή των λεπτομερειών μιας σύμβασης
παραγώγων, οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
διασφαλίζουν ότι αυτές οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην ΕΑΚΑΑ.
Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές
οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 διαθέτουν
πρόσβαση σε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συμβά
σεις παραγώγων, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις και εντολές τους.
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4.
Αντισυμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ο οποίος
αναφέρει τις λεπτομερείς πληροφορίες μιας σύμβασης παραγώγων σε
αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή στην ΕΑΚΑΑ, ή σε οντότητα η
οποία αναφέρει τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό άλλου αντισυμ
βαλλομένου ή κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, δεν θεωρείται ότι δια
πράττει παράβαση τυχόν περιορισμού δημοσιοποίησης πληροφοριών,
που επιβάλλεται από την εν λόγω σύμβαση ή από νομοθετική, κανονι
στική ή διοικητική διάταξη.
Ούτε η κοινοποιούσα οντότητα ούτε τα διευθυντικά στελέχη της ούτε οι
εργαζόμενοι σε αυτήν επέχουν ευθύνη απορρέουσα από τη δημοσιοποί
ηση αυτή.
5.
Για να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, προκειμέ
νου να προσδιορίσει, για τις διάφορες κατηγορίες παραγώγων, τις
λεπτομέρειες και τον τύπο της αναφοράς που προβλέπεται στις παρα
γράφους 1 και 3.
Οι αναφορές που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 καθορίζουν
τουλάχιστον:
α) τα μέρη της σύμβασης παραγώγων και, εάν είναι διαφορετικός, τον
δικαιούχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτή·
β) τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συμβάσεων παραγώγων, συμπερι
λαμβανομένου του είδους τους, της εναπομείνασας διάρκειάς τους,
της θεωρητικής αξίας τους, της τιμής τους και της ημερομηνίας
διακανονισμού τους.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται η εξουσία στην Επιτροπή να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10
έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
6.
Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των
παραγράφων 1 και 3, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνι
κών προτύπων για τον καθορισμό:
α) του μορφότυπου και της συχνότητας των αναφορών που προβλέπο
νται στις παραγράφους 1 και 3 για τις διάφορες κατηγορίες παρα
γώγων·
β) της ημερομηνίας μέχρι την οποία πρέπει να αναφέρονται οι συμβά
σεις παραγώγων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σταδιακής εφαρμογής
για συμβάσεις που συνήφθησαν προτού αρχίσει να ισχύει η υποχρέ
ωση αναφοράς.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προ
τύπων στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 10
Μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι
1.
Σε περίπτωση που ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμε
νος λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
και οι θέσεις αυτές υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης όπως ορίζεται
στην παράγραφο 3, ο εν λόγω μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλό
μενος:
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α) ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ και την αρμόδια αρχή που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 5 για το γεγονός αυτό·
β) υπάγεται σε υποχρέωση εκκαθάρισης για μελλοντικές συμβάσεις
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4, εφόσον ο κινητός μέσος
όρος της θέσης του επί 30 εργάσιμες ημέρες υπερβεί το κατώφλι
εκκαθάρισης και
γ) εκκαθαρίζει όλες τις σχετικές μελλοντικές συμβάσεις εντός τεσσά
ρων μηνών από τη στιγμή της υπαγωγής του στην υποχρέωση εκκα
θάρισης.
2.
Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε
υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) και
εν συνεχεία αποδεικνύει στην αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με την
παράγραφο 5 ότι ο κινητός μέσος όρος της θέσης του επί 30 εργάσιμες
ημέρες δεν υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης, δεν υπόκειται πλέον
στην υποχρέωση εκκαθάρισης του άρθρου 4.
3.
Κατά τον υπολογισμό των θέσεων της παραγράφου 1, ο μη χρη
ματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από τον μη
χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, ή από άλλες μη χρηματοοικο
νομικές οντότητες εντός του ομίλου στον οποίο ανήκει ο μη χρηματο
οικονομικός αντισυμβαλλόμενος, οι οποίες δεν προσμετρώνται αντικει
μενικά ως συμβάλλουσες στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται
άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματο
δότησης διαθεσίμων του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου ή
του ομίλου.
4.
Προκειμένου να εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή αυτού του
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ και άλλες
σχετικές αρμόδιες αρχές, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προ
τύπων που διευκρινίζουν:
α) τα κριτήρια για να καθορίζεται ποιες συμβάσεις εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων προσμετρώνται αντικειμενικά ως συμβάλλουσες
στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την εμπορική
δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και
β) τις τιμές των κατωφλίων εκκαθάρισης, οι οποίες καθορίζονται λαμ
βανομένης υπόψη της συστημικής σημασίας του αθροίσματος των
καθαρών θέσεων και της έκθεσης ανά αντισυμβαλλόμενο και ανά
κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.
Η ΕΑΚΑΑ αφού διεξάγει προηγουμένως ανοικτή δημόσια διαβούλευ
ση, υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνι
κών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΚΤ και άλλες αρμόδιες αρχές, η
ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει περιοδικά τα κατώφλια και, όπου είναι αναγκαίο,
προτείνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για την τροποποίησή τους.
5.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή ως υπεύθυνη να διασφαλίζει
την τήρηση της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

02012R0648 — EL — 01.01.2019 — 009.001 — 19
▼B
Άρθρο 11
Τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλό
μενο
1.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι μη χρηματοοι
κονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζεται από κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο, εξασφαλίζουν, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, να
διατίθενται ενδεδειγμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη μέτρηση, την
παρακολούθηση και το μετριασμό του λειτουργικού κινδύνου και του
πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν
τουλάχιστον:
α) την έγκαιρη επιβεβαίωση, ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα, των
όρων της σχετικής σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·
β) τυποποιημένες διαδικασίες που είναι άρτιες, ανθεκτικές και ελέγξι
μες για τη συμφωνία χαρτοφυλακίων, για τη διαχείριση του συνα
φούς κινδύνου και για τον έγκαιρο εντοπισμό των διαφορών μεταξύ
των μερών και την επίλυσή τους, καθώς και για την παρακολούθηση
της αξίας των άληκτων συμβάσεων.
2.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι μη χρηματοοι
κονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 αποτι
μούν σε αγοραίες αξίες σε καθημερινή βάση την αξία των άληκτων
συμβάσεων. Σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς εμποδίζουν
την αποτίμηση σε αγοραίες αξίες, χρησιμοποιείται αξιόπιστη και συνετή
αποτίμηση βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών.
3.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να διαθέτουν
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που απαιτούν την έγκαιρη, επακριβή
και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή παροχής ασφάλειας όσον
αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτο
νται πριν ή μετά τις 16 Αυγούστου 2012 ή έπειτα από αυτήν. Οι μη
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που προβλέπονται στο άρθρο
10 πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που απαιτούν
την έγκαιρη, ακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφά
λειας όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
που συνάπτονται την ημερομηνία της υπέρβασης του κατωφλίου εκκα
θάρισης ή έπειτα από αυτήν.
4.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι κατέχουν επαρκή και
αναλογικά κεφάλαια για τη διαχείριση του κινδύνου που δεν καλύπτεται
από ενδεδειγμένη ανταλλαγή ασφάλειας.
5.
Η απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου δεν ισχύει για συναλλαγή εντός ομίλου, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3, η οποία συνάπτεται από αντισυμβαλλόμενους εγκατεστη
μένους στο ίδιο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει κανένα
τρέχον ή προβλεπόμενο πρακτικό ή νομικό εμπόδιο στην άμεση μετα
βίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ των
αντισυμβαλλομένων.
6.
Η συναλλαγή εντός ομίλου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 2 στοιχεία α), β) ή γ), η οποία συνάπτεται από αντισυμβαλλό
μενους εγκατεστημένους σε διαφορετικά κράτη μέλη, εξαιρείται εν όλω
ή εν μέρει από την απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, βάσει θετικής απόφασης και των δύο οικείων αρμό
διων αρχών, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου των αντισυμβαλλομένων είναι
δεόντως ορθές, εύρωστες και συνεπείς με το επίπεδο πολυπλοκότη
τας της συναλλαγής παραγώγων·
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β) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο πρακτικό ή νομικό
εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση
υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν εκδώσουν θετική απόφαση
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης εξαί
ρεσης, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε
συμφωνία ακολουθώντας της διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
7.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 συναλλαγή εντός
ομίλου η οποία συνάπτεται μεταξύ μη χρηματοοικονομικών αντισυμ
βαλλομένων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη εξαιρείται
από την απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων των αντισυμβαλλομένων
είναι δεόντως ορθές, άρτιες και συνεπείς με το επίπεδο πολυπλοκό
τητας της συναλλαγής παραγώγων·
β) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο πρακτικό ή νομικό
εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση
υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι κοινοποιούν την πρό
θεσή τους να εφαρμόσουν την εξαίρεση στις αρμόδιες αρχές του
άρθρου 10 παράγραφος 5. Η εξαίρεση είναι έγκυρη εκτός εάν μία
από τις αρμόδιες αρχές προς τις οποίες έγινε η κοινοποίηση δηλώσει,
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, ότι κατά την
κρίση της δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στοι
χεία α) ή β) του πρώτου εδαφίου.
8.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) ως δ)
συναλλαγή εντός ομίλου η οποία συνάπτεται από έναν αντισυμβαλλό
μενο εγκατεστημένο στην Ένωση και έναν αντισυμβαλλόμενο εγκατε
στημένο σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας εξαιρείται εν όλω ή εν μέρει από
την απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
βάσει θετικής απόφασης της οικείας αρμόδιας αρχής που είναι υπεύ
θυνη για την εποπτεία του αντισυμβαλλομένου ο οποίος είναι εγκατε
στημένος στην Ένωση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋ
ποθέσεις:
α) οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου των αντισυμβαλλομένων είναι
δεόντως ορθές, εύρωστες και συνεπείς με το επίπεδο πολυπλοκότη
τας της συναλλαγής παραγώγων·
β) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο πρακτικό ή νομικό
εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση
υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
9.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 συναλλαγή εντός
ομίλου η οποία συνάπτεται από έναν μη χρηματοοικονομικό αντισυμ
βαλλόμενο εγκατεστημένο στην Ένωση και έναν αντισυμβαλλόμενο
εγκατεστημένο σε περιοχή δικαιοδοσίας τρίτης χώρας εξαιρείται από
την απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου των αντισυμβαλλομένων είναι
δεόντως ορθές, εύρωστες και συνεπείς με το επίπεδο πολυπλοκότη
τας της συναλλαγής παραγώγων·
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β) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο πρακτικό ή νομικό
εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση
υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί την πρόθεσή
του να εφαρμόσει την εξαίρεση στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 10
παράγραφος 5. Η εξαίρεση είναι έγκυρη εκτός εάν οιαδήποτε από τις
αρμόδιες αρχές προς τις οποίες έγινε η κοινοποίηση δηλώσει, εντός
τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, ότι κατά την
κρίση της δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στοι
χεία α) ή β) του πρώτου εδαφίου.
10.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 συναλλαγή εντός
ομίλου η οποία συνάπτεται από έναν μη χρηματοοικονομικό αντισυμ
βαλλόμενο και έναν χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο εγκατεστη
μένους σε διαφορετικά κράτη μέλη εξαιρείται εν όλω ή εν μέρει από
την απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
βάσει θετικής απόφασης της οικείας αρμόδιας αρχής που είναι υπεύ
θυνη για την εποπτεία του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου,
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου των αντισυμβαλλομένων είναι
δεόντως ορθές, εύρωστες και συνεπείς με το επίπεδο πολυπλοκότη
τας της συναλλαγής παραγώγων·
β) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο πρακτικό ή νομικό
εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση
υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Η οικεία αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του χρη
ματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου κοινοποιεί κάθε τέτοια απόφαση
στην αρμόδια αρχή του άρθρου 10 παράγραφος 5. Η εξαίρεση είναι
έγκυρη εκτός αν η αρμόδια αρχή προς την οποία έγινε η κοινοποίηση
θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα
στοιχεία α) ή β) του πρώτου εδαφίου. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ
των αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να βοηθήσει τις εν λόγω
αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο των εξουσιών της
που προβλέπονται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
11.
Ο αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή εντός ομίλου ο οποίος
εξαιρέθηκε από την απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 3 δημο
σιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση.
Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ οιαδήποτε απόφαση έχει
εγκριθεί δυνάμει των παραγράφων 6, 8 ή 10, ή οιαδήποτε κοινοποίηση
έχει λάβει δυνάμει των παραγράφων 7, 9 ή 10, και παρέχει στην
ΕΑΚΑΑ λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αντίστοιχη συναλλαγή
εντός ομίλου.
12.
Οι υποχρεώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 ως 11
εφαρμόζονται σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που
έχουν συναφθεί ανάμεσα σε οντότητες τρίτων χωρών οι οποίες θα
υπέκειντο στις υποχρεώσεις αυτές αν ήταν εγκατεστημένες στην Ένω
ση, με την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις αυτές έχουν άμεσο, ουσια
στικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης ή σε περίπτωση που
τέτοια υποχρέωση είναι απαραίτητη ή ενδείκνυται για να αποφευχθεί η
προσπάθεια παράκαμψης οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.
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13.
Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί τακτικά τη δραστηριότητα σε παρά
γωγα που δεν είναι επιλέξιμα για εκκαθάριση, προκειμένου να εντοπίζει
περιπτώσεις όπου μια συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων μπορεί να
ενέχει συστημικό κίνδυνο και να αποτρέπει καταχρηστικές επιλογές του
ευνοϊκότερου ρυθμιστικού καθεστώτος μεταξύ εκκαθαριζόμενων και μη
εκκαθαριζόμενων συναλλαγών σε παράγωγα. Ειδικότερα η ΕΑΚΑΑ,
μετά από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, αναλαμβάνει δράσεις σύμφωνα
με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ή επανεξετάζει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που αφορούν τις απαιτήσεις παροχής περιθωρίου ασφαλείας
που θεσπίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου και στο
άρθρο 41.
14.
Προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύ
πων που αφορούν:
α) τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τις συνθήκες της αγοράς που παρακωλύουν την αποτίμηση με βάση
αγοραίες αξίες και τα κριτήρια για τη χρήση αποτίμησης βάσει
υποδείγματος θεωρητικών τιμών η οποία αναφέρεται στην παρά
γραφο 2·
γ) τα στοιχεία των συναλλαγών εντός ομίλου που εξαιρέθηκαν, τα
οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στην κοινοποίηση που αναφέρεται
στις παραγράφους 7, 9 και 10·
δ) τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές εντός ομίλου που
εξαιρέθηκαν τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 11·
ε) τις συμβάσεις οι οποίες θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και
προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης ή τις περιπτώσεις όπου
είναι απαραίτητο ή ενδείκνυται να αποφευχθεί η παράκαμψη οποι
ασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, όπως αναφέ
ρεται στην παράγραφο 12.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼M10
15.
Για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος
άρθρου, οι ΕΕΑ καταρτίζουν κοινά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προ
τύπων που διευκρινίζουν τα εξής:
α) τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπέ
δων και του είδους της πρόσθετης ασφάλειας, καθώς και των ρυθ
μίσεων διαχωρισμού που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την
παράγραφο 3·
β) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι αντισυμβαλλόμενοι και
οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή εξαιρέσεων
βάσει των παραγράφων 6 έως 10·
γ) τα ισχύοντα κριτήρια των παραγράφων 5 έως 10, με ειδική αναφορά
στο τι πρέπει να θεωρείται ως πρακτικό ή νομικό εμπόδιο στην
άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
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Όσον αφορά συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι οποίες συνά
πτονται από οντότητες καλυμμένων ομολόγων σε σχέση με καλυμμένο
ομόλογο ή από οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση σε σχέση με
τιτλοποίηση κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού και οι οποίες πλη
ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 του παρόντος κανονι
σμού και τις απαιτήσεις του άρθρου 18, και των άρθρων 19 έως 22 ή 23
έως 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 [κανονισμός περί τιτλοποιήσεων],
για να καθοριστεί το απαιτούμενο επίπεδο και είδος της πρόσθετης ασφά
λειας λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε εμπόδια προκύπτουν κατά την
ανταλλαγή πρόσθετης ασφάλειας όσον αφορά τις υφιστάμενες συμβάσεις
εξασφάλισης στο πλαίσιο του καλυμμένου ομολόγου ή της τιτλοποίησης.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύ
πων στην Επιτροπή έως τις 18 Ιουλίου 2018.
Ανάλογα με τη νομική φύση του αντισυμβαλλομένου, ανατίθεται στην
Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως
14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
▼B
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παράβασης των κανόνων του παρόντος τίτλου και λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώ
σεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον διοικητικά πρόστιμα. Οι προβλε
πόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που είναι
υπεύθυνες για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών και, ενδεχομένως,
των μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων δημοσιοποιούν κάθε
κύρωση που έχει επιβληθεί για παραβάσεις των άρθρων 4, 5 και 7 έως
11, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά
τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις
αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων κανόνων
επιβολής κυρώσεων. Η γνωστοποίηση και δημοσίευση αυτή δεν περι
λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο
α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Έως τις 17 Φεβρουαρίου 2013, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή
τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Κοινοποιούν χωρίς
καθυστέρηση στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
3.
Η παράβαση των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα τίτλο δεν
επηρεάζει την ισχύ των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
ούτε τη δυνατότητα των συμβαλλομένων να επιβάλλουν την εφαρμογή
των όρων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Η παρά
βαση των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα τίτλο δεν γεννά
δικαίωμα αποζημίωσης από συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων.
Άρθρο 13
Μηχανισμοί

για την αποφυγή αλληλεπικαλυπτόμενων
αλληλοσυγκρουόμενων ρυθμίσεων

ή

1.
Η ΕΑΚΑΑ συντρέχει την Επιτροπή στην παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο
σχετικά με την εφαρμογή διεθνώς των αρχών που ορίζονται στα
άρθρα 4, 9, 10 και 11, ιδίως όσον αφορά τυχόν αλληλεπικαλυπτόμενες
ή αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγο
ρά, και υποβάλλουν συστάσεις για ενδεχόμενες ενέργειες.
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2.
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες
δηλώνει ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις καθώς και οι ρυθ
μίσεις επιβολής της νομοθεσίας τρίτης χώρας:
α) ισοδυναμούν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισμό δυνάμει των άρθρων 4, 9, 10 και 11·
β) εξασφαλίζουν προστασία του επαγγελματικού απορρήτου ισοδύναμη
με τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού και
γ) εφαρμόζονται και επιβάλλονται αποτελεσματικά και με δίκαιο και
μη στρεβλωτικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική
εποπτεία και εφαρμογή των κανόνων στην εν λόγω τρίτη χώρα.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικα
σία εξέτασης του άρθρου 86 παράγραφος 2.
3.
Η εκτελεστική πράξη περί ισοδυναμίας, σύμφωνα με τα αναφερό
μενα στην παράγραφο 2, σημαίνει ότι για τους αντισυμβαλλομένους
που προβαίνουν σε συναλλαγή η οποία υπόκειται στον παρόντα κανο
νισμό θα θεωρείται πως έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περι
γράφονται στα άρθρα 4, 9, 10 και 11 εφόσον ένας τουλάχιστον αντι
συμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην εν λόγω τρίτη χώρα.
4.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, παρακολουθεί την εκ
μέρους τρίτων χωρών, για τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη
σχετικά με την ισοδυναμία, αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων
που ισοδυναμούν με αυτές που καθορίζονται στα άρθρα 4, 9, 10 και 11
και υποβάλλει τακτικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, εκθέσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η έκθεση
αποκαλύπτει ανεπαρκή ή ασυνεπή εφαρμογή των απαιτήσεων περί ισο
δυναμίας από αρχές της τρίτης χώρας, η Επιτροπή, εντός 30 ημερολο
γιακών ημερών μετά την παρουσίαση της έκθεσης, παύει να αναγνωρί
ζει ως ισοδύναμο το νομικό πλαίσιο της εν λόγω τρίτης χώρας. Σε
περίπτωση που αποσυρθεί εκτελεστική πράξη περί ισοδυναμίας, οι αντι
συμβαλλόμενοι υπόκεινται εκ νέου αυτομάτως σε όλες τις απαιτήσεις
του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΑΔΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Όροι

και

διαδικασίες

για την άδεια λειτουργίας
αντισυμβαλλομένου

κεντρικού

Άρθρο 14
Άδεια λειτουργίας κεντρικού αντισυμβαλλομένου
1.
Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση
σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ως κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας στην αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος («αρμόδια για τον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή»), σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 17.
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2.
Μόλις χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17, η εν λόγω άδεια
ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης.
3.
Η άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγεί
ται μόνο για δραστηριότητες που συνδέονται με την εκκαθάριση και
διευκρινίζει τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται
να παρέχει ή να ασκεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, συμπεριλαμβα
νομένων των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων που καλύπτονται
από παρόμοια άδεια.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πληροί ανά πάσα στιγμή τους
αναγκαίους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυ
στέρηση, στις αρμόδιες αρχές κάθε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει
τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας.
5.
Η άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εμπο
δίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν
πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλομέ
νους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, περιλαμβανομένων
ορισμένων απαιτήσεων για αδειοδότηση σύμφωνα με την οδηγία
2006/48/ΕΚ.

Άρθρο 15
Επέκταση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
1.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ο οποίος επιθυμεί να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, που δεν
καλύπτονται από την αρχική άδεια λειτουργίας, υποβάλλει αίτηση επέ
κτασης στην αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή. Η
παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης για τις οποίες δεν έχει ήδη λάβει
άδεια ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεωρείται να είναι επέκταση
της άδειας αυτής.
Η επέκταση της άδειας λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με τη διαδι
κασία που θεσπίζεται στο άρθρο 17.
2.
Σε περίπτωση που κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να επε
κτείνει τις δραστηριότητές του σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο
οποίο είναι εγκατεστημένος, η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο αρχή ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια αρχή αυτού του άλλου
κράτους μέλους.

Άρθρο 16
Απαιτήσεις κεφαλαίου
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατέχει πάγιο και διαθέσιμο
αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2.
Το κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων
των αδιανέμητων κερδών και των αποθεματικών, είναι ανάλογο του
κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητες του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου. Επαρκεί ανά πάσα στιγμή για τη διασφάλιση εύτακτου
τερματισμού της λειτουργίας ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως και για την επαρκή προ
στασία του κεντρικού αντισυμβαλλομένου έναντι πιστωτικών κινδύνων,
κινδύνων αντισυμβαλλομένου, κινδύνων αγοράς, λειτουργικών κινδύ
νων, νομικών κινδύνων και επιχειρηματικών κινδύνων που δεν καλύ
πτονται ήδη από συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς πόρους όπως
αναφέρεται στα άρθρα 41 ως 44.
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3.
Για την εξασφάλιση συνέπειας στην εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ και μετά από δια
βούλευση με την ΕΑΚΑΑ, αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών
προτύπων που να διευκρινίζουν απαιτήσεις σε σχέση με το κεφάλαιο,
τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Η ΕΑΤ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 17
Διαδικασία χορήγησης και άρνησης άδειας λειτουργίας
1.
Ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει αίτηση για
χορήγηση άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο
είναι εγκατεστημένος.
2.
Ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες ώστε να πεισθεί η αρμόδια αρχή ότι αυτός έχει προβεί,
κατά τη στιγμή χορήγησης της άδειας λειτουργίας, όλες τις αναγκαίες
ρυθμίσεις για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονι
σμού. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει αμέσως όλες τις πληροφορίες που
λαμβάνει από τον αιτούντα κεντρικό αντισυμβαλλόμενο στην ΕΑΚΑΑ
και το σώμα που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.
3.
Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η
αρμόδια αρχή εκτιμά αν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι
πλήρης, η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος οφείλει να παράσχει τις πρόσθετες πλη
ροφορίες. Όταν εκτιμήσει ότι μια αίτηση είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή
ενημερώνει καταλλήλως τον αιτούντα κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τα
μέλη του σώματος που συστάθηκε βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1
και την ΕΑΚΑΑ.
4.
Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εάν έχει πεισθεί
απολύτως ότι ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πληροί όλες τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος ανακοινώνεται ως σύστημα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ.
Η αρμόδια για τον αντισυμβαλλόμενο αρχή εξετάζει δεόντως τη γνώμη
στην οποία καταλήγει το σώμα σύμφωνα με το άρθρο 19. Εάν η αρμό
δια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή δεν συμφωνεί με θετική
γνώμη του σώματος, η απόφασή της περιέχει πλήρη αιτιολόγηση και
παρέχει επεξήγηση κάθε τυχόν σημαντικής απόκλισης από την εν λόγω
θετική γνώμη του.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες όλα τα μέλη του σώματος, εξαιρουμένων
των αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του κεντρικού αντισυμ
βαλλόμενου, καταλήξουν σε κοινή γνώμη με αμοιβαία συμφωνία, δυνά
μει του άρθρου 19 παράγραφος 1, βάσει της οποίας ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας. Η γνώμη αυτή υπο
βάλλεται γραπτώς και περιέχει πλήρη και λεπτομερή αιτιολόγηση των
λόγων για τους οποίους το σώμα θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι απαι
τήσεις του παρόντος κανονισμού ή άλλης νομοθεσίας της Ένωσης.
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Εφόσον δεν επιτευχθεί κοινή γνώμη με αμοιβαία συμφωνία, όπως προ
βλέπεται στο τρίτο εδάφιο, και εφόσον η πλειοψηφία των δύο τρίτων
του σώματος έχει εκφέρει αρνητική γνώμη, οποιαδήποτε από τις οικείες
αρμόδιες αρχές, βασιζόμενη στην πλειοψηφία των δύο τρίτων του
σώματος, μπορεί, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση
της αρνητικής γνώμης, να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα
με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η αρνητική απόφαση που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο αναφέρει
γραπτώς την πλήρη και λεπτομερή αιτιολόγηση των λόγων για τους
οποίους τα οικεία μέλη του σώματος θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή άλλης νομοθεσίας της Ένωσης.
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
αρχή αναβάλλει την απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και
αναμένει την απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας που μπορεί
να λάβει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει την από
φασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΚΑΑ. Το θέμα δεν παρα
πέμπεται στην ΕΑΚΑΑ μετά την παρέλευση της προθεσμίας 30 ημερών
που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο.
Εφόσον όλα τα μέλη του σώματος, εξαιρουμένων των αρχών του κρά
τος μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος, καταλήξουν σε κοινή γνώμη με αμοιβαία συμφωνία με βάση το
άρθρο 19 παράγραφος 1, ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν θα
λάβει άδεια λειτουργίας, η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
αρχή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το
άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαβιβάζει την απόφαση στις υπόλοιπες
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.
5.
Η ΕΑΚΑΑ ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σε περίπτωση που η αρμόδια για τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο αρχή δεν έχει εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού ή τις έχει εφαρμόσει με τρόπο που φαίνεται ότι αντιβαίνει
στο δίκαιο της Ένωσης.
Η ΕΑΚΑΑ δύναται να ερευνήσει πιθανή παραβίαση ή μη εφαρμογή
των κανόνων του δικαίου της Ένωσης ύστερα από αίτηση οιουδήποτε
μέλους του σώματος ή με δική της πρωτοβουλία, αφού ενημερώσει την
αρμόδια για τον αντισυμβαλλόμενο αρχή.
6.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καμία πράξη μέλους του
σώματος δεν εισαγάγει, έμμεσα ή άμεσα, διακρίσεις κατά κράτους
μέλους ή ομάδας κρατών μελών ως τόπου παροχής υπηρεσιών εκκαθά
ρισης σε οποιοδήποτε νόμισμα.
7.
Εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, η αρμόδια
αρχή ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα κεντρικό αντισυμβαλλόμενο,
με πλήρη αιτιολόγηση, αν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή όχι.

Άρθρο 18
Σώματα
1.
Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή πλήρους αίτη
σης σύμφωνα με το άρθρο 17, η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο αρχή του συγκροτεί σώμα, το οποίο διευθύνει και του οποίου
προεδρεύει, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπλήρωση των καθηκό
ντων που αναφέρονται στα άρθρα 15, 17, 49, 51 και 54.
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Το σώμα απαρτίζεται από:

α) την ΕΑΚΑΑ·
β) την αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή·
γ) τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των εκκα
θαριστικών μελών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου τα οποία
είναι εγκατεστημένα στα τρία κράτη μέλη με τις υψηλότερες εισφο
ρές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 42, επί συνολικής βάσεως για περίοδο
ενός έτους·
δ) τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των τόπων
διαπραγμάτευσης που εξυπηρετούνται από τον κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο·
ε)

τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους με τους οποίους έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις διαλειτουργι
κότητας·

στ) τις αρμόδιες αρχές που έχουν υπό την εποπτεία τους κεντρικά
αποθετήρια τίτλων με τα οποία είναι συνδεδεμένος ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος·
ζ)

όσα μέλη του ΕΣΚΤ είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου και όσα μέλη του ΕΣΚΤ είναι υπεύθυνα
για την επίβλεψη των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με τους οποί
ους έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας·

η) τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν τα πιο σχετικά νομίσματα της
Ένωσης ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκκαθαρίζονται.
3.
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που δεν είναι μέλος του σώματος
δύναται να ζητεί από το σώμα κάθε πληροφορία που την ενδιαφέρει
προς εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων.
4.
Το σώμα, υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων
αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζει:
α) την κατάρτιση της γνώμης που προβλέπεται στο άρθρο 19·
β) την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων
παροχής πληροφοριών βάσει του άρθρου 84·
γ) συμφωνία για την εκούσια ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της·
δ) τον συντονισμό των προγραμμάτων εποπτικών ελέγχων, βάσει της
αξιολόγησης κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και
ε) τον καθορισμό διαδικασιών και την κατάρτιση σχεδίων απρόοπτων
γεγονότων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 24.
5.
Η συγκρότηση και η λειτουργία του σώματος βασίζεται σε γραπτή
συμφωνία μεταξύ όλων των μελών του.
Στη συμφωνία καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις λειτουργίας του
σώματος, μεταξύ άλλων οι λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τις διαδι
κασίες ψηφοφορίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3,
και μπορεί να προσδιορίζονται τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατε
θούν στην αρμόδια αρχή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή σε άλλο
μέλος του σώματος.
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6.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής και συνεκτική λειτουρ
γία των σωμάτων στο σύνολο της Ένωσης, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέ
δια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τους όρους υπό
τους οποίους τα νομίσματα της Ένωσης που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2 στοιχείο η) πρέπει να θεωρούνται ως τα πλέον σχετικά και τις
λεπτομέρειες των πρακτικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 5.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 19
Γνώμη του σώματος
1.
Εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης από
τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 17, η αρμόδια
για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή διενεργεί αξιολόγηση του
κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και υποβάλλει έκθεση
στο σώμα.
Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, και με βάση
τα πορίσματα της έκθεσης αυτής, το σώμα καταλήγει σε κοινή γνώμη
σχετικά με το κατά πόσον ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συμ
μορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο και
εάν δεν καταλήξει σε κοινή γνώμη, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, το
σώμα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, εγκρίνει πλειοψηφική γνώμη.
2.
Η ΕΑΚΑΑ διευκολύνει την έκδοση της κοινής γνώμης σύμφωνα
με τον γενικό συντονιστικό της ρόλο δυνάμει του άρθρου 31 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
3.
Η πλειοψηφική γνώμη του σώματος εγκρίνεται με απλή πλει
οψηφία των μελών του. Για σώματα με 12 ή λιγότερα μέλη, έως δύο
μέλη του σώματος που ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος διαθέτουν ψήφο
και κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία μόνο ψήφο. Όσον
αφορά τα σώματα με περισσότερα από 12 μέλη, έως τρία μέλη που
ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος διαθέτουν ψήφο και κάθε μέλος με
δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία μόνο ψήφο. Η ΕΑΚΑΑ δεν διαθέτει
δικαίωμα ψήφου για τις γνώμες του σώματος.

Άρθρο 20
Ανάκληση αδείας
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 3, η αρμόδια για
τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή ανακαλεί την άδεια σε περίπτωση
που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 μηνών, παραι
τείται ρητώς από αυτήν ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες ούτε έχει
ασκήσει δραστηριότητες κατά το προηγούμενο εξάμηνο·
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β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντι
κανονικό τρόπο·
γ) δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια
και δεν πραγματοποίησε τις διορθωτικές ενέργειες που ζήτησε η
αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή μέσα σε ορισμένο
χρονικό πλαίσιο·
δ) έχει διαπράξει σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις οποιασδή
ποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
2.
Αν η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή θεωρεί
ότι συντρέχει μία από τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1, ενημερώνει αναλόγως εντός πέντε εργάσιμων ημερών την
ΕΑΚΑΑ και τα μέλη του σώματος.
3.
Η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή διαβουλεύε
ται με τα μέλη του σώματος σχετικά με την αναγκαιότητα να ανακληθεί
η άδεια του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκτός εάν η απόφαση αυτή
χρειάζεται να ληφθεί επειγόντως.
4.
Οποιοδήποτε μέλος του σώματος δύναται, ανά πάσα στιγμή, να
ζητήσει από την αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή να
εξετάσει κατά πόσον ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξακολουθεί να
πληροί τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια.
5.
Η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή δύναται να
περιορίσει την ανάκληση σε συγκεκριμένη υπηρεσία, δραστηριότητα ή
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.
6.
Η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή αποστέλλει
στην ΕΑΚΑΑ και στα μέλη του σώματος την πλήρως αιτιολογημένη
απόφασή της, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες επιφυλάξεις των
μελών του σώματος.
7.
Η απόφαση για ανάκληση της άδειας ισχύει σε ολόκληρη την
Ένωση.

Άρθρο 21
Επανεξέταση και αξιολόγηση
1.
Με την επιφύλαξη του ρόλου του σώματος, οι αρμόδιες αρχές που
αναφέρονται στο άρθρο 22 επανεξετάζουν τις ρυθμίσεις, τις στρατηγι
κές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από τους
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ώστε να συμμορφώνονται με τον
παρόντα κανονισμό και αξιολογούν τους κινδύνους στους οποίους εκτί
θενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι.
2.
Η επανεξέταση και η αξιολόγηση που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμ
βαλλομένους, οι οποίες αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
3.
Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν τη συχνότητα και το βάθος της
επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο
1 λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη συστημική σπουδαιότητα, τη
φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του
υπό εξέταση κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η επανεξέταση και αξιο
λόγηση επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις.
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4.
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν το σώμα τακτικά και τουλάχιστον
μία φορά ετησίως, σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και
της αξιολόγησης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβα
νομένων τυχόν διορθωτικών ενεργειών ή κυρώσεων.
5.
Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού να προβεί
εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες ή να λάβει τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση.
6.
Η ΕΑΚΑΑ επιτελεί συντονιστικό ρόλο μεταξύ των αρμόδιων
αρχών και μεταξύ των σωμάτων, με στόχο την οικοδόμηση κοινής
εποπτικής νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών πρακτικών που εξασφα
λίζουν ομοιόμορφες διαδικασίες και συνεπείς προσεγγίσεις και ενι
σχύουν τη συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, η
ΕΑΚΑΑ:
α) πραγματοποιεί ανάλυση από ομότιμους για όλες τις εποπτικές δρα
στηριότητες όλων των αρμόδιων αρχών σε σχέση με την αδει
οδότηση και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σύμ
φωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και
β) προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης εκτιμήσεις της αντοχής
των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε αντίξοες εξελίξεις της αγο
ράς, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
Σε περίπτωση που, με την αξιολόγηση που αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο στοιχείο β), διαπιστωθούν αδυναμίες στην αντοχή ενός ή περισ
σότερων κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τις ανα
γκαίες συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εποπτεία και επίβλεψη των κεντρικών αντισυμβαλλομένων
Άρθρο 22
Αρμόδια αρχή
1.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύ
θυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισμό όσον αφορά την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία
των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στο έδα
φός του, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες της μίας
αρμόδιες αρχές, προσδιορίζει σαφώς τους αντίστοιχους ρόλους και ορί
ζει μία και μόνη αρχή ως υπεύθυνη για τον συντονισμό της συνεργα
σίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ,
τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, την ΕΑΤ και τα σχετικά
μέλη του ΕΣΚΤ σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24, 83 και 84.
2.
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή διαθέτει τις
εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της.
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3.
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη δυνατότητα λήψης ή επιβολής
κατάλληλων διοικητικών μέτρων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατά
των φυσικών ή νομικών προσώπων υπεύθυνων για μη συμμόρφωση
προς τον παρόντα κανονισμό.
Τα μέτρα αυτά θα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά
και δύνανται να περιλαμβάνουν αίτηση πραγματοποίησης διορθωτικών
ενεργειών μέσα σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο.
4.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κατάλογο των
αρμοδίων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συνεργασία
Άρθρο 23
Συνεργασία μεταξύ αρχών
1.
Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με την
ΕΑΚΑΑ, και, εν ανάγκη, με το ΕΣΚΤ.
2.
Κατά την άσκηση των γενικών καθηκόντων τους, οι αρμόδιες
αρχές εκτιμούν δεόντως τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποφάσεών
τους στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε όλα τα
άλλα σχετικά κράτη μέλη και, ιδίως, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
που αναφέρονται στο άρθρο 24, βάσει των πληροφοριών που είναι
διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή.

Άρθρο 24
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Η αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο αρχή ή οιαδήποτε άλλη
αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, το σώμα, τα οικεία μέλη του ΕΣΚΤ και
τις λοιπές οικείες αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με
οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο, μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις στις χρηματαγορές οι
οποίες ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της
αγοράς και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε
κάποιο από τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος ή κάποιο από τα εκκαθαριστικά του μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχέσεις με τρίτες χώρες
Άρθρο 25
Αναγνώριση κεντρικού αντισυμβαλλομένου τρίτης χώρας
1.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα
δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε εκκαθαριστικά μέλη ή
τόπους διαπραγμάτευσης που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση μόνον
εάν ο εν λόγω κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι αναγνωρισμένος από
την ΕΑΚΑΑ.
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2.
Η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τις αρχές που αναφέρονται
στην παράγραφο 3, μπορεί να αναγνωρίζει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα ο οποίος έχει ζητήσει την αναγνώριση
αυτή για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων εκκαθά
ρισης, εφόσον:
α) η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με την παρά
γραφο 6·
β) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη
συγκεκριμένη τρίτη χώρα και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία
και πλαίσιο επιβολής που εξασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση προς
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται σε αυτή
την τρίτη χώρα·
γ) έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις συνεργασίας, σύμφωνα με την παρά
γραφο 7·
▼M5
δ) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος ή έχει άδεια
λειτουργίας από την Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ)
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),
σε τρίτη χώρα η οποία δεν χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρ
κειες όσον αφορά στο εθνικό καθεστώς καταπολέμησης της νομιμο
ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματο
δότησης της τρομοκρατίας οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απει
λές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.
▼B
3.
Κατά την εκτίμηση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται με:
α) την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος παρέχει ή σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες
εκκαθάρισης και το οποίο έχει επιλέξει ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος·
β) τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των εκκα
θαριστικών μελών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου τα οποία
είναι εγκατεστημένα στα τρία κράτη μέλη τα οποία πραγματοποι
ούν ή θα πραγματοποιούν κατά τις προβλέψεις του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου τις υψηλότερες εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρι
σης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 42, αθροιστικά για περίοδο ενός έτους·
γ) τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των τόπων
διαπραγμάτευσης που βρίσκονται στην Ένωση και που εξυπηρετού
νται ή πρόκειται να εξυπηρετούνται από τον κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο·
δ) τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και με τους οποίους
έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας·
ε)

τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ από τα κράτη μέλη στα οποία ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες
εκκαθάρισης και τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ που είναι υπεύθυνα
για την επίβλεψη των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με τους οποί
ους έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας·

(1) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτρο
πής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
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στ) τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν τα πλέον σχετικά νομίσματα
της Ένωσης ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκκαθαρίζο
νται ή πρόκειται να εκκαθαρίζονται.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που αναφέρεται στην παράγραφο
1 υποβάλλει την αίτησή του στην ΕΑΚΑΑ.
Ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις
αναγκαίες για την αναγνώρισή του πληροφορίες. Εντός 30 εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή, η ΕΑΚΑΑ εκτιμά εάν η αίτηση είναι
πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσμία
εντός της οποίας ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος οφείλει να
παράσχει πρόσθετες πληροφορίες.
Η απόφαση αναγνώρισης βασίζεται στις προϋποθέσεις της παραγράφου
2 και είναι ανεξάρτητη από ενδεχόμενη αξιολόγηση που λαμβάνεται ως
βάση για την απόφαση περί ισοδυναμίας του άρθρου 13 παράγραφος 3.
Η ΕΑΚΑΑ, πριν λάβει την απόφασή της, διαβουλεύεται με τις αρχές
και τις οντότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 3.
Εντός 180 εργασίμων ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης, η
ΕΑΚΑΑ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα κεντρικό αντισυμβαλλόμε
νο, με πλήρως αιτιολογημένη επεξήγηση, εάν χορηγείται άδεια λειτουρ
γίας ή όχι.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων που έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.
5.
Η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τις αρχές και τις οντότητες
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, επανεξετάζει την αναγνώριση
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη
χώρα σε περίπτωση επέκτασης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών
του εν λόγω κεντρικού αντισυμβαλλομένου στην Ένωση. Η επανεξέ
ταση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4. Η
ΕΑΚΑΑ μπορεί να ανακαλέσει την αναγνώριση αυτού του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παρα
γράψου 2 καθώς και σε όμοιες περιπτώσεις με εκείνες που περιγράφο
νται στο άρθρο 20.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη δυνάμει του
άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, αναγνωρίζοντας ότι οι
νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας εξασφαλίζουν ότι οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε
αυτή την τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς νομικά δεσμευτικές απαι
τήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον τίτλο IV
του παρόντος κανονισμού, ότι οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου σε αυτή
την τρίτη χώρα επί συνεχούς βάσεως και ότι το νομικό πλαίσιο της εν
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει αποτελεσματικό ισοδύναμο σύστημα για
την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας δυνάμει του νομικού συστήματος τρίτης χώρας.
7.
Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τις σχετικές
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό και εποπτικό
πλαίσιο έχει αναγνωριστεί ως ισοδύναμο με τον παρόντα κανονισμό
σύμφωνα με την παράγραφο 6. Οι σχετικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν
τουλάχιστον:
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α) τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και
των αρμόδιων αρχών των σχετικών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβα
νομένης της πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που ζητεί η
ΕΑΚΑΑ σχετικά με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτες χώρες·
β) τον μηχανισμό άμεσης ειδοποίησης της ΕΑΚΑΑ σε περίπτωση που
αρμόδια αρχή τρίτης χώρας κρίνει ότι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
τον οποίο εποπτεύει έχει παραβεί τους όρους της άδειας λειτουργίας
του ή άλλη νομοθεσία στην οποία υπάγεται·
γ) τον μηχανισμό άμεσης ειδοποίησης της ΕΑΚΑΑ από αρμόδια αρχή
τρίτης χώρας όταν σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τον οποίο επο
πτεύει χορηγείται το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε
εκκαθαριστικά μέλη ή πελάτες εγκατεστημένους στην Ένωση·
δ) τις διαδικασίες που αφορούν τον συντονισμό των εποπτικών δρα
στηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων, όταν χρειάζεται, των επιτόπιων
επιθεωρήσεων.
8.
Για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
προκειμένου να καθοριστούν οι πληροφορίες που παρέχει ο αιτών
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στην ΕΑΚΑΑ όταν υποβάλλει αίτηση
αναγνώρισης.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οργανωτικές απαιτήσεις
Άρθρο 26
Γενικές διατάξεις
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρ
νησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με ευκρινείς, διαφα
νείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντο
πισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων
στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, καθώς και επαρκείς
μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων ορθών διοικητι
κών και λογιστικών διαδικασιών.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει πολιτικές και διαδικα
σίες οι οποίες είναι επαρκώς αποτελεσματικές ώστε να εξασφαλίζεται
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων του με
όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί και εφαρμόζει οργανω
τική δομή η οποία διασφαλίζει τη συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία
κατά την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων
του. Χρησιμοποιεί κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, πόρους και
διαδικασίες.
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4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί σαφή διαχωρισμό
μεταξύ των γραμμών αναφοράς σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου,
αφενός, και όσον αφορά τις άλλες εργασίες του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου, αφετέρου.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υιοθετεί, εφαρμόζει και διατηρεί
πολιτική αποδοχών η οποία προωθεί την ορθή και αποτελεσματική
διαχείριση κινδύνων και η οποία δεν δημιουργεί κίνητρα χαλάρωσης
των προτύπων κινδύνου.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί συστήματα τεχνολογίας
των πληροφοριών κατάλληλα για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας,
της ποικιλίας και των ειδών των παρεχόμενων υπηρεσιών και των
ασκούμενων δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να κατοχυρώνονται υψηλά
επίπεδα ασφαλείας, καθώς και η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα
των διατηρούμενων πληροφοριών.
7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θέτει δωρεάν στη διάθεση του
κοινού τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του, τους κανόνες που διέπουν
τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και τα κριτήρια αποδοχής εκκαθαρι
στικών μελών.
8.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε συχνούς και ανε
ξάρτητους ελέγχους. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων γνωστο
ποιούνται στο συμβούλιο και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής.
9.
Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που να διευκρινίζουν το ελά
χιστο περιεχόμενο των κανόνων και των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 27
Ανώτατα διοικητικά στελέχη και το συμβούλιο
1.
Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη κεντρικού αντισυμβαλλόμενου
διαθέτουν επαρκή καλή φήμη και επαρκή πείρα ώστε να διασφαλίζεται
η χρηστή και συνετή διαχείριση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει συμβούλιο. Τουλάχιστον
το ένα τρίτο, και όχι λιγότερα από δύο, από τα μέλη του συμβουλίου
κεντρικού αντισυμβαλλομένου είναι ανεξάρτητα. Οι εκπρόσωποι των
πελατών των εκκαθαριστικών μελών προσκαλούνται στις συνεδριάσεις
του συμβουλίου για ζητήματα που σχετίζονται με τα άρθρα 38 και 39.
Η αμοιβή των ανεξάρτητων και των λοιπών μη εκτελεστικών μελών του
συμβουλίου δεν συνδέεται με τις επιχειρηματικές επιδόσεις του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου.
Τα μέλη του συμβουλίου κεντρικού αντισυμβαλλομένου, συμπεριλαμ
βανομένων των ανεξάρτητων μελών του, διαθέτουν επαρκή καλή φήμη
και κατάλληλη πείρα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη διαχείριση
κινδύνου και τις υπηρεσίες εκκαθάρισης.
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3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει σαφώς τους ρόλους
και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου και θέτει στη διάθεση της αρμό
διας αρχής και των ελεγκτών τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμ
βουλίου.

Άρθρο 28
Επιτροπή κινδύνου
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συγκροτεί επιτροπή κινδύνου, η
οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εκκαθαριστικών μελών του,
από ανεξάρτητα μέλη του συμβουλίου και από εκπροσώπους των πελα
τών του. Η επιτροπή κινδύνου δύναται να καλεί υπαλλήλους του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου και εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρο
γνώμονες να παρίστανται σε συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αιτηθούν να παρίστανται σε συνεδριά
σεις της επιτροπής κινδύνου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και να τους παρέ
χεται η δέουσα ενημέρωση για τις δραστηριότητες και αποφάσεις της
επιτροπής κινδύνου. Οι συμβουλές της επιτροπής κινδύνου είναι ανε
ξάρτητες από οιαδήποτε άμεση επιρροή από τη διοίκηση του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου. Καμιά από τις ομάδες εκπροσώπων δεν διαθέτει
πλειοψηφία στην επιτροπή κινδύνου.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει σαφώς την εντολή, τις
ρυθμίσεις διακυβέρνησης για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της, τις
λειτουργικές διαδικασίες, τα κριτήρια αποδοχής των μελών και τον
μηχανισμό εκλογής των μελών της επιτροπής κινδύνου. Οι ρυθμίσεις
διακυβέρνησης δημοσιοποιούνται και προβλέπουν, τουλάχιστον, ότι
στην επιτροπή κινδύνου προεδρεύει ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου,
ότι η επιτροπή κινδύνου αναφέρεται απ’ ευθείας στο συμβούλιο και ότι
πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις.
3.
Η επιτροπή κινδύνου συμβουλεύει το συμβούλιο όσον αφορά
κάθε ρύθμιση η οποία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διαχείριση
κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, όπως είναι ενδεχόμενη
σημαντική αλλαγή στο μοντέλο κινδύνου που εφαρμόζει, οι διαδικασίες
σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, τα κριτήρια αποδοχής εκκαθαρι
στικών μελών, η εκκαθάριση νέων κατηγοριών μέσων ή η εξωτερική
ανάθεση καθηκόντων. Δεν απαιτείται παροχή συμβουλών από την επι
τροπή κινδύνου για τις καθημερινές εργασίες του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου. Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για διαβούλευση με
την επιτροπή κινδύνου όσον αφορά εξελίξεις που επιδρούν στη διαχεί
ριση κινδύνου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
4.
Υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των αρμοδίων αρχών να
ενημερώνονται δεόντως, τα μέλη της επιτροπής κινδύνου δεσμεύονται
από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής
κινδύνου διαπιστώσει ότι ένα μέλος βρίσκεται σε κατάσταση πραγμα
τικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων σε συγκεκριμένο θέμα,
δεν επιτρέπεται στο εν λόγω μέλος να ψηφίσει επί του θέματος αυτού.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει πάραυτα την αρμό
δια αρχή σχετικά με κάθε απόφαση όπου το συμβούλιο αποφασίζει να
μην ακολουθήσει τις συμβουλές της επιτροπής κινδύνου.

Άρθρο 29
Τήρηση αρχείων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα ετών, όλα τα αρχεία που αφορούν τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες και τις ασκηθείσες δραστηριότητες, ούτως ώστε η αρμόδια
αρχή να είναι σε θέση να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου προς τον παρόντα κανονισμό.
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2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη μιας σύμβασης, όλες τις πληρο
φορίες για όλες τις συμβάσεις που έχει διεκπεραιώσει. Οι εν λόγω
πληροφορίες καθιστούν δυνατό τουλάχιστον τον προσδιορισμό των
αρχικών όρων μιας συναλλαγής, πριν αυτή εκκαθαρισθεί από τον σχε
τικό κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θέτει στη διάθεση της αρμόδιας
αρχής, της ΕΑΚΑΑ και των σχετικών μελών του ΕΣΚΤ, κατόπιν αιτή
ματος, τα αρχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγρά
φους 1 και 2, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των
συμβάσεων που εκκαθαρίστηκαν, ανεξαρτήτως του τόπου όπου εκτελέ
στηκαν οι συναλλαγές.
4.
Προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύ
πων που να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα αρχεία και
τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται, όπως αναφέρεται στις
παραγράφους 1 έως 3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
5.
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των παρα
γράφων 1 και 2, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών
προτύπων για τον προσδιορισμό του μορφότυπου των αρχείων και των
πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προ
τύπων στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνι
κών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 30
Μέτοχοι και μέλη με ειδικές συμμετοχές
1.
Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο εκτός εάν της γνωστοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων
ή των μελών, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για άμεσους ή έμμεσους,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς
και το ύψος των εν λόγω ειδικών συμμετοχών.
2.
Η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, εάν δεν έχει πεισθεί για την καταλληλό
τητα των μετόχων ή των μελών που κατέχουν ειδικές συμμετοχές στον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να δια
σφαλιστεί χρηστή και συνετή διαχείριση του κεντρικού αντισυμβαλλο
μένου.
3.
Εάν υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η αρμόδια αρχή
χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον οι δεσμοί αυτοί δεν παρεμπο
δίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της
αρμόδιας αρχής.
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4.
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο
1 ασκούν επιρροή η οποία είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της
χρηστής και συνετής διαχείρισης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου,
η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να τερματιστεί αυτή
η κατάσταση, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάκληση της
άδειας του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
5.
Η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει άδεια λειτουργίας, εάν οι
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας που
διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί στενούς δεσμούς, ή οι δυσχέ
ρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους, παρεμποδίζουν την
αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας
αρχής.

Άρθρο 31
Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί στην αρμόδια για
αυτόν αρχή κάθε μεταβολή στη διοίκησή του και παρέχει στην αρμόδια
αρχή όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτιμήσει τη
συμμόρφωση με το άρθρο 27 παράγραφος 1 και με το άρθρο 27 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
Σε περίπτωση που η συμπεριφορά μέλους του συμβουλίου είναι δυνα
τόν να αποβεί εις βάρος της χρηστής και συνετής διαχείρισης του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα
μέτρα, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν απομάκρυνση του εν
λόγω μέλους από το συμβούλιο.
2.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ο υποψήφιος αγοραστής), το
οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασί
σει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την
ειδική συμμετοχή σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ούτως ώστε η ανα
λογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει
να φθάνει ή να υπερβαίνει το10 %, το 20 %, το 30 % ή το 50 % ή
ώστε ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να καταστεί θυγατρική του επι
χείρηση (η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής), κατ’ αρχήν απευθύνει
κοινοποίηση εγγράφως στην αρμόδια για τον κεντρικό αντισυμβαλλό
μενο στον οποίο επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συμμετοχή είτε να
αυξήσει την ειδική συμμετοχή του αρχή, προσδιορίζοντας το ύψος της
σκοπούμενης συμμετοχής, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 32 παράγραφος 4.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να
κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο (ο υποψήφιος πωλητής), κατ’ αρχάς απευθύνει κοινοποίηση
εγγράφως στην αρμόδια αρχή, προσδιορίζοντας το ύψος της εν λόγω
συμμετοχής του. Το εν λόγω πρόσωπο απευθύνει, ομοίως, κοινοποίηση
στις αρμόδιες αρχές, εάν αποφασίσει να μειώσει την ειδική συμμετοχή
του, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων
κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το 10 %, το 20 %,
το 30 % ή το 50 % ή τόσο ώστε ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να
παύσει να είναι θυγατρική του εν λόγω προσώπου.
Η αρμόδια αρχή, πάραυτα και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο εργασί
μων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην
παρούσα παράγραφο και των πληροφοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 3, γνωστοποιεί εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή ή
πωλητή ότι τις παρέλαβε.
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Η αρμόδια αρχή διαθέτει μέγιστη προθεσμία 60 εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της κοινο
ποίησης και όλων των εγγράφων που απαιτείται να επισυνάπτονται
στην κοινοποίηση βάσει του καταλόγου του άρθρου 32 παράγραφος 4
(η περίοδος αξιολόγησης), προκειμένου να διενεργήσουν την αξιολό
γηση που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 (η αξιολόγηση).
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή ή πωλητή, κατά
την επιβεβαίωση της παραλαβής, για την ημερομηνία λήξης της περιό
δου αξιολόγησης.
3.
Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν είναι αναγκαίο, κατά την περίοδο
αξιολόγησης αλλά όχι αργότερα από την πεντηκοστή εργάσιμη ημέρα
αυτής, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως
και διευκρινίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία.
Η περίοδος αξιολόγησης διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ
της ημερομηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την
αρμόδια αρχή και της ημερομηνίας παραλαβής της απάντησης του
υποψήφιου αγοραστή. Η διακοπή δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέ
ρες. Η αρμόδια αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλλει περαι
τέρω αιτήματα για τη συμπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών,
τούτο όμως δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται διακοπή της περιόδου
αξιολόγησης.
4.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, έως 30 εργάσιμες ημέρες, εάν ο
υποψήφιος αγοραστής ή πωλητής:
α) είτε είναι εγκατεστημένος ή υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός
της Ένωσης·
β) είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε εποπτεία
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της
οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά
ξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας
ζωής (1), ή των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ,
2005/68/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ ή 2011/61/ΕΕ.
5.
Εάν η αρμόδια αρχή, μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγηση, αποφα
σίσει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, χωρίς να
υπερβεί την περίοδο αξιολόγησης, ενημερώνει εγγράφως τον υποψήφιο
αγοραστή, εντός δύο εργασίμων ημερών αναφέροντας τους λόγους
αυτής της απόφασης. Η αρμόδια αρχή απευθύνει στο σώμα το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 18 ανάλογη κοινοποίηση. Υπό την επιφύλαξη
του εθνικού δικαίου, η δέουσα αιτιολόγηση της απόφασης μπορεί να
δημοσιοποιείται κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή. Ωστόσο,
τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να προβαίνει
στην εν λόγω δημοσιοποίηση άνευ αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή.
6.
Εάν η αρμόδια αρχή δεν αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση
συμμετοχής εντός της περιόδου αξιολόγησης, τότε η προτεινόμενη από
κτηση συμμετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
7.
Η αρμόδια αρχή δύναται να ορίζει μέγιστη προθεσμία για την
ολοκλήρωση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και, εάν χρει
άζεται, να την παρατείνει.
(1) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1.
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8.
Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν απαιτήσεις για την κοινοποίηση
στην αρμόδια αρχή, και την έγκριση από αυτήν, άμεσης ή έμμεσης
απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου ή κεφαλαίου αυστηρότερες από τις
προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 32
Αξιολόγηση
1.
Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο
άρθρο 31 παράγραφος 2 και των πληροφοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 31 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει
τη χρηστή και συνετή διοίκηση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για
τον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής, και λαμβάνοντας υπόψη
την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στον κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή
και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, από χρη
ματοοικονομική άποψη, με βάση όλα τα ακόλουθα:
α) την εντιμότητα και την οικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγορα
στή·
β) την εντιμότητα και την πείρα οιουδήποτε ατόμου θα διευθύνει τις
δραστηριότητες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου κατόπιν της προ
τεινόμενης απόκτησης συμμετοχής·
γ) το κατά πόσον ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα είναι σε θέση να
συμμορφώνεται και θα εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τον
παρόντα κανονισμό·
δ) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την
προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να
διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμο
ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας
2005/60/ΕΚ, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι
δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.
Όταν αξιολογεί τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγο
ραστή, η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο είδος των δραστη
ριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται να ασκηθούν από τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο, για τον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής.
Όταν αξιολογεί την ικανότητα συμμόρφωσης του κεντρικού αντισυμ
βαλλόμενου με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στο κατά πόσον ο όμιλος του οποίου θα καταστεί μέλος
διαθέτει τέτοια δομή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής
εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
αρμοδίων αρχών και τον προσδιορισμό της κατανομής των αρμοδιοτή
των μεταξύ αυτών.
2.
Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αντιταχθούν στην προτεινόμενη
απόκτηση συμμετοχής μόνον εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γι’ αυτό,
με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1, ή εάν οι πληροφορίες που
διαβιβάστηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις.
3.
Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν εκ των προτέρων όρους όσον
αφορά το ύψος της συμμετοχής που αποκτάται, ούτε επιτρέπουν στις
αρμόδιες αρχές τους να εξετάζουν την προτεινόμενη απόκτηση συμμε
τοχής από πλευράς οικονομικών αναγκών της αγοράς.
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4.
Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν κατάλογο που διευκρινίζει τις ανα
γκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες υπο
βάλλονται στις αρμόδιες αρχές κατά τη στιγμή της κοινοποίησης που
αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2. Οι απαιτούμενες πληροφορίες
είναι ανάλογες και προσαρμόζονται στη φύση του υποψηφίου αγοραστή
και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής. Τα κράτη μέλη δεν
απαιτούν πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την προληπτική αξιο
λόγηση.
5.
Παρά το άρθρο 31 παράγραφοι 2, 3 και 4, εάν κοινοποιηθούν
στην αρμόδια αρχή δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ή
αύξηση ειδικών συμμετοχών στον ίδιο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η
αρμόδια αρχή αντιμετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές χωρίς
διακρίσεις.
6.
Οι σχετικές αρμόδιες αρχές, κατά την αξιολόγηση της απόκτησης
συμμετοχής, συνεργάζονται μεταξύ τους, εάν ο υποψήφιος αγοραστής
είναι:
α) άλλος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλι
στική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση επενδύσε
ων, διαχειριστής αγοράς, διαχειριστής συστήματος διακανονισμού
αξιογράφων, εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ, με άδεια λει
τουργίας σε άλλο κράτος μέλος·
β) η μητρική επιχείρηση άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου, πιστω
τικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης, αντασφαλιστικής επιχεί
ρησης, επιχείρησης επενδύσεων, διαχειριστή αγοράς, διαχειριστή
συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, εταιρείας διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·
γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει άλλον κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο, πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική
επιχείρηση, επιχείρηση επενδύσεων, διαχειριστή αγοράς, διαχειριστή
συστήματος διακανονισμού αξιόγραφων, εταιρεία διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.
7.
Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
εκατέρωθεν, κάθε ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολό
γηση της απόκτησης. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν εκατέρωθεν, κατό
πιν αιτήματος, κάθε σχετική πληροφορία και διαβιβάζουν, με δική τους
πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες. Στην από
φαση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, για τον οποίο προτείνεται η απόκτηση
συμμετοχής, πρέπει να επισημαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις
οποίες εξέφρασε η αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον υπο
ψήφιο αγοραστή.

Άρθρο 33
Σύγκρουση συμφερόντων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί και εφαρμόζει αποτελε
σματικές γραπτές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου
να εντοπίζει και να διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ του ιδίου, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών
και των υπαλλήλων του ή κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους
με σχέση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή με άμεσους ή έμμεσους στενούς
δεσμούς, και των εκκαθαριστικών μελών του ή των πελατών τους που
είναι γνωστοί στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Διατηρεί και εφαρμόζει
κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό την επίλυση πιθανών συγκρούσεων
συμφερόντων.

02012R0648 — EL — 01.01.2019 — 009.001 — 43
▼B
2.
Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων δεν
επαρκούν για να εξασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η πρόληψη των
κίνδυνων να επηρεαστούν αρνητικά τα συμφέροντα εκκαθαριστικού
μέλους ή πελάτη, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί σαφώς
στο εκκαθαριστικό μέλος τη γενική φύση ή τις πηγές συγκρούσεων
συμφερόντων, προτού δεχτεί νέες συναλλαγές από το εν λόγω εκκαθα
ριστικό μέλος. Εάν ο πελάτης είναι γνωστός στον κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει τον πελάτη και
το εκκαθαριστικό μέλος του οποίου είναι πελάτης ο ενδιαφερόμενος.
3.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι μητρική
ή θυγατρική επιχείρηση, οι γραπτές ρυθμίσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη
οιεσδήποτε περιστάσεις, τις οποίες γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν
σύγκρουση συμφερόντων ως αποτέλεσμα της δομής και των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες έχει σχέση
μητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης.
4.
Οι γραπτές ρυθμίσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) τις περιστάσεις που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν
σύγκρουση συμφερόντων, συνεπαγόμενη ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας
των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων εκκαθαριστικών μελών ή
πελατών·
β) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για τη διαχείριση της σύγκρουσης αυτής.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο,
προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών που διατη
ρούνται στα συστήματά του, και αποφεύγει τη χρήση των εν λόγω
πληροφοριών για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Φυσικό πρό
σωπο που έχει στενή σχέση με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή νομικό
πρόσωπο που έχει σχέση μητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης με
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, δεν χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς
εμπιστευτικές πληροφορίες που καταγράφηκαν στον εν λόγω κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση από τον πελάτη στον
οποίο ανήκουν οι εμπιστευτικές πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 34
Αδιάλειπτη λειτουργία
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαμορφώνει, εφαρμόζει και δια
τηρεί κατάλληλη πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατά
στασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, με σκοπό να διασφαλίσει τη
διατήρηση των λειτουργιών του, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργα
σιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου. Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον την αποκατάσταση
όλων των συναλλαγών κατά τη στιγμή της διακοπής, ώστε να είναι σε
θέση ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να εξακολουθήσει να λειτουργεί
με ασφάλεια και να ολοκληρώσει τον διακανονισμό στην καθορισμένη
ημερομηνία.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί
μια κατάλληλη διαδικασία που εξασφαλίζει τον έγκαιρο και εύρυθμο
διακανονισμό ή τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων και των
θέσεων των πελατών και των εκκαθαριστικών μελών σε περίπτωση
ανάκλησης της άδειας λόγω απόφασης δυνάμει του άρθρου 20.
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3.
Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που να διευκρινίζουν το ελά
χιστο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της πολιτικής για αδιάλειπτη λει
τουργία και του σχεδίου αποκατάστασης μετά από καταστροφή.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 35
Εξωτερική ανάθεση
1.
Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε εξωτερική ανά
θεση επιχειρησιακών λειτουργιών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, παρα
μένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των υποχρε
ώσεών του βάσει του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζει ανά πάσα
στιγμή ότι:
α) η εξωτερική ανάθεση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της
ευθύνης του·
β) δεν αλλοιώνονται η σχέση και οι υποχρεώσεις του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου έναντι των εκκαθαριστικών μελών του ή, ενδεχο
μένως, έναντι των πελατών τους·
γ) δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά οι όροι χορήγησης άδειας λειτουρ
γίας στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
δ) η εξωτερική ανάθεση δεν εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων
εποπτείας και επίβλεψης, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας πρό
σβασης για την απόκτηση σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται
για την άσκηση των καθηκόντων αυτών·
ε)

η εξωτερική ανάθεση δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερηθεί ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος τα αναγκαία συστήματα και μέσα ελέγχου
προκειμένου να διαχειρίζεται τους κινδύνους που αντιμετωπίζει·

στ) ο πάροχος υπηρεσιών εφαρμόζει ισοδύναμες απαιτήσεις αδιάλει
πτης λειτουργίας με εκείνες που υποχρεούται να πληροί ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
ζ)

ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί την αναγκαία εμπειρογνω
μοσύνη και τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να αξιολογεί την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οργανωτική και
κεφαλαιακή επάρκεια του παρόχου υπηρεσιών, καθώς και την ικα
νότητα να εποπτεύει αποτελεσματικά τα ανατεθέντα καθήκοντα και
να διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με την εξωτερική
ανάθεση, και εποπτεύει τα εν λόγω καθήκοντα και να διαχειρίζεται
αυτούς τους κινδύνους σε διαρκή βάση·

η) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει άμεση πρόσβαση στις σχετικές
πληροφορίες που αφορούν τα ανατεθέντα καθήκοντα·
θ) ο πάροχος υπηρεσιών συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή όσον
αφορά τις ανατεθείσες δραστηριότητες·
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ι)

ο πάροχος υπηρεσιών προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες
που αφορούν τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τα εκκαθαριστικά
μέλη και τους πελάτες του ή, εάν ο πάροχος υπηρεσιών είναι
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, βεβαιώνεται ότι τα πρότυπα προ
στασίας δεδομένων της εν λόγω τρίτης χώρας, ή τα οριζόμενα στη
συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, είναι συγκρίσιμα
προς τα πρότυπα προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ένωση.

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν αναθέτει εξωτερικά μείζονες δρα
στηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνων εκτός εάν η
αρμόδια αρχή εγκρίνει παρόμοια εξωτερική ανάθεση.
2.
Η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να
κατανέμει και να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, και
εκείνα του παρόχου υπηρεσιών, σαφώς σε γραπτή συμφωνία.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θέτει στη διάθεση της αρμόδιας
αρχής, κατόπιν αιτήματος, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε η
αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη συμμόρφωση της
εκτέλεσης των ανατεθέντων καθηκόντων προς τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κανόνες άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 36
Γενικές διατάξεις
1.
Όταν παρέχει υπηρεσίες στα εκκαθαριστικά μέλη του και, ενδε
χομένως, στους πελάτες τους, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενεργεί
με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύ
τερο τρόπο τα συμφέροντα των συγκεκριμένων εκκαθαριστικών μελών
και πελατών, και να ασκεί υγιή διαχείριση των κινδύνων.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει προσιτούς, διαφανείς και
δίκαιους κανόνες για τον γρήγορο χειρισμό των παραπόνων.

Άρθρο 37
Απαιτήσεις συμμετοχής
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει, ενδεχομένως ανά τύπο
προϊόντος που εκκαθαρίζεται, τις κατηγορίες επιλέξιμων εκκαθαριστι
κών μελών και τα κριτήρια αποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη του τις
συμβουλές της επιτροπής κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγρα
φος 3. Τα εν λόγω κριτήρια είναι διαφανή, αντικειμενικά και χωρίς
διακρίσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και να κατοχυρώνεται ότι τα εκκαθα
ριστικά μέλη διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους και επι
χειρησιακή ικανότητα για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη συμμετοχή σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Κριτήρια
που περιορίζουν την πρόσβαση επιτρέπονται μόνον στον βαθμό που
αποσκοπούν στον έλεγχο του κινδύνου για τον κεντρικό αντισυμβαλλό
μενο.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των
κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληρούται επί συνεχούς
βάσεως, διαθέτει δε εγκαίρως πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες για
την αξιολόγηση αυτή. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει, του
λάχιστον μία φορά τον χρόνο, σε συνολική επανεξέταση της συμμόρ
φωσης των εκκαθαριστικών μελών του προς το παρόν άρθρο.
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3.
Τα εκκαθαριστικά μέλη που εκκαθαρίζουν συναλλαγές για λογα
ριασμό των πελατών τους διαθέτουν τους αναγκαίους επιπρόσθετους
χρηματοοικονομικούς πόρους και την επιχειρησιακή ικανότητα για
την άσκηση αυτής της δραστηριότητας. Οι κανόνες του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου για τα εκκαθαριστικά μέλη τού επιτρέπουν να συγκε
ντρώνει τις σχετικές βασικές πληροφορίες για τη διαπίστωση, τον
έλεγχο και τη διαχείριση συναφών συγκεντρώσεων κινδύνου που σχε
τίζονται με την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Τα εκκαθαριστικά μέλη
ενημερώνουν, κατόπιν αιτήματος, τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σχε
τικά με τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζουν προκειμένου να
επιτρέπουν την πρόσβαση των πελατών τους στις υπηρεσίες του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου. Την ευθύνη για την εξασφάλιση της εκ μέρους
των πελατών τήρησης των υποχρεώσεών τους φέρουν τα εκκαθαριστικά
μέλη.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει αντικειμενικές και δια
φανείς διαδικασίες για την αναστολή και την ομαλή αποχώρηση των
εκκαθαριστικών μελών τα οποία δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δύναται να αρνηθεί την πρό
σβαση εκκαθαριστικών μελών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ανα
φέρονται στην παράγραφο 1, μόνον κατόπιν δέουσας γραπτής αιτιολό
γησης και βάσει συνολικής ανάλυσης κινδύνου.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δύναται να επιβάλλει ειδικές επι
πρόσθετες υποχρεώσεις στα εκκαθαριστικά του μέλη, όπως τη συμμε
τοχή σε δημοπρασίες θέσεων υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλους. Οι
εν λόγω επιπρόσθετες υποχρεώσεις είναι ανάλογες με τον κίνδυνο που
αναλαμβάνει το εκκαθαριστικό μέλος και δεν περιορίζει τη συμμετοχή
σε ορισμένες κατηγορίες εκκαθαριστικών μελών.

Άρθρο 38
Διαφάνεια
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και τα εκκαθαριστικά μέλη του
δημοσιοποιούν τις τιμές και τα τέλη που σχετίζονται με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες. Δημοσιοποιούν τις τιμές και τα τέλη κάθε παρεχόμενης
υπηρεσίας χωριστά, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των επι
στροφών, καθώς και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω
μειώσεων. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επιτρέπει στα εκκαθαρι
στικά μέλη του και, αναλόγως με την περίπτωση, στους πελάτες
τους, χωριστή πρόσβαση στις διάφορες παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τηρεί χωριστούς λογαριασμούς εξόδων
και εσόδων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γνωστοποιεί
αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια αρχή.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί στα εκκαθαριστικά
μέλη και στους πελάτες τους συναφείς κινδύνους των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί στα εκκαθαριστικά
μέλη του και στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες για τις τιμές που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της έκθεσής του προς τα εκκα
θαριστικά μέλη στο τέλος της ημέρας.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί τον όγκο των συναλλα
γών που εκκαθαρίστηκαν για κάθε κατηγορία μέσων από τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο σε συγκεντρωτική βάση.
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4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί τις λειτουργικές και
τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τα
οποία καλύπτουν τους μορφότυπους περιεχομένου και μηνύματος που
χρησιμοποιεί στην επικοινωνία του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων
των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο
άρθρο 7.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί τυχόν παραβιάσεις
εκ μέρους των εκκαθαριστικών μελών των κριτηρίων που αναφέρονται
στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν η αρμόδια αρχή θεωρή
σει, αφού έλθει σε διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, ότι η δημοσιοποίησή
τους θα συνιστούσε απειλή για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή
την εμπιστοσύνη της αγοράς ή θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρημα
τοπιστωτικές αγορές ή θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλε
κόμενα μέρη.

Άρθρο 39
Διαχωρισμός και δυνατότητα μεταφοράς
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τηρεί χωριστά αρχεία και λογα
ριασμούς που του επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρη
ση, να διακρίνει στους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτόν τα περι
ουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που κρατούνται για λογαριασμό εκκα
θαριστικού μέλους από τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που
κρατούνται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου εκκαθαριστικού
μέλους, καθώς και από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσφέρεται να τηρεί χωριστά
αρχεία και λογαριασμούς που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκκαθαρι
στικό μέλος να διακρίνει σε λογαριασμούς στον κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις του εν λόγω εκκαθαρι
στικού μέλους από εκείνα που κρατούνται για λογαριασμό των πελατών
του («συλλογικός διαχωρισμός πελατών»).
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσφέρεται να τηρεί χωριστά
αρχεία και λογαριασμούς που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκκαθαρι
στικό μέλος να διακρίνει σε λογαριασμούς με τον κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που κρατούνται για
λογαριασμό ενός πελάτη από εκείνα που κρατούνται για λογαριασμό
άλλων πελατών («διαχωρισμός ανά πελάτη»). Κατόπιν αιτήματός τους,
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσφέρει στα εκκαθαριστικά μέλη τη
δυνατότητα να ανοίγουν περισσότερους λογαριασμούς στο όνομά τους
ή για τους πελάτες τους.
4.
Το εκκαθαριστικό μέλος τηρεί χωριστά αρχεία και λογαριασμούς
που του επιτρέπουν να διακρίνει τόσο στους λογαριασμούς που τηρεί
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο όσο και στους δικούς του λογαρια
σμούς τα περιουσιακά του στοιχεία και θέσεις από τα περιουσιακά
στοιχεία και θέσεις που τηρούνται για λογαριασμό των πελατών του
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
5.
Το εκκαθαριστικό μέλος προσφέρει στους πελάτες του τουλάχι
στον τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στον συλλογικό διαχωρισμό
πελατών (omnibus) και τον διαχωρισμό ανά πελάτη και τους ενημερώ
νει σχετικά με το κόστος και το αναφερόμενα στην παράγραφο 7 επί
πεδο προστασίας που συνδέονται με κάθε μία από τις δυνατότητες
αυτές. Ο πελάτης επιβεβαιώνει γραπτώς την επιλογή του.
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6.
Εάν ένας πελάτης επιλέξει διαχωρισμό ανά πελάτη, κάθε περιθώ
ριο ασφαλείας που υπερβαίνει την υποχρέωση του πελάτη γνωστοποι
είται επίσης στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και διακρίνεται από τα
περιθώρια ασφαλείας των λοιπών πελατών ή των λοιπών εκκαθαριστι
κών μελών, και δεν εκτίθεται σε ζημίες που συνδέονται με θέσεις
καταγεγραμμένες σε άλλο λογαριασμό.
7.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα εκκαθαριστικά μέλη δημο
σιοποιούν το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέονται με τα
διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχουν, και προσφέρουν τις υπη
ρεσίες αυτές υπό εύλογους εμπορικούς όρους. Οι λεπτομέρειες για τα
διάφορα επίπεδα διαχωρισμού περιλαμβάνουν περιγραφή των κυριότε
ρων νομικών συνεπειών του κάθε προσφερόμενου επιπέδου διαχωρι
σμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον εφαρμοστέο νόμο
περί φερεγγυότητας των αντίστοιχων περιοχών δικαιοδοσίας.
8.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα χρήσης όσον
αφορά τα περιθώρια ασφαλείας ή τις εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθά
ρισης που έχει συγκεντρώσει μέσω ρυθμίσεων παροχής χρηματοοικο
νομικής ασφάλειας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοι
χείο γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής χρημα
τοοικονομικής ασφάλειας (1) με την προϋπόθεση ότι η χρήση των ρυθ
μίσεων αυτών προβλέπεται στους κανόνες λειτουργίας του. Το εκκαθα
ριστικό μέλος επιβεβαιώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λει
τουργίας. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί αυτό το
δικαίωμα χρήσης, το οποίο ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 47.
9.
Η απαίτηση να διακρίνονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις
που τηρούνται σε λογαριασμούς του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ικα
νοποιείται εφόσον:
α) τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις καταγράφονται σε χωριστούς
λογαριασμούς·
β) αποτρέπεται ο συμψηφισμός θέσεων που έχουν καταγραφεί σε χωρι
στούς λογαριασμούς·
γ) τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία καλύπτουν τις θέσεις που έχουν
καταγραφεί σε έναν λογαριασμό δεν εκτίθενται σε ζημίες οι οποίες
συνδέονται με θέσεις που έχουν καταγραφεί σε άλλο λογαριασμό.
10.
Τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν την ασφάλεια που κρατείται
για την κάλυψη θέσεων, και περιλαμβάνεται το δικαίωμα μεταφοράς
περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμων προς την ασφάλεια αυτή ή του
προϊόντος της ρευστοποίησης οποιασδήποτε ασφάλειας, αλλά δεν περι
λαμβάνονται οι εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
Άρθρο 40
Διαχείριση έκθεσης
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε μέτρηση και εκτίμηση
της έκθεσής του σε κίνδυνο ρευστότητας και της πιστωτικής έκθεσής
του έναντι κάθε εκκαθαριστικού μέλους και, ενδεχομένως, άλλου
κεντρικού αντισυμβαλλομένου με τον οποίο έχει προβεί σε ρυθμίσεις
διαλειτουργικότητας, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος διαθέτει πρόσβαση, εγκαίρως και χωρίς διακρίσεις, σε
σχετικές πηγές καθορισμού τιμών, ώστε να είναι σε θέση να μετρά
αποτελεσματικά την έκθεσή του. Αυτό γίνεται στη βάση ενός εύλογου
κόστους.
(1) ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43.
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Άρθρο 41
Απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να περιορίσει την
πιστωτική του έκθεση, επιβάλλει, ζητεί και συγκεντρώνει περιθώρια
ασφαλείας από τα εκκαθαριστικά μέλη του, και, ενδεχομένως, από
τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποίους έχει προβεί σε
ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Τα εν λόγω περιθώρια ασφαλείας επαρ
κούν επίσης για την κάλυψη της υπολογιζόμενης από τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο δυνητικής έκθεσης μέχρι τη ρευστοποίηση των σχε
τικών θέσεων. Επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν
από τουλάχιστον 99 % των μεταβολών της έκθεσης, σε κατάλληλο
χρονικό ορίζοντα, και διασφαλίζουν ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
καλύπτει πλήρως την έκθεσή του σε όλα τα εκκαθαριστικά μέλη του
και, ενδεχομένως, στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποί
ους έχει προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον επί
καθημερινής βάσεως. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί
τακτικά και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί το επίπεδο των περιθωρίων
ασφαλείας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτής της αναθε
ώρησης στην ενίσχυση του οικονομικού κύκλου.
2.
Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεών του για περιθώρια ασφαλεί
ας, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει μοντέλα και παραμέ
τρους που συλλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου των προϊόντων
που εκκαθαρίζονται και λαμβάνουν υπόψη το διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ της συλλογής των περιθωρίων ασφαλείας, την ρευστότητα της
αγοράς και την πιθανότητα αλλαγών καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλ
λαγής. Τα μοντέλα και οι παράμετροι επικυρώνονται από την αρμόδια
αρχή και αποτελούν αντικείμενο γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 19.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ζητεί και συγκεντρώνει περιθώ
ρια ασφαλείας, σε ενδοημερήσια βάση, τουλάχιστον όταν σημειώνεται
υπέρβαση προκαθορισμένων κατωφλίων.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ζητεί και συγκεντρώνει περιθώ
ρια ασφαλείας που είναι κατάλληλα για την κάλυψη του κινδύνου που
απορρέει από τις θέσεις που έχουν καταγραφεί σε κάθε λογαριασμό που
τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 39 σχετικά με συγκεκριμένα χρηματοπι
στωτικά μέσα. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να υπολογίζει τα
περιθώρια ασφαλείας όσον αφορά ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτι
κών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που χρησιμοποιεί είναι
συνετή και βάσιμη.
5.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΚΤ, αναπτύσσει
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που να διευκρινίζουν το
κατάλληλο ποσοστό και τους χρονικούς ορίζοντες για την περίοδο ρευ
στοποίησης και τον υπολογισμό της ιστορικής μεταβλητότητας, όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 1, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για
τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων, λαμβανομένων
υπόψη του στόχου για τον περιορισμό της κινήσεων ενίσχυσης του
οικονομικού κύκλου και των όρων υπό τους οποίους μπορούν να εφαρ
μόζονται οι πρακτικές καθορισμού περιθωρίου βάσει χαρτοφυλακίου
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
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Άρθρο 42
Κεφάλαιο εκκαθάρισης
1.
Προκειμένου να μειώσει περαιτέρω την πιστωτική του έκθεση στα
εκκαθαριστικά του μέλη, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί προ
χρηματοδοτημένο κεφάλαιο εκκαθάρισης για την κάλυψη των ζημιών
που υπερβαίνουν τις απώλειες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από
απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 41 και οι
οποίες προκύπτουν από την αθέτηση υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομέ
νης της κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, ενός ή περισσοτέρων
εκκαθαριστικών μελών.

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει ένα ελάχιστο ποσό κάτω
από το οποίο δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να μειωθεί το
κεφάλαιο εκκαθάρισης.

2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει το ελάχιστο ύψος των
εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης και τα κριτήρια για τον υπολογι
σμό των εισφορών των επιμέρους εκκαθαριστικών μελών. Οι εισφορές
είναι ανάλογες με την έκθεση εκάστου εκκαθαριστικού μέλους.

3.
Το κεφάλαιο εκκαθάρισης κατ’ ελάχιστον επιτρέπει στον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο να αντιμετωπίσει, υπό ακραίες αλλά εύλογες συνθή
κες αγοράς, την αθέτηση υποχρέωσης από το εκκαθαριστικό μέλος
έναντι του οποίου έχει τη μεγαλύτερη έκθεση ή από το δεύτερο και
το τρίτο μεγαλύτερο εκκαθαριστικό μέλος, εάν το άθροισμα της έκθε
σής τους είναι μεγαλύτερο. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταρτίζει
σενάρια ακραίων αλλά εύλογων συνθηκών αγοράς. Τα σενάρια περι
λαμβάνουν τις περιόδους με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις που έχουν
σημειωθεί στις αγορές στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος και μια σειρά πιθανών μελλοντικών σεναρίων.
Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αιφνίδιες πωλήσεις χρηματοοικονομικών
πόρων και ταχεία πτώση της ρευστότητας της αγοράς.

4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δύναται να συστήσει περισσό
τερα από ένα κεφάλαιο εκκαθάρισης για τις διάφορες κατηγορίες χρη
ματοδοτικών μέσων που εκκαθαρίζει.

5.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ και κατόπιν
διαβούλευσης με την ΕΑΤ, αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών
προτύπων για να αποσαφηνισθεί το πλαίσιο καθορισμού των ακραίων
αλλά εύλογων συνθηκών αγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 3,
το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον προσδιορισμό του
μεγέθους του κεφαλαίου εκκαθάρισης και των λοιπών χρηματοοικονο
μικών πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 43.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
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Άρθρο 43
Λοιποί χρηματοοικονομικοί πόροι
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί επαρκείς διαθέσιμους
προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους για την κάλυψη
δυνητικών ζημιών οι οποίες υπερβαίνουν τις ζημίες που καλύπτονται
από τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 41, και από το κεφάλαιο εκκαθάρισης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 42. Αυτοί οι προχρηματοδοτημένοι χρηματοοικονομικοί πόροι
περιλαμβάνουν ειδικούς πόρους του κεντρικού αντισυμβαλλομένου,
είναι ελεύθερα διαθέσιμοι στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και δεν
χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων κεφαλαίου δυνά
μει του άρθρου 16.
2.
Το κεφάλαιο εκκαθάρισης, που προβλέπεται στο άρθρο 42, καθώς
και οι άλλοι χρηματοοικονομικοί πόροι, που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, δίνουν ανά πάσα στιγμή στον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει την αθέτηση υπο
χρέωσης από τα δύο τουλάχιστον εκκαθαριστικά μέλη έναντι των
οποίων έχει τη μεγαλύτερη έκθεση υπό ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες
αγοράς.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει από μη υπε
ρήμερα εκκαθαριστικά μέλη να παράσχουν επιπρόσθετα κεφάλαια, σε
περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από άλλο εκκαθαριστικό μέλος. Τα
εκκαθαριστικά μέλη του κεντρικού αντισυμβαλλομένου έχουν περιορι
σμένη έκθεση έναντι του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 44
Έλεγχοι κινδύνου ρευστότητας
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει ανά πάσα στιγμή πρό
σβαση σε επαρκή ρευστότητα προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες
του και να ασκεί τις δραστηριότητές του. Προς τον σκοπό αυτόν, εξα
σφαλίζει τις αναγκαίες πιστώσεις ή παρεμφερείς ρυθμίσεις για την
κάλυψη των αναγκών του σε ρευστότητα, σε περίπτωση που οι χρημα
τοοικονομικοί πόροι που βρίσκονται στη διάθεσή του δεν είναι άμεσα
διαθέσιμοι. Το εκκαθαριστικό μέλος και η μητρική ή θυγατρική επιχεί
ρηση του εν λόγω εκκαθαριστικού μέλους δεν παρέχουν συνολικά
περισσότερο από το 25 % των πιστώσεων τις οποίες χρειάζεται ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει σε καθημερινή βάση τις
δυνητικές του ανάγκες σε ρευστότητα. Λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο
ρευστότητας που προκύπτει από την αθέτηση υποχρέωσης των δύο
τουλάχιστον εκκαθαριστικών μελών έναντι των οποίων έχει τη μεγαλύ
τερη έκθεση.
2.
Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τις σχετικές αρχές και τα μέλη του
ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που να
διευκρινίζουν το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας στον
οποίο οφείλει να ανταπεξέλθει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος σύμ
φωνα με την παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
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Άρθρο 45
Γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί για την κάλυψη
των ζημιών τα περιθώρια ασφαλείας που έχουν παρασχεθεί από το
υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος, πριν από άλλους χρηματοοικονομι
κούς πόρους.
2.
Σε περίπτωση που τα περιθώρια ασφαλείας τα οποία έχουν παρα
σχεθεί από το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος δεν επαρκούν για την
κάλυψη των ζημιών που υφίσταται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, για να καλύψει τις εν λόγω ζημίες, χρη
σιμοποιεί την εισφορά του υπερήμερου μέλους στο κεφάλαιο εκκαθά
ρισης.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί τις εισφορές στο
κεφάλαιο εκκαθάρισης των μη υπερήμερων εκκαθαριστικών μελών
και οποιουσδήποτε άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους που αναφέρο
νται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 μόνον αφού έχει εξαντλήσει τις
εισφορές του υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλους.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί ειδικούς ίδιους
πόρους πριν χρησιμοποιήσει τις εισφορές των εκκαθαριστικών μελών,
που δεν έχουν αθετήσει υποχρέωση, στο κεφάλαιο εκκαθάρισης. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν χρησιμοποιεί τα περιθώρια ασφα
λείας που έχουν παρασχεθεί από μη υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη
για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από την αθέτηση υποχρέ
ωσης άλλου εκκαθαριστικού μέλους.
5.
Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές και τα
μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων
που να διευκρινίζουν τη μέθοδο για τον υπολογισμό και τη διατήρηση
του ποσού των ιδίων πόρων του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου προς
χρήση, σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 46
Απαιτήσεις παροχής ασφαλείας
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δέχεται άκρως ρευστοποιήσιμες
ασφάλειες, με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, για την
κάλυψη της αρχικής και συνεχιζόμενης έκθεσής του έναντι των εκκα
θαριστικών μελών του. Για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμε
νους, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δύναται να δεχτεί τραπεζικές
εγγυήσεις, υπολογίζοντας τις εγγυήσεις αυτές ως έκθεση του έναντι
τράπεζας η οποία είναι εκκαθαριστικό μέλος. Εφαρμόζει κατάλληλους
συντελεστές αποκοπής για την αποτίμηση της αξίας, που αντικατοπτρί
ζουν το ενδεχόμενο να υποχωρήσει η αξία τους κατά το διάστημα
μεταξύ της τελευταίας αναπροσαρμογής τους και της στιγμής κατά
την οποία μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έχουν ρευστοποιηθεί. Λαμ
βάνει υπόψη τον κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτει από την αθέτηση
υποχρέωσης ενός συμμετέχοντος στην αγορά και τον κίνδυνο συγκέ
ντρωσης σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκύψει
κατά τον καθορισμό των αποδεκτών ασφαλειών και των σχετικών
συντελεστών αποκοπής.
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2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να δέχεται, ως ασφάλεια
για την κάλυψη των απαιτήσεων περιθωρίου ασφαλείας, όπου ενδείκνυ
ται και είναι συνετό, το υποκείμενο της σύμβασης παραγώγων ή το
χρηματοπιστωτικό μέσο από όπου προέρχεται η έκθεση του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου.
3.
Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ και το ΕΣΚΤ,
καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διευκρι
νίζουν:
α) το είδος της ασφάλειας που θα μπορούσε να θεωρηθεί άκρως ρευ
στοποιήσιμη, όπως μετρητά, χρυσός, κρατικά και υψηλής ποιότητας
εταιρικά ομόλογα και καλυμμένα ομόλογα·
β) τους συντελεστές αποκοπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και
γ) τους όρους υπό τους οποίους εμπορικές τραπεζικές εγγυήσεις μπο
ρούν να θεωρούνται αποδεκτές ως ασφάλειες, σύμφωνα με την
παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 47
Επενδυτική πολιτική
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επενδύει τους χρηματοοικονομι
κούς πόρους του μόνον σε μετρητά ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρη
ματοπιστωτικά μέσα με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυ
νο. Οι επενδύσεις κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είναι ταχέως ρευστο
ποιήσιμες, με ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές.
2.
Το ποσό του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των αδιανέμητων
κερδών και των αποθεματικών του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που
δεν επενδύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν λαμβάνεται υπόψη
για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 2 ή του άρθρου 45
παράγραφος 4.
3.
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται ως περιθώρια ασφα
λείας ή ως εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κατατίθενται, εφόσον
είναι διαθέσιμα, σε διαχειριστές συστημάτων διακανονισμού αξιόγρα
φων που διασφαλίζουν την πλήρη προστασία των εν λόγω χρηματοπι
στωτικών μέσων. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλες ρυθ
μίσεις υψηλής ασφάλειας σε εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
4.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του κεντρικού αντισυμβαλλομένου τηρού
νται μέσω άκρως ασφαλών διευθετήσεων με εγκεκριμένα χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα ή, εναλλακτικά, μέσω της χρησιμοποίησης των
πάγιων καταθετικών διευκολύνσεων των κεντρικών τραπεζών ή μέσω
άλλων συγκρίσιμων τρόπων που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες.
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5.
Όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταθέτει περιουσιακά
στοιχεία σε τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία
που ανήκουν σε εκκαθαριστικά μέλη ταυτοποιούνται χωριστά από τα
περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
και από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο εν λόγω τρίτο πρό
σωπο, μέσω λογαριασμών με διακριτές ονομασίες στα βιβλία του τρίτου
προσώπου ή μέσω άλλων ισοδύναμων μέτρων που επιτυγχάνουν το ίδιο
επίπεδο προστασίας. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει άμεση
πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν απαιτείται.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν επενδύει το κεφάλαιό του ή
τα ποσά που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 41, 42, 43 ή 44 σε δικές του κινητές αξίες ούτε σε κινητές
αξίες της μητρικής επιχείρησης ή της θυγατρικής του.
7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τη συνολική του
έκθεση πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους οφειλέτες, όταν λαμβά
νει τις επενδυτικές αποφάσεις του, και μεριμνά ώστε η συνολική του
έκθεση σε κίνδυνο έναντι οιουδήποτε μεμονωμένου οφειλέτη να παρα
μένει εντός αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης.
8.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΤ και τον
ΕΣΚΤ, αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που να
διευκρινίζουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να θεωρηθούν
άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγο
ράς, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις άκρως ασφαλείς διευθε
τήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και τα όρια συγκέ
ντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 48
Διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβλέπει λεπτομερείς διαδικα
σίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που ένα εκκαθαρι
στικό μέλος δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις συμμετοχής του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου που προβλέπονται στο άρθρο 37, εντός
των προθεσμιών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί
από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
καθορίζει λεπτομερώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε
περίπτωση που η αθέτηση υποχρέωσης εκκαθαριστικού μέλους δεν
κηρύσσεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Οι εν λόγω διαδικα
σίες επανεξετάζονται κατ’ έτος.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε άμεσες ενέργειες
για τον περιορισμό των ζημιών και των πιέσεων στη ρευστότητα που
προκύπτουν από αθετήσεις υποχρεώσεων και διασφαλίζει ότι το κλεί
σιμο των θέσεων οιουδήποτε εκκαθαριστικού μέλους δεν προκαλεί ανα
στάτωση στις εργασίες του, ούτε εκθέτει τα μη υπερήμερα εκκαθαρι
στικά μέλη σε ζημίες τις οποίες δεν μπορούν να προβλέψουν ή να
ελέγξουν.
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3.
Εφόσον κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι το εκκαθαρι
στικό μέλος δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές
του υποχρεώσεις ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή πριν κηρυχ
θούν ή εκκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση
αθέτησης υποχρέωσης. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει πάραυτα τις πληρο
φορίες αυτές στην ΕΑΚΑΑ, στα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ και στην αρχή
που είναι αρμόδια για την εποπτεία του εκκαθαριστικού μέλους που
αθετεί υποχρέωση.

4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες
που προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης είναι εκτελε
στές. Λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι
διαθέτει εξουσία εκ του νόμου για τη ρευστοποίηση των κατά κυριό
τητα κατεχόμενων θέσεων του εκκαθαριστικού μέλους που αθετεί υπο
χρέωση και για τη μεταφορά ή ρευστοποίηση των θέσεων των πελατών
του εκκαθαριστικού μέλους που αθετεί υποχρέωση.

5.
Εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις είναι καταγεγραμ
μένα στα αρχεία και τους λογαριασμούς κεντρικού αντισυμβαλλομένου
ως τηρούμενα για λογαριασμό πελατών εκκαθαριστικού μέλους που
αθετεί υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2, ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος, τουλάχιστον, δεσμεύεται συμβατικά να κινεί τις
διαδικασίες για να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις
που τηρούνται από το εκκαθαριστικό μέλος που αθετεί υποχρέωση για
λογαριασμό των πελατών του σε άλλο εκκαθαριστικό μέλος που ορίζε
ται από όλους τους πελάτες αυτούς, κατ’ αίτησή τους και χωρίς τη
συγκατάθεση του εκκαθαριστικού μέλους που αθετεί υποχρέωση.
Αυτό το άλλο εκκαθαριστικό μέλος υποχρεούται να δεχθεί τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία και θέσεις μόνον εφόσον έχει συνάψει
προηγουμένως συμβατική σχέση με τους πελάτες, αναλαμβάνοντας
μέσω αυτής σχετική δέσμευση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η μεταφορά
σε αυτό το άλλο εκκαθαριστικό μέλος δεν πραγματοποιηθεί εντός της
προκαθορισμένης περιόδου μεταφοράς που προσδιορίζεται στους κανό
νες λειτουργίας του, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί
σε όλες τις ενέργειες που επιτρέπονται δυνάμει των κανόνων του για να
διαχειριστεί ενεργά τους κινδύνους του σε σχέση με τις θέσεις αυτές
μέσω, μεταξύ άλλων, της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
και των θέσεων που τηρούνται από το εκκαθαριστικό μέλος που αθετεί
υποχρέωση για λογαριασμό των πελατών του.

6.
Εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις είναι καταγεγραμ
μένα στα αρχεία και τους λογαριασμούς κεντρικού αντισυμβαλλομένου
ως τηρούμενα για λογαριασμό πελάτη εκκαθαριστικού μέλους που αθε
τεί υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3, ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος, τουλάχιστον, δεσμεύεται συμβατικά να κινεί τις
διαδικασίες για να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις
που τηρούνται από το εκκαθαριστικό μέλος που αθετεί υποχρέωση για
λογαριασμό του πελάτη σε άλλο εκκαθαριστικό μέλος που ορίζεται από
τον πελάτη, κατ’ αίτησή του και χωρίς τη συγκατάθεση του εκκαθαρι
στικού μέλους που αθετεί υποχρέωση. Αυτό το άλλο εκκαθαριστικό
μέλος υποχρεούται να δεχθεί τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και τις
θέσεις μόνον εφόσον έχει συνάψει προηγουμένως συμβατική σχέση με
τον πελάτη, αναλαμβάνοντας μέσω αυτής σχετική δέσμευση. Εάν για
οποιονδήποτε λόγο η μεταφορά σε αυτό το άλλο εκκαθαριστικό μέλος
δεν πραγματοποιηθεί εντός της προκαθορισμένης περιόδου μεταφοράς
που προσδιορίζεται στους κανόνες λειτουργίας του, ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε όλες τις ενέργειες που επιτρέπο
νται δυνάμει των κανόνων του για να διαχειριστεί ενεργά τους κινδύ
νους του σε σχέση με τις θέσεις αυτές μέσω, μεταξύ άλλων, της ρευ
στοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και των θέσεων που τηρούνται
από το εκκαθαριστικό μέλος που αθετεί υποχρέωση για λογαριασμό του
πελάτη.
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7.
Η ασφάλεια των πελατών που διακρίνεται σύμφωνα με το άρθρο
39 παράγραφοι 2 και 3 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη
των θέσεων που τηρούνται για λογαριασμό τους. Τυχόν υπόλοιπο οφει
λόμενο από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο επιστρέφεται αμελλητί
στους εν λόγω πελάτες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχεί
ρισης αθέτησης υποχρέωσης εκκαθαριστικού μέλους, εφόσον οι πελάτες
είναι γνωστοί στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ή, εάν δεν είναι γνω
στοί σε αυτόν, στο εκκαθαριστικό μέλος για λογαριασμό των πελατών
του.

Άρθρο 49
Επανεξέταση μοντέλων, έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες και
απολογιστικοί έλεγχοι
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει τακτικά τα μοντέλα
και τις παραμέτρους που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των απαι
τήσεών του για περιθώρια ασφαλείας, των εισφορών στο κεφάλαιο
εκκαθάρισης, των απαιτήσεων παροχής ασφάλειας και άλλων μηχανι
σμών ελέγχου κινδύνων. Υποβάλλει τα μοντέλα σε αυστηρούς και
συχνούς ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες, προκειμένου να αξιο
λογήσει την ανθεκτικότητά τους σε ακραίες, αλλά εύλογες συνθήκες
αγοράς και εκτελεί απολογιστικούς ελέγχους, προκειμένου να αξιολο
γήσει την αξιοπιστία της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε. Ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει ανεξάρτητη επικύρωση και ενημερώνει
την αρμόδια για αυτόν αρχή και την ΕΑΚΑΑ για τα αποτελέσματα
των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν και λαμβάνει την επικύρωσή
τους, πριν προβεί σε οιαδήποτε σημαντική αλλαγή των μοντέλων και
των παραμέτρων.
Για τα μοντέλα και τις παραμέτρους που εφαρμόζονται καθώς και για
οιαδήποτε σημαντική αλλαγή τους, εκδίδεται γνώμη από το σώμα, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 19.
Η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέ
σματα των ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες διαβιβάζονται στις
ΕΕΑ, προκειμένου να τους επιτραπεί να εκτιμήσουν την έκθεση των
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων σε αθέτηση υποχρεώσεων των
κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει τακτικά τις βασικές πτυ
χές των διαδικασιών του σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων και
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα
εκκαθαριστικά μέλη τις κατανοούν και έχουν προβλέψει κατάλληλες
ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί βασικές πληροφο
ρίες σχετικά με το μοντέλο διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει και τις
υποθέσεις που δέχεται κατά την εκτέλεση των ελέγχων που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1.
4.
Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με την ΕΑΤ, άλλες σχετικές
αρμόδιες αρχές και τα μέλη του ΕΣΣΚ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν:
α) το είδος των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για τις διάφορες
κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων και χαρτοφυλακίων·
β) τη συμμετοχή των εκκαθαριστικών μελών ή άλλων μερών στους
ελέγχους·
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γ) τη συχνότητα των ελέγχων·
δ) τους χρονικούς ορίζοντες των ελέγχων·
ε) τις βασικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 50
Διακανονισμός
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί, εφόσον είναι πραγ
ματοποιήσιμο και διαθέσιμο, χρήμα κεντρικής τράπεζας για τον διακα
νονισμό των συναλλαγών του. Αν δεν χρησιμοποιηθεί χρήμα κεντρικής
τράπεζας, λαμβάνονται μέτρα για τον αυστηρό περιορισμό των κινδύ
νων ταμειακού διακανονισμού.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δηλώνει σαφώς τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά τις παραδόσεις χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφέρο
ντας συγκεκριμένα αν έχει υποχρέωση να προβεί σε παράδοση ή παρα
λαβή χρηματοπιστωτικού μέσου ή αν αποζημιώνει συμμετέχοντες για
ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία παράδοσης.
3.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέ
ωση να προβεί σε παραδόσεις ή παραλαβές χρηματοπιστωτικών μέσων,
εξαλείφει τον κίνδυνο κεφαλαίου, με την προσφυγή, όσο το δυνατόν, σε
μηχανισμούς «παράδοσης με την πληρωμή» (delivery versus payment).
▼M1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Υπολογισμοί και υποβολή εκθέσεων για τους σκοπούς του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013
Άρθρο 50α
Υπολογισμός του KCCP
Για τους σκοπούς του άρθρου 308 του κανονισμού (ΕΕ)
►C1 1.
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26η Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για
πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (1), ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος υπολογίζει το KCCP ◄ ως ορίζεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου για όλες τις συμβάσεις και τις συναλλαγές που
εκκαθαρίζει για όλα τα εκκαθαριστικά μέλη του που καλύπτονται από
το δεδομένο κεφάλαιο εκκαθάρισης.
(1) ΕΕ L 176, 27.6.2013, σ. 1.
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2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει το υποθετικό κεφά
λαιο (KCCP) ως εξής:
KCCP ¼

X
i

maxfEBRMi Ä IMi Ä DFi ; 0g · RW · captial ratio

όπου:
EBRMi

= αξία του ανοίγματος πριν από τη μείωση του
κινδύνου, η οποία ισούται με την αξία του
ανοίγματος του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
έναντι του εκκαθαριστικού μέλους i που προκύ
πτει από τις συμβάσεις και τις συναλλαγές με το
εν λόγω εκκαθαριστικό μέλος, υπολογιζόμενη
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξασφάλιση που
παρέχεται από το εν λόγω εκκαθαριστικό μέλος,

IMi

= το αρχικό περιθώριο που παρέχεται στον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από το εκκαθαρι
στικό μέλος i,

DFi

= η προχρηματοδοτούμενη εισφορά του εκκαθαρι
στικού μέλους i,

RW

= συντελεστής στάθμισης κινδύνου 20 %,

δείκτης κεφαλαίου = 8 %.
▼C1
Όλες οι αξίες στον τύπο του πρώτου εδαφίου αφορούν την αποτίμηση
κατά το τέλος της ημέρας πριν την ανταλλαγή του περιθωρίου που
απαιτείται κατά την τελική απαίτηση περιθωρίου της εν λόγω ημέρας.
▼M1
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τον υπολογισμό
που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου 2 τουλάχιστον μία φορά το
τρίμηνο ή συχνότερα εάν απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές των εκκα
θαριστικών μελών του που είναι ιδρύματα.
4.
Η ΕΑΤ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προ
κειμένου να εξειδικεύσει τα ακόλουθα στοιχεία για τους σκοπούς της
παραγράφου 3:
α) τη συχνότητα και τις ημερομηνίες υπολογισμού που ορίζεται στην
παράγραφο 2,
β) τις καταστάσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή ενός ιδρύματος που
ενεργεί ως εκκαθαριστικό μέλος μπορεί να απαιτεί υψηλότερη
συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης από αυτήν που αναφέρε
ται στο στοιχείο α).
Η ΕΑΤ υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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Άρθρο 50β
Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό του KCCP
1.
Για τους σκοπούς του υπολογισμού που προβλέπονται στο άρθρο
50α παράγραφος 2, ισχύουν τα εξής:

α) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει την αξία των ανοιγμά
των που έχει έναντι των εκκαθαριστικών μελών του ως εξής:

▼C1
i) τα ανοίγματα που προκύπτουν από συμβάσεις και συναλλαγές
απαριθμούμενες στο άρθρο 301 παράγραφος 1 στοιχεία α) και
δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 υπολογίζονται σύμ
φωνα με τη μέθοδο βάσει προσφυγής στην αγορά που καθορί
ζεται στο άρθρο 274 αυτού,

▼M1
ii) τα ανοίγματα που προκύπτουν από συμβάσεις και συναλλαγές
απαριθμούμενες στο άρθρο 301 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ)
και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 υπολογίζονται σύμ
φωνα με την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφα
λίσεων που ορίζεται στο άρθρο 223 του εν λόγω κανονισμού με
τους εποπτικούς συντελεστές προσαρμογής που ορίζονται στα
άρθρα 223 και 224 του εν λόγω κανονισμού. Δεν ισχύει η
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 285 παράγραφος 3 στοι
χείο α) του εν λόγω κανονισμού,

iii) τα ανοίγματα που προκύπτουν από συναλλαγές που δεν απα
ριθμούνται στο άρθρο 301 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 και που ενέχουν κίνδυνο διακανονισμού μόνο
υπολογίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος V του εν
λόγω κανονισμού,

β) για τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα συμψηφιστικά σύνολα είναι τα ίδια
με αυτά που ορίζονται στο τρίτο μέρος τίτλος II του εν λόγω
κανονισμού,

γ) κατά τον υπολογισμό των αξιών που αναφέρονται στο σημείο α), ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αφαιρεί από τα ανοίγματά του την
εξασφάλιση που παρέχεται από τα εκκαθαριστικά μέλη του, μει
ωμένη καταλλήλως κατά τους εποπτικούς συντελεστές προσαρμο
γής μεταβλητότητας σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο χρηματο
οικονομικών εξασφαλίσεων που ορίζεται στο άρθρο 224 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

▼C1

__________

▼M1
ε)

εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει ανοίγματα έναντι ενός ή
περισσότερων κεντρικών αντισυμβαλλομένων, αντιμετωπίζει τα εν
λόγω ανοίγματα σαν να ήταν ανοίγματα έναντι εκκαθαριστικών
μελών και συμπεριλαμβάνει τυχόν περιθώρια ή προχρηματοδοτού
μενες εισφορές που εισπράττει από τους εν λόγω κεντρικούς αντι
συμβαλλομένους στον υπολογισμό του KCCP,
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στ) εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει δεσμευτική συμβατική
ρύθμιση με τα εκκαθαριστικά μέλη του η οποία του επιτρέπει να
χρησιμοποιεί το σύνολο ή ένα μέρος του αρχικού περιθωρίου που
εισπράττει από τα εκκαθαριστικά μέλη του σαν να ήταν προχρη
ματοδοτούμενες εισφορές, ο αντισυμβαλλόμενος θεωρεί το εν λόγω
αρχικό περιθώριο ως προχρηματοδοτούμενες εισφορές για τους
σκοπούς του υπολογισμού κατά την παράγραφο 1 και όχι ως
αρχικό περιθώριο,
▼C1

__________

▼M1
η) εάν εφαρμόζει τη μέθοδο βάσει προσφυγής στην αγορά που ορίζε
ται στο άρθρο 274 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013, ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος αντικαθιστά τον τύπο του άρθρου 298 παρά
γραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 με τον ακόλουθο:

PCEred ¼ 0:15 · PCEgross þ 0:85 · NGR · PCEgross
όπου ο αριθμητής του NGR υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο
274 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ακριβώς πριν την
ανταλλαγή των περιθωρίων μεταβλητότητας στο τέλος της περιό
δου διακανονισμού, και ο παρονομαστής είναι το ακαθάριστο
κόστος αντικατάστασης,
θ) εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υπολογίσει την
αξία του NGR όπως καθορίζεται στο άρθρο 298 παράγραφος 1
στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
i) γνωστοποιεί στα εκκαθαριστικά μέλη του που είναι ιδρύματα
και στις αρμόδιες αρχές τους την αδυναμία του να υπολογίσει
τον NGR και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να
εκτελέσει τον υπολογισμό,
▼C1
ii) για μια περίοδο τριών μηνών, μπορεί να χρησιμοποιεί το 0,3 ως
τιμή για τον NGR για να υπολογίζει τον PCEred που ορίζεται
στο στοιχείο η) του παρόντος άρθρου,
▼M1
ι)

εάν, στο τέλος της περιόδου που ορίζεται στο στοιχείο θ) σημείο
ii), ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξακολουθεί να μην μπορεί να
υπολογίσει την αξία του NGR, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
i) παύει να υπολογίζει το KCCP,
ii) γνωστοποιεί στα εκκαθαριστικά μέλη του που είναι ιδρύματα
και στις αρμόδιες αρχές τους το γεγονός ότι έχει παύσει να
υπολογίζει το KCCP,

ια) για τους σκοπούς του υπολογισμού του ενδεχόμενου μελλοντικού
ανοίγματος για δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης
επί συμφωνιών ανταλλαγής σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει προσφυ
γής στην αγορά που ορίζεται στο άρθρο 274 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πολλαπλασιάζει το
ονομαστικό ποσό της σύμβασης επί την απόλυτη τιμή του δέλτα
(ðδV=δpÞ) του δικαιώματος προαίρεσης όπως καθορίζεται στο
άρθρο 280 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού,
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ιβ) αν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα από ένα
κεφάλαιο εκκαθάρισης, εκτελεί τον υπολογισμό που προβλέπεται
στο άρθρο 50α παράγραφος 2 για κάθε κεφάλαιο εκκαθάρισης
χωριστά.

Άρθρο 50γ
Κοινοποίηση πληροφοριών
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 308 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κοινοποιεί τις κατω
τέρω πληροφορίες σε όσα εκκαθαριστικά μέλη του είναι ιδρύματα και
στις αρμόδιες αρχές τους:
α) το υποθετικό κεφάλαιο (KCCP),
β) το άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM),
γ) το ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων
που απαιτείται να χρησιμοποιήσει —βάσει νόμου ή δυνάμει συμβα
τικής ρύθμισης με τα εκκαθαριστικά μέλη— για να καλύψει τις
ζημίες που οφείλονται στην αθέτηση ενός ή περισσότερων εκ των
εκκαθαριστικών μελών του πριν να χρησιμοποιήσει τις εισφορές των
υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης
(DFCCP),
δ) τον συνολικό αριθμό των εκκαθαριστικών μελών του (Ν),
▼C1
ε) τον συντελεστή συγκέντρωσης β, όπως καθορίζεται στο άρθρο 50δ.
__________
Αν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα από ένα
ταμεία εκκαθάρισης, κοινοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο
πρώτο εδάφιο για κάθε ταμείο εκκαθάρισης χωριστά.
▼M1
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί τα ανωτέρω στοι
χεία στα εκκαθαριστικά μέλη του που είναι ιδρύματα τουλάχιστον μία
φορά το τρίμηνο ή συχνότερα εάν απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές
των εν λόγω εκκαθαριστικών μελών.
3.
Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προ
κειμένου να διευκρινίσει τα εξής:
α) τον ενιαίο μορφότυπο για τους σκοπούς της κοινοποίησης που ορί
ζεται στην παράγραφο 1,
β) τη συχνότητα και τις ημερομηνίες της κοινοποίησης που ορίζεται
στην παράγραφο 2,
γ) τις καταστάσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή ενός ιδρύματος που
ενεργεί ως εκκαθαριστικό μέλος μπορεί να απαιτεί υψηλότερη
συχνότητα κοινοποίησης από αυτήν που αναφέρεται στο στοιχείο β).
Η ΕΑΤ υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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Άρθρο 50δ
Υπολογισμός ειδικών στοιχείων που κοινοποιούνται από τον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
Για τους σκοπούς του άρθρου 50γ, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) εάν οι κανόνες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου προβλέπουν ότι
χρησιμοποιεί ένα μέρος ή το σύνολο των χρηματοοικονομικών του
πόρων παράλληλα με τις προχρηματοδοτούμενες εισφορές των
εκκαθαριστικών μελών του κατά τρόπο που καθιστά τους πόρους
αυτούς ισοδύναμους με προχρηματοδοτούμενες εισφορές εκκαθαρι
στικού μέλους ως προς τον τρόπο με τον οποίο απορροφούν τις
ζημίες που υφίσταται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος σε περίπτωση
αθέτησης ή αφερεγγυότητας ενός ή περισσοτέρων εκ των εκκαθαρι
στικών μελών του, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσθέτει το
αντίστοιχο ποσό των πόρων αυτών στο DFCM,

β) εάν οι κανόνες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου προβλέπουν ότι
χρησιμοποιεί ένα μέρος ή το σύνολο των χρηματοοικονομικών
πόρων του για να καλύψει τις ζημίες που οφείλονται στην αθέτηση
ενός ή περισσότερων εκ των εκκαθαριστικών μελών του αφού
εξαντλήσει το κεφάλαιο εκκαθάρισής του, αλλά πριν να απαιτήσει
τις συμβατικά δεσμευμένες εισφορές των εκκαθαριστικών μελών
του, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσθέτει το αντίστοιχο ποσό
a
των εν λόγω πρόσθετων χρηματοοικονομικών πόρων ðDFCCP
Þ στο
συνολικό ποσό των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DF) ως εξής:

a
.
DF ¼ DFCCP þ DFCM þ DFCCP

γ) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει τον συντελεστή συγκέ
ντρωσης β σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

β¼

PCEred;1 þ PCEred;2
P
i PCEred;i

όπου:

PCEred,i = το μειωμένο ποσό που αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικό
πιστωτικό άνοιγμα για όλες τις συμβάσεις και συναλλα
γές ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου με το εκκαθαρι
στικό μέλος I,

PCEred,1 = το μειωμένο ποσό που αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικό
πιστωτικό άνοιγμα για όλες τις συμβάσεις και συναλλα
γές ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου με το εκκαθαρι
στικό μέλος που έχει το υψηλότερο PCEred,

PCEred,2 = το μειωμένο ποσό που αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικό
πιστωτικό άνοιγμα για όλες τις συμβάσεις και συναλλα
γές ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου με το εκκαθαρι
στικό μέλος που έχει το δεύτερο υψηλότερο PCEred.

02012R0648 — EL — 01.01.2019 — 009.001 — 63
▼B
ΤΙΤΛΟΣ V
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 51
Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε ρυθμίσεις
διαλειτουργικότητας με άλλον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, εφόσον
πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 52, 53 και 54.
2.
Όταν καθορίζονται ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας με άλλον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε
συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
διαθέτει πρόσβαση χωρίς διακρίσεις τόσο στα δεδομένα που χρειάζεται
για την άσκηση των καθηκόντων του από αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο
διαπραγμάτευσης, στο μέτρο που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πλη
ροί τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον
τόπο διαπραγμάτευσης, όσο και στο αντίστοιχο σύστημα διακανονι
σμού.
3.
Η καθιέρωση ρύθμισης διαλειτουργικότητας ή η πρόσβαση σε ροή
δεδομένων ή σε σύστημα διακανονισμού, όπως αναφέρονται στις παρα
γράφους 1 και 2, απορρίπτονται ή περιορίζονται, άμεσα ή έμμεσα,
μόνον για να ελέγχονται τυχόν κίνδυνοι που απορρέουν από την εν
λόγω ρύθμιση ή πρόσβαση.

Άρθρο 52
Διαχείριση κινδύνου
1.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που προβαίνουν σε ρυθμίσεις
διαλειτουργικότητας:
α) εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα, προ
κειμένου να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τους κινδύνους που απορρέουν από τις ρυθμίσεις,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους εγκαίρως·
β) συμφωνούν για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους,
συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει τις σχέ
σεις τους·
γ) εντοπίζουν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους
πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας, ούτως ώστε
η αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος ενός κεντρικού
αντισυμβαλλομένου να μην έχει επίδραση σε άλλον κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο με τον οποίο συνδέεται διαλειτουργικά·
δ) εντοπίζουν, παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες αλλη
λεξαρτήσεις και συσχετίσεις που απορρέουν από τις ρυθμίσεις δια
λειτουργικότητας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τους πιστωτικούς
κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας που συνδέονται με το
βαθμό συγκέντρωσης των εκκαθαριστικών μελών και τους ενοποι
ημένους χρηματοοικονομικούς πόρους.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, οι κεντρικοί
αντισυμβαλλόμενοι χρησιμοποιούν τους ίδιους κανόνες όσον αφορά τη
χρονική στιγμή της εισαγωγής των εντολών μεταβίβασης στα αντί
στοιχα συστήματά τους και τη χρονική στιγμή του αμετάκλητου,
όπως αναφέρεται αναλόγως στην οδηγία 98/26/ΕΚ.

02012R0648 — EL — 01.01.2019 — 009.001 — 64
▼B
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, στους όρους
των ρυθμίσεων περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία για τη διαχείριση
των συνεπειών από την αθέτηση υποχρέωσης, σε περίπτωση αθέτησης
υποχρέωσης από έναν από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, με
τον οποίο υπάρχουν ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, οι κεντρικοί
αντισυμβαλλόμενοι εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά την
επαναχρησιμοποίηση των ασφαλειών των εκκαθαριστικών μελών, στο
πλαίσιο των ρυθμίσεων, εφόσον αυτή επιτρέπεται από τις αρμόδιες
αρχές τους. Στις ρυθμίσεις περιγράφεται συνοπτικά πώς έχουν αντιμε
τωπιστεί οι εν λόγω κίνδυνοι, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για
επαρκή κάλυψη και περιορισμό της μετάδοσης των κινδύνων.
2.
Σε περίπτωση που τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου τα οποία
χρησιμοποιούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την κάλυψη της
έκθεσής τους έναντι των εκκαθαριστικών μελών τους ή της αμοιβαίας
έκθεσής τους διαφέρουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εντοπίζουν τις
διαφορές αυτές, αξιολογούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύ
ψουν από αυτές και λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξα
σφάλισης επιπρόσθετων χρηματοοικονομικών πόρων, τα οποία περιορί
ζουν τις επιπτώσεις τους στις ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, καθώς και
τις δυνητικές συνέπειές τους ως προς τους κινδύνους μετάδοσης, και
διασφαλίζουν ότι οι διαφορές αυτές δεν έχουν επίδραση στην ικανότητα
εκάστου κεντρικού αντισυμβαλλομένου να διαχειρίζεται τις συνέπειες
από την αθέτηση υποχρέωσης εκκαθαριστικού μέλους.
3.
Οποιαδήποτε σχετικά έξοδα δυνάμει των παραγράφων 1 και 2
βαρύνουν τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που ζητεί τη διαλειτουργικό
τητα ή την πρόσβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των
μερών.

Άρθρο 53
Παροχή περιθωρίων ασφαλείας μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διακρίνει στους λογαριασμούς τα
περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που τηρούνται για λογαριασμό των
κεντρικών αντισυμβαλλομένων με τους οποίους έχει προβεί σε ρυθμί
σεις διαλειτουργικότητας.
2.
Εάν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που προβαίνει σε ρύθμιση δια
λειτουργικότητας με άλλον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο παρέχει αρχικά
περιθώρια ασφαλείας στον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο μόνο
δυνάμει ρυθμίσεων παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ο αποδέ
κτης κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης επί των
περιθωρίων ασφαλείας που παρέχει ο άλλος κεντρικός συμβαλλόμενος.
3.
Οι ασφάλειες που λαμβάνονται με τη μορφή χρηματοπιστωτικών
μέσων κατατίθενται σε διαχειριστές συστημάτων διακανονισμού αξιό
γραφων που κοινοποιούνται δυνάμει της οδηγίας 98/26/ΕΚ.
4.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 είναι διαθέσιμα στον αποδέκτη κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
μόνο στην περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου που έχει παράσχει την ασφάλεια στο πλαίσιο ρύθμισης
διαλειτουργικότητας.
5.
Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου που έχει λάβει την ασφάλεια στο πλαίσιο ρύθμισης διαλειτουρ
γικότητας, η ασφάλεια που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 επι
στρέφεται αμέσως στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που την έχει παρα
χωρήσει.
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Άρθρο 54
Έγκριση των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας
1.
Οι ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας υπόκεινται στην προηγούμενη
έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κεντρικών αντισυμ
βαλλομένων. Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.
2.
Οι αρμόδιες αρχές δίδουν έγκριση για τις ρυθμίσεις διαλειτουργι
κότητας μόνον εφόσον οι εμπλεκόμενοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
έχουν λάβει άδεια εκκαθάρισης βάσει του άρθρου 17 ή έχουν αναγνω
ρισθεί δυνάμει του άρθρου 25 ή έχουν λάβει άδεια βάσει ήδη υφιστά
μενου εθνικού καθεστώτος χορήγησης αδειών για τουλάχιστον τριετή
περίοδο, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 52, και εφόσον
οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εκκαθάριση των συναλλαγών, βάσει
των όρων των ρυθμίσεων, επιτρέπουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουρ
γία των χρηματοπιστωτικών αγορών, και εφόσον οι ρυθμίσεις δεν υπο
νομεύουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.
3.
Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 2, εξηγεί εγγράφως, στις άλλες αρμόδιες αρχές και στους
σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, τις εκτιμήσεις της για τους
κινδύνους. Ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ, η οποία εκδίδει γνώμη
σχετικά με το βάσιμο των εκτιμήσεων για τους κινδύνους ως αιτιολό
γηση της άρνησης να εγκρίνει τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας. Η
γνώμη της ΕΑΚΑΑ τίθεται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων
κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Εάν η γνώμη της ΕΑΚΑΑ διαφέρει
από την αξιολόγηση της σχετικής αρμόδιας αρχής, η εν λόγω αρμόδια
αρχή επανεξετάζει τη θέση της, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της
ΕΑΚΑΑ.
4.
Έως τις 31ης Δεκεμβρίου 2012 η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές ή συστάσεις, προκειμένου να καταρτίζονται συνεπείς, αποδο
τικές και αποτελεσματικές αξιολογήσεις των ρυθμίσεων διαλειτουργικό
τητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ή
συστάσεων μετά από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΚΑΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Όροι και διαδικασίες για την εγγραφή αρχείου καταγραφής
συναλλαγών
Άρθρο 55
Καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών
1.
Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του άρθρου 9.

καταχωρίζονται

στην

2.
Προκειμένου να είναι επιλέξιμο για καταχώριση σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πρέπει να είναι
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση και να πληροί τις απαι
τήσεις του τίτλου VII.
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3.
Η καταχώριση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ισχύει για
ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης.
4.
Το καταχωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών πληροί ανά
πάσα στιγμή τους όρους καταχώρισης. Το αρχείο καταγραφής συναλ
λαγών κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην ΕΑΚΑΑ
κάθε ουσιαστική μεταβολή στους όρους καταχώρισης.

Άρθρο 56
Αίτηση καταχώρισης
1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών υποβάλλει αίτηση καταχώρι
σης στην ΕΑΚΑΑ.
2.
Η ΕΑΚΑΑ εκτιμά αν η αίτηση είναι πλήρης, εντός 20 εργασίμων
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσμία εντός της
οποίας το αρχείο καταγραφής συναλλαγών οφείλει να παράσχει
συμπληρωματικές πληροφορίες.
Η ΕΑΚΑΑ, αφού κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης, αποστέλλει σχετική
κοινοποίηση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
3.
Προκειμένου να εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύ
πων που να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης, η
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
4.
Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για
την εφαρμογή της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτε
λεστικών τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό του μορφότυπου της
αίτησης καταχώρισης στη ΕΑΚΑΑ.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προ
τύπων στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 57
Κοινοποίηση και διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές πριν από την
καταχώριση
1.
Αν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση
καταχώρισης αποτελεί οντότητα εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη από
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο, η
ΕΑΚΑΑ ειδοποιεί χωρίς αναίτια καθυστέρηση την εν λόγω αρμόδια
αρχή και διαβουλεύεται μαζί της προτού προβεί στην καταχώριση του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
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2.
Η ΕΑΚΑΑ και η οικεία αρμόδια αρχή ανταλλάσσουν κάθε πλη
ροφορία που είναι αναγκαία για την εγγραφή του αρχείου καταγραφής
συναλλαγών καθώς και για την εποπτεία της συμμόρφωσης της οντό
τητας με τους όρους της καταχώρισης ή αδειοδότησής της στο κράτος
μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.
Άρθρο 58
Εξέταση της αίτησης
1.
Η ΕΑΚΑΑ, εντός 40 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση
που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, εξετάζει
την αίτηση καταχώρισης με βάση τη συμμόρφωση του αρχείου κατα
γραφής συναλλαγών προς τις απαιτήσεις των άρθρων 78 έως 81 και
λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για την καταχώριση ή την
άρνηση της καταχώρισης.
2.
Η απόφαση που εκδίδεται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την
παράγραφο 1 παράγει αποτελέσματα την πέμπτη εργάσιμη μέρα από
τη λήψη της.
Άρθρο 59
Κοινοποίηση των σχετικών με την κοινοποίηση αποφάσεων της
ΕΑΚΑΑ
1.
Όταν η ΕΑΚΑΑ λάβει απόφαση καταχώρισης απόφαση άρνησης
καταχώρισης ή απόφαση ανάκλησης καταχώρισης, την κοινοποιεί στο
αρχείο καταγραφής συναλλαγών, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συνο
δευόμενη από πλήρη αιτιολόγηση της απόφασής της.
Η ΕΑΚΑΑ ειδοποιεί χωρίς αναίτια καθυστέρηση την οικεία αρμόδια
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 σχετικά με την
απόφασή της.
2.
Η ΕΑΚΑΑ γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε απόφαση που λαμ
βάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κατάλογο των
αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται εντός
πέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την
παράγραφο 1.
Άρθρο 60
Άσκηση των εξουσιών δυνάμει των άρθρων 61 έως 63
Οι εξουσίες που ανατίθενται στην ΕΑΚΑΑ ή οιονδήποτε υπάλληλο της
ΕΑΚΑΑ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο δυνάμει των
άρθρων 61 έως 63 δεν ασκούνται για να απαιτηθεί η γνωστοποίηση
πληροφοριών ή εγγράφων που υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό
προνόμιο.
Άρθρο 61
Αίτηση παροχής πληροφοριών
1.
Η ΕΑΚΑΑ δύναται με απλή αίτηση ή με απόφαση να ζητήσει,
από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και σχετιζόμενους με αυτά τρί
τους, στους οποίους τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ανέθεσαν λει
τουργικά καθήκοντα ή δραστηριότητες, να παράσχουν κάθε πληροφορία
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό.
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2.
Κατά τη διαβίβαση απλής αίτησης για παροχή πληροφοριών δυνά
μει της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ:
α) παραπέμπει στο παρόν άρθρο ως νομική βάση της αίτησης·
β) δηλώνει τον σκοπό της αίτησης·
γ) προσδιορίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες·
δ) καθορίζει χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να παρασχεθούν οι
πληροφορίες·
ε)

πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες
ότι δεν είναι υποχρεωμένο να παράσχει τις πληροφορίες, αλλά σε
περίπτωση εκούσιας απάντησης στην αίτηση, οι παρεχόμενες πλη
ροφορίες δεν πρέπει να είναι ανακριβείς και παραπλανητικές και

στ) επισημαίνει το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 65 σε συν
δυασμό με το παράρτημα Ι τμήμα IV στοιχείο α) σε περίπτωση που
οι απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές.
3.
Όταν ζητεί την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της παραγράφου
1 με απόφαση, η ΕΑΚΑΑ:
α) παραπέμπει στο παρόν άρθρο ως νομική βάση της αίτησης·
β) δηλώνει τον σκοπό της αίτησης·
γ) προσδιορίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες·
δ) καθορίζει χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να παρασχεθούν οι
πληροφορίες·
ε)

επισημαίνει τις περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 66 στην περίπτωση ελλιπούς παροχής των απαιτούμενων
πληροφοριών·

στ) επισημαίνει το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 65 σε συν
δυασμό με το παράρτημα Ι ενότητα IV στοιχείο α) σε περίπτωση
που οι απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές και
ζ)

αναφέρει το δικαίωμα για προσβολή της απόφασης ενώπιον του
συμβουλίου προσφυγών της ΕΑΚΑΑ και για υποβολή αίτησης
επανεξέτασης της απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης («Δικαστήριο») σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή οι εκπρόσω
ποί τους και, στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων χωρίς
νομική προσωπικότητα, τα εξουσιοδοτημένα από το νόμο ή από το
καταστατικό τους πρόσωπα που τους εκπροσωπούν παρέχουν τις ζητού
μενες πληροφορίες. Τις πληροφορίες είναι δυνατόν να παρέχουν δεό
ντως εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι εξ ονόματος των πελατών τους. Οι
τελευταίοι εξακολουθούν να ευθύνονται πλήρως για την παροχή ανα
κριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
5.
Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει αμελλητί αντίγραφο της απλής αίτησης ή
της απόφασής της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο
κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και τα οποία σχετίζονται με την αίτηση πληροφοριών.
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Άρθρο 62
Γενικές έρευνες
1.
Για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει τις αναγκαίες έρευνες προ
σώπων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παράγραφος 1. Για αυτό το
σκοπό, οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την
ΕΑΚΑΑ έχουν την εξουσία:
α) να εξετάζουν οποιαδήποτε αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και κάθε
άλλο υλικό συναφές με την εκτέλεση των καθηκόντων της, ανεξαρ
τήτως του μέσου στο οποίο αποθηκεύονται·
β) να λαμβάνουν ή να αποκτούν πιστοποιημένα αντίγραφα ή αποσπά
σματα από αυτά τα αρχεία, τα δεδομένα, τις διαδικασίες και άλλο
υλικό·
γ) να καλούν και να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο
στο άρθρο 61 παράγραφος 1 ή τους εκπροσώπους ή τα μέλη του
προσωπικού του προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις σχετικά με γεγο
νότα ή έγγραφα που αφορούν το αντικείμενο και τον σκοπό της
επιθεώρησης και να καταγράφουν τις απαντήσεις·
δ) να εξετάζουν κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναινεί να
ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το
αντικείμενο της έρευνας·
ε) να ζητούν αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων και διαβίβασης δεδομένων.
2.
Οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την
ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς των ερευνών κατά τα οριζόμενα στην παρά
γραφο 1 ασκούν τις εξουσίες τους επιδεικνύοντας έγγραφη εξουσιοδό
τηση που ορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό της έρευνας. Στην εν
λόγω εξουσιοδότηση επισημαίνονται επίσης οι περιοδικές χρηματικές
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 66 σε περίπτωση που τα απαιτού
μενα αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή άλλο υλικό, ή οι απαντήσεις σε
ερωτήσεις που υποβάλλονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο
61 παράγραφος 1 δεν παρέχονται ή είναι ελλιπείς, καθώς και τα πρό
στιμα που προβλέπονται στο άρθρο 65 σε συνδυασμό με το παράρτημα
Ι ενότητα ΙV στοιχείο β), σε περίπτωση που οι απαντήσεις στις ερωτή
σεις που υποβάλλονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 61
παράγραφος 1 είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές.
3.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 υπο
βάλλονται σε έρευνες που κινούνται βάσει απόφασης της ΕΑΚΑΑ. Η
απόφαση προσδιορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό της έρευνας, τις
περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 66, τα
ένδικα μέσα που διατίθενται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης της απόφασης
από το Δικαστήριο.
4.
Εγκαίρως πριν από την έρευνα, η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την αρμό
δια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί η
έρευνα σχετικά με την έρευνα και την ταυτότητα των εξουσιοδοτημέ
νων προσώπων. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής επικουρούν, κατόπιν
αιτήματος της ΕΑΚΑΑ, τα εν λόγω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής δύνα
νται επίσης να παρίστανται στις έρευνες, κατόπιν αιτήματος.
5.
Εάν απαιτείται άδεια δικαστικής αρχής σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία για αίτηση παροχής των αρχείων τηλεφωνικών κλήσεων ή
διαβίβασης δεδομένων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε),
ζητείται η άδεια αυτή. Η άδεια αυτή μπορεί επίσης να ζητείται ως
προληπτικό μέτρο.
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6.
Όταν ζητείται άδεια στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 5, η
εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη γνησιότητα της απόφασης της
ΕΑΚΑΑ, καθώς και κατά πόσον τα σχεδιαζόμενα μέτρα καταναγκα
σμού δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά σε σχέση με το αντι
κείμενο των ερευνών. Κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας των εν
λόγω μέτρων καταναγκασμού, η εθνική δικαστική αρχή μπορεί να ζητή
σει από την ΕΑΚΑΑ λεπτομερείς εξηγήσεις, ιδίως όσον αφορά τους
λόγους που έχει η ΕΑΚΑΑ να υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί παρά
βαση του παρόντος κανονισμού, καθώς και τη σοβαρότητα της εικαζό
μενης παράβασης και τη φύση της συμμετοχής του προσώπου στο
οποίο επιβάλλονται τα μέτρα καταναγκασμού. Ωστόσο, η εθνική δικα
στική αρχή δεν μπορεί να επανεξετάζει την αναγκαιότητα διεξαγωγής
της έρευνας, ούτε να ζητήσει να της παρασχεθούν οι πληροφορίες του
φακέλου της ΕΑΚΑΑ. Η νομιμότητα της απόφασης της ΕΑΚΑΑ υπό
κειται αποκλειστικά σε επανεξέταση από το Δικαστήριο, σύμφωνα με
τη διαδικασία που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 63
Επιτόπιες επιθεωρήσεις
1.
Για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει όλες τις αναγκαίες επιτόπιες
επιθεωρήσεις σε οιονδήποτε επαγγελματικό ή άλλο χώρο των νομικών
προσώπων κατά το άρθρο 61 παράγραφος 1. Οσάκις απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, η
ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει την επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προειδοποί
ηση.

2.
Οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την
ΕΑΚΑΑ για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχο
νται σε οιονδήποτε επαγγελματικό ή άλλο χώρο των νομικών προσώ
πων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έρευνας από την ΕΑΚΑΑ,
διαθέτουν δε όλες τις εξουσίες που ορίζονται στο άρθρο 62 παράγραφος
1. Διαθέτουν επίσης την εξουσία να σφραγίζουν οιεσδήποτε επαγγελ
ματικές εγκαταστάσεις και βιβλία ή αρχεία κατά την περίοδο της επι
θεώρησης και στην έκταση που είναι αναγκαίο για αυτήν.

3.
Οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την
ΕΑΚΑΑ για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης ασκούν τις εξουσίες
τους επιδεικνύοντας έγγραφη εξουσιοδότηση που ορίζει το αντικείμενο
και τον σκοπό της επιθεώρησης, καθώς και τις περιοδικές χρηματικές
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 66, εφόσον τα οικεία πρόσωπα δεν
δέχονται την επιθεώρηση. Εγκαίρως πριν από την επιθεώρηση, η
ΕΑΚΑΑ ενημερώνει για την επιθεώρηση την αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί
η επιθεώρηση.

4.
Τα κατά το άρθρο 61 παράγραφος 1 πρόσωπα υποβάλλονται σε
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διατάσσονται με απόφαση της ΕΑΚΑΑ. Η
απόφαση προσδιορίζει το αντικείμενο και τον σκοπό της επιθεώρησης,
καθορίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της και αναφέρει
τις περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 66, τα
ένδικα μέσα που προσφέρονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης της απόφασης
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει
αυτές τις αποφάσεις έπειτα από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να πραγμα
τοποιηθεί η επιθεώρηση.
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5.
Υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου πρόκει
ται να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση, καθώς και εκείνοι που εξουσιο
δοτούνται ή ορίζονται από αυτήν, επικουρούν ενεργά, κατόπιν αιτήμα
τος της ΕΑΚΑΑ, τους υπαλλήλους και άλλα πρόσωπα που εξουσιοδο
τούνται από την ΕΑΚΑΑ. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουν τις εξουσίες
που ορίζονται στην παράγραφο 2. Υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους δύνανται επίσης, κατόπιν αιτήσεως, να
παρίστανται στις επιτόπιες επιθεωρήσεις.
6.
Η ΕΑΚΑΑ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών να εκτελέσουν εκ μέρους της ειδικά ερευνητικά καθή
κοντα και να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επιθεωρήσεις, όπως προβλέ
πεται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 62 παράγραφος 1. Για τον σκοπό
αυτό, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις ίδιες εξουσίες με την ΕΑΚΑΑ,
όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 62 παράγραφος 1.
7.
Εάν οι υπάλληλοι και άλλα εξουσιοδοτημένα από την ΕΑΚΑΑ
πρόσωπα που τους συνοδεύουν διαπιστώσουν ότι κάποιο πρόσωπο αντι
τίθεται σε επιθεώρηση που έχει διαταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους τούς παρέχει την αναγκαία
συνδρομή, ζητώντας, κατά περίπτωση, τη συνδρομή της αστυνομίας ή
ισότιμης αρχής επιβολής του νόμου, ούτως ώστε να τους επιτρέψει να
πραγματοποιήσουν την επιτόπια επιθεώρησή τους.
8.
Εάν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, απαιτείται άδεια δικα
στικής αρχής για την επιτόπια επιθεώρηση που προβλέπεται στην παρά
γραφο 1 ή για τη συνδρομή που προβλέπεται στην παράγραφο 7, ζητεί
ται η άδεια αυτή. Η άδεια αυτή μπορεί επίσης να ζητείται ως προλη
πτικό μέτρο.
9.
Όταν ζητείται η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 8, η
εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη γνησιότητα της απόφασης της
ΕΑΚΑΑ, καθώς και κατά πόσον τα σχεδιαζόμενα μέτρα καταναγκα
σμού δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά σε σχέση με το αντι
κείμενο του ελέγχου. Κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας των εν λόγω
μέτρων καταναγκασμού, η εθνική δικαστική αρχή μπορεί να ζητήσει
από την ΕΑΚΑΑ λεπτομερείς εξηγήσεις. Το εν λόγω αίτημα παροχής
λεπτομερών εξηγήσεων μπορεί να αφορά ιδίως τους λόγους που έχει η
ΕΑΚΑΑ να υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση του παρόντος
κανονισμού, καθώς και τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παράβασης και
τη φύσης της συμμετοχής των οικείων προσώπων στα οποία επιβάλλο
νται τα μέτρα καταναγκασμού. Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή δεν
μπορεί να επανεξετάσει την αναγκαιότητα του ελέγχου ούτε να ζητήσει
την προσκόμιση των στοιχείων του φακέλου της ΕΑΚΑΑ. Η νομιμό
τητα της απόφασης της ΕΑΚΑΑ υπόκειται αποκλειστικά σε επανεξέ
ταση από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 64
Κανόνες σχετικά με τη διαδικασία λήψης εποπτικών μέτρων και
επιβολής προστίμων
1.
Εάν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρό
ντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής
ύπαρξης περιστατικών δυνάμενων να συνιστούν διάπραξη μίας ή περισ
σότερων από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι,
διορίζει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα εντός της ΕΑΚΑΑ προκειμένου
να ερευνήσει το θέμα. Ο διορισμένος πραγματογνώμονας δεν πρέπει να
συμμετέχει ούτε να έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία ή
στη διαδικασία καταχώρισης του σχετικού αρχείου καταγραφής συναλ
λαγών, ασκεί δε τα καθήκοντά του ανεξάρτητα από την ΕΑΚΑΑ.
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2.
Ο πραγματογνώμονας ερευνά τις εικαζόμενες παραβάσεις, λαμβά
νοντας υπ' όψιν οιεσδήποτε παρατηρήσεις διατυπώσουν τα υπό έρευνα
πρόσωπα, και υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα πορίσματά του στην
ΕΑΚΑΑ.
Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο πραγματογνώμονας δύναται
να ασκεί το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για παροχή πληροφοριών
σύμφωνα με το άρθρο 61 και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθε
ωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 63. Κατά την άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών, ο πραγματογνώμονας τηρεί τις διατάξεις του
άρθρου 60.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο πραγματογνώμονας έχει
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που συλλέγει η
ΕΑΚΑΑ κατά τις εποπτικές δραστηριότητές της.
3.
Κατά την ολοκλήρωση της έρευνας και πριν από την υποβολή του
φακέλου των πορισμάτων του στην ΕΑΚΑΑ, ο πραγματογνώμονας
δίνει στα υπό έρευνα πρόσωπα τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με
τα ζητήματα που ερευνώνται. Ο πραγματογνώμονας βασίζει τα πορί
σματά του μόνο σε γεγονότα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν την
ευκαιρία να διατυπώσουν παρατηρήσεις.
Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δια
σφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα της υπεράσπισης των προσώπων
που αφορά η έρευνα.
4.
Όταν υποβάλλει τον φάκελο των πορισμάτων του στην ΕΑΚΑΑ,
ο πραγματογνώμονας ενημερώνει σχετικώς τα υπό έρευνα πρόσωπα. Τα
πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να αποκτούν γνώση του φακέλου, με
την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για προ
στασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης
στον φάκελο δεν καλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν
τρίτους.
5.
Βάσει του φακέλου που περιέχει τα πορίσματα του πραγματογνώ
μονα και, εφόσον ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, κατόπιν
ακρόασης των υπό έρευνα προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 67, η
ΕΑΚΑΑ αποφαίνεται εάν τα υπό έρευνα πρόσωπα έχουν διαπράξει
μια ή περισσότερες από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρ
τημα Ι και, σε περίπτωση που αποφανθεί ότι έχει διαπραχθεί παράβαση,
λαμβάνει εποπτικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 73 και επιβάλλει πρό
στιμο σύμφωνα με το άρθρο 65.
6.
Ο πραγματογνώμονας δεν συμμετέχει στις συσκέψεις της ΕΑΚΑΑ
ούτε παρεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφά
σεων της ΕΑΚΑΑ.
7.
Η Επιτροπή θεσπίζει περαιτέρω κανόνες για τη διαδικασία άσκη
σης του δικαιώματος επιβολής προστίμων ή περιοδικών χρηματικών
ποινών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα της
υπεράσπισης, προσωρινών διατάξεων και διατάξεων για την είσπραξη
προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, θεσπίζει δε λεπτομερείς
κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες για την επιβολή και την εκτέλεση
των ποινών.
Οι κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται με πράξεις
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 82.
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8.
Εάν η ΕΑΚΑΑ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει
του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής
ύπαρξης περιστατικών δυνάμενων να συνιστούν ποινικό αδίκημα, παρα
πέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να ασκη
θεί ποινική δίωξη. Επιπροσθέτως, η ΕΑΚΑΑ δεν επιβάλλει πρόστιμα ή
περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν προγενέστερη αθώωση ή καταδίκη
βάσει πανομοιότυπων περιστατικών ή βάσει περιστατικών που είναι
κατ’ ουσία τα ίδια έχει ήδη αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατόπιν
ποινικής διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 65
Πρόστιμο
1.
Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπι
στώσει ότι αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει διαπράξει, εκ προθέ
σεως ή εξ αμελείας, μία από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο
παράρτημα Ι, εκδίδει απόφαση για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως παράβαση από αρχείο
καταγραφής συναλλαγών εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει αντικειμενικούς
παράγοντες που αποδεικνύουν ότι το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή
η ανώτερη διοίκησή του ενήργησαν εσκεμμένως προς διάπραξη της
παράβασης.
2.
Τα βασικά ποσά των προστίμων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 περιλαμβάνονται μεταξύ των κατωτέρω ορίων:
α) για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι στοι
χείο γ) και στο παράρτημα Ι τμήμα ΙΙ στοιχεία γ) έως ζ) και θ)
καθώς και στο παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ στοιχεία α) και β), το ύψος
των προστίμων είναι τουλάχιστον 10 000 ευρώ και δεν υπερβαίνει
τα 20 000 ευρώ·
β) για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι στοι
χεία α, β) και δ) έως η) και στο παράρτημα Ι τμήμα ΙΙ στοιχεία α),
β) και η), το ύψος των προστίμων είναι τουλάχιστον 5 000 ευρώ και
δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.
Προκειμένου να αποφασίσει αν το βασικό ύψος των προστίμων θα
βρίσκεται στο κατώτατο, στο μέσο ή το ανώτατο σημείο των ορίων
που θεσπίζονται στην πρώτη υποπαράγραφο, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει
υπόψη τον ετήσιο κύκλο εργασιών του προηγούμενου οικονομικού
έτους του εν λόγω αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Το βασικό ποσό
φθάνει το κατώτατο σημείο του ορίου για τα αρχεία καταγραφής συναλ
λαγών με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο του ενός εκατομμυρίου
ευρώ, το μέσο σημείο του ορίου για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ευρώ
και το ανώτατο σημείο του ορίου για τα αρχεία καταγραφής συναλλα
γών με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.
3.
Τα βασικά ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 προσαρμόζο
νται, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη των επιβαρυντικών ή
ελαφρυντικών παραγόντων σύμφωνα με τους σχετικούς συντελεστές
του παραρτήματος ΙΙ.
Οι σχετικοί επιβαρυντικοί συντελεστές εφαρμόζονται έκαστος με τη
σειρά του στο βασικό ποσό. Εάν εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός
επιβαρυντικοί συντελεστές, η διαφορά ανάμεσα στο βασικό ποσό και το
ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή εκάστου επί μέρους επιβαρυ
ντικού συντελεστή προστίθεται στο βασικό ποσό.
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Οι σχετικοί ελαφρυντικοί συντελεστές εφαρμόζονται έκαστος με τη
σειρά του στο βασικό ποσό. Εάν εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός
ελαφρυντικοί συντελεστές, η διαφορά ανάμεσα στο βασικό ποσό και το
ποσό που απορρέει από την εφαρμογή εκάστου επί μέρους ελαφρυντι
κού συντελεστή αφαιρείται από το βασικό ποσό.
4.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, το ύψος του
προστίμου δεν υπερβαίνει το 20 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του
εκάστοτε αρχείου καταγραφής συναλλαγών κατά το προηγούμενο οικο
νομικό έτος, όταν όμως το εν λόγω αρχείο έχει επωφεληθεί οικονομικά
άμεσα ή έμμεσα από την παράβαση, το ύψος του προστίμου πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό το όφελος.
Εφόσον η πράξη ή παράλειψη ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών
συνιστά περισσότερες από μια εκ των παραβάσεων που αναφέρονται
στο παράρτημα Ι, επιβάλλεται μόνο το ανώτερο πρόστιμο το οποίο
υπολογίζεται βάσει των παραγράφων 2 και 3 και αφορά μία εκ των
εν λόγω παραβάσεων.

Άρθρο 66
Περιοδικές χρηματικές ποινές
1.
Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει, με απόφαση, περιοδικές χρηματικές ποινές,
προκειμένου να υποχρεώσει:
α) ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών να τερματίσει κάποια παράβα
ση, κατ' εφαρμογή αποφάσεως που έχει ληφθεί δυνάμει του άρθρου
73 παράγραφος 1 στοιχείο α)· ή
β) πρόσωπο στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 61 παράγραφος 1:
i) να παράσχει πλήρεις πληροφορίες οι οποίες έχουν ζητηθεί με
απόφαση δυνάμει του άρθρου 61·
ii) να υποβληθεί σε έρευνα και ειδικότερα να παράσχει πλήρη
αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή οιοδήποτε άλλο απαιτούμενο
υλικό, και να συμπληρώσει και να διορθώσει άλλες πληροφορίες
που παρέχονται κατά τη διάρκεια έρευνας που έχει κινηθεί με
απόφαση δυνάμει του άρθρου 62· ή
iii) να υποβληθεί σε επιτόπια επιθεώρηση που έχει διαταχθεί με
απόφαση δυνάμει του άρθρου 63.
2.
Η περιοδική χρηματική ποινή είναι αποτελεσματική και αναλογι
κή. Το ποσό της περιοδικής χρηματικής ποινής επιβάλλεται για κάθε
μέρα καθυστέρησης.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, το ποσό των περιοδικών
χρηματικών ποινών ανέρχεται στο 3 % του μέσου όρου του ημερήσιου
κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση ή, στην
περίπτωση φυσικών προσώπων, στο 2 % του μέσου όρου του ημερή
σιου εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Υπολογί
ζεται από την ημέρα που ορίζεται στην απόφαση επιβολής της περιο
δικής χρηματικής ποινής.
4.
Η περιοδική χρηματική ποινή επιβάλλεται για μέγιστη περίοδο έξι
μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑΚΑΑ. Μετά το
πέρας της περιόδου αυτής, η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει το μέτρο.
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Άρθρο 67
Ακρόαση των ενδιαφερόμενων προσώπων
1.
Πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης επιβολής προστίμου ή
περιοδικής χρηματικής ποινής δυνάμει των άρθρων 65 και 66, η
ΕΑΚΑΑ παρέχει τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με τα πορίσματά
της στα πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες. Η
ΕΑΚΑΑ θεμελιώνει τις αποφάσεις της μόνο στα πορίσματα για τα
οποία δόθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχι
κές διαδικασίες να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
2.
Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, διασφαλίζονται πλήρως τα
δικαιώματα της υπεράσπισης των προσώπων που υπόκεινται σε πειθαρ
χικές διαδικασίες. Αυτά έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στο
φάκελο της ΕΑΚΑΑ, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος
άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου
τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο δεν επεκτείνεται στις εμπι
στευτικές πληροφορίες ή στα προπαρασκευαστικά έγγραφα εσωτερικής
χρήσης της ΕΑΚΑΑ.

Άρθρο 68
Κοινοποίηση, φύση, επιβολή και κατανομή των προστίμων και των
περιοδικών χρηματικών ποινών
1.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιοποιεί κάθε πρόστιμο και περιοδική χρηματική
ποινή που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66, εκτός εάν η
δημοσιοποίηση αυτή θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοπιστωτι
κές αγορές ή θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.
Η κοινοποίηση αυτή δεν περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρα
κτήρα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
2.
Τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλο
νται σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 είναι διοικητικής φύσεως.
3.
Στις περιπτώσεις που η ΕΑΚΑΑ αποφασίζει να μην επιβάλει πρό
στιμα ή χρηματικές ποινές, ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, το Συμβούλιο την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές του ενδια
φερόμενου κράτους μέλους και εκθέτει τους λόγους για την απόφασή
της.
4.
Τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλο
νται σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 είναι εκτελεστά.
Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τις διατάξεις της πολιτικής δικο
νομίας που ισχύει στο κράτος στου οποίου την επικράτεια διενεργείται.
Ο εκτελεστήριος τύπος προσάπτεται στην απόφαση, χωρίς καμία άλλη
τυπική διαδικασία πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας της απόφα
σης, από την αρχή που ορίζει η κυβέρνηση εκάστου κράτους μέλους για
τον σκοπό αυτό και την οποία γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και στο
Δικαστήριο.
Εφόσον οι τυπικές διαδικασίες έχουν τηρηθεί κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου, αυτός δύναται να επισπεύσει την αναγκαστική εκτέ
λεση κατά το εθνικό δίκαιο, αποτεινόμενος απευθείας στον αρμόδιο
φορέα.
Η αναγκαστική εκτέλεση αναστέλλεται μόνο με απόφαση του Δικαστη
ρίου. Τα δικαστήρια όμως του οικείου κράτους μέλους είναι αρμόδια
για την εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με αντιρρήσεις που αφορούν την
κανονικότητα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.
5.
Τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών
διοχετεύονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 69
Επανεξέταση από το Δικαστήριο
Το Δικαστήριο διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία για την επανεξέταση
των αποφάσεων με τις οποίες η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει πρόστιμο ή περιο
δική χρηματική ποινή. Δύναται να ακυρώσει, να μειώσει ή να επαυξή
σει το πρόστιμο ή την περιοδική χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί.
Άρθρο 70
Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ
Προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών
αγορών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιο
δότηση, σύμφωνα με το άρθρο 82, όσον αφορά μέτρα για την τροπο
ποίηση του παραρτήματος ΙΙ.
Άρθρο 71
Ανάκληση καταχώρισης
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την κατα
χώρηση αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που το αρχείο
καταγραφής συναλλαγών:
α) παραιτείται ρητά από την καταχώρηση ή δεν έχει παράσχει υπηρε
σίες κατά τους προηγούμενους έξι μήνες·
β) επέτυχε την καταχώρηση με ψευδείς δηλώσεις ή με άλλο παράτυπο
μέσο·
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έγινε δεκτή η
καταχώρισή του.
2.
Η ΕΑΚΑΑ ειδοποιεί χωρίς αναίτια καθυστέρηση την οικεία αρμό
δια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 σχετικά με την
απόφασή της για ανάκληση της εγγραφής αρχείου καταγραφής συναλ
λαγών.
3.
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες
του και ασκεί τις δραστηριότητές του το αρχείο καταγραφής συναλλα
γών και η οποία κρίνει ότι πληρούται ένας από τους όρους που ανα
φέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να
εξετάσει αν πληρούνται οι όροι για την ανάκληση της καταχώρισης του
σχετικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Σε περίπτωση που η
ΕΑΚΑΑ αποφασίσει να μην ανακαλέσει την καταχώρηση του αρχείου
καταγραφής συναλλαγών, αιτιολογεί πλήρως την απόφασή της.
4.
Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 είναι η αρχή
που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 22.
Άρθρο 72
Τέλη εποπτείας
1.
Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις πράξεις κατ’
εξουσιοδότηση που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 3. Τα τέλη
αυτά καλύπτουν πλήρως τις αναγκαίες δαπάνες τις ΕΑΚΑΑ όσον
αφορά την καταχώρηση και εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλ
λαγών και την αντιστάθμιση κάθε δαπάνης στην οποία είναι δυνατόν να
υποβληθούν οι αρμόδιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως αποτέλεσμα οποιασδή
ποτε ανάθεσης καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 74.
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2.
Το ύψος του τέλους που επιβάλλεται σε αρχείο καταγραφής
συναλλαγών καλύπτει όλες τις διοικητικές δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για
τις δραστηριότητες καταχώρισης και εποπτείας και είναι ανάλογο
προς τον κύκλο εργασιών του εν λόγω αρχείου καταγραφής συναλλα
γών.
3.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το
άρθρο 82, για να ορίσει περαιτέρω το είδος των τελών, τα θέματα για
τα οποία επιβάλλονται τέλη, το ύψος τους και τον τρόπο καταβολής
τους.

Άρθρο 73
Εποπτικά μέτρα από την ΕΑΚΑΑ
1.
Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπι
στώσει ότι αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει διαπράξει μία από τις
παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκδίδει μία ή περισ
σότερες από τις ακόλουθες αποφάσεις:
α) απαιτώντας από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών να τερματίσει
την παράβαση·
β) επιβάλλοντας πρόστιμα, δυνάμει του άρθρου 65·
γ) εκδίδοντας ανακοινώσεις·
δ) ως ύστατο μέτρο, ανακαλώντας την καταχώρηση του αρχείου κατα
γραφής συναλλαγών.
2.
Όταν λαμβάνει τις κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις, η ΕΑΚΑΑ
λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβάνο
ντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τη διάρκεια και τη συχνότητα της παράβασης·
β) το κατά πόσον η παράβαση έχει αποκαλύψει σοβαρές ή συστημικές
αδυναμίες στις διαδικασίες της επιχείρησης ή στα συστήματα δια
χείρισης της ή στους εσωτερικούς ελέγχους της·
γ) αν ένα οικονομικό έγκλημα προκλήθηκε, διευκολύνθηκε ή μπορεί
κατ’ άλλο τρόπο να συσχετιστεί με την παράβαση·
δ) το κατά πόσον η παράβαση διεπράχθη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.
3.
Η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί χωρίς αναίτια καθυστέρηση κάθε απόφαση
που ελήφθη βάσει της παραγράφου 1 στο ενδιαφερόμενο αρχείο κατα
γραφής συναλλαγών και την ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών και στην Επιτροπή. Δημοσιοποιεί κάθε τέτοια απόφαση
στον ιστότοπό της, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
λήψης της απόφασης.
Κατά τη δημοσιοποίηση της απόφασής της, όπως αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί επίσης δημοσίως το δικαίωμα
του σχετικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών να ασκήσει προσφυγή
κατά της απόφασης αυτής, το γεγονός, κατά περίπτωση, ότι η προ
σφυγή αυτή έχει ασκηθεί, προσδιορίζοντας ότι η εν λόγω προσφυγή
δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς και ότι το όργανο εξέτασης
προσφυγών της ΕΑΚΑΑ είναι δυνατόν να αναστείλει την εφαρμογή της
προσβαλλόμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
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Άρθρο 74
Ανάθεση καθηκόντων από την ΕΑΚΑΑ στις αρμόδιες αρχές
1.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση των εποπτικών
καθηκόντων, η ΕΑΚΑΑ δύναται να αναθέσει συγκεκριμένα εποπτικά
καθήκοντα στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σύμφωνα με τις κατευ
θυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 16 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Αυτά τα συγκεκριμένα εποπτικά
καθήκοντα μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν την αρμοδιότητα διεκπε
ραίωσης αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 61,
καθώς και διεξαγωγής ερευνών και επιτόπιων επιθεωρήσεων σύμφωνα
με το άρθρο 62 και 63 παράγραφος 6.
2.
Πριν από την ανάθεση καθήκοντος η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται με
τη σχετική αρμόδια αρχή. Η εν λόγω διαβούλευση αφορά:
α) το πεδίο εφαρμογής του ανατιθέμενου καθήκοντος·
β) το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του καθήκοντος και
γ) τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών από και προς την
ΕΑΚΑΑ.
3.
Σύμφωνα με τον κανονισμό περί τελών που εξέδωσε η Επιτροπή
δυνάμει του άρθρου 72 παράγραφος 3, η ΕΑΚΑΑ επιστρέφει στην
αρμόδια αρχή κάθε δαπάνη στην οποία ενδέχεται να υποβληθεί κατά
την εκτέλεση ανατεθέντων καθηκόντων.
4.
Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει την απόφαση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Η ανάθεση μπορεί
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
5.
Η ανάθεση καθηκόντων δεν αίρει την ευθύνη της ΕΑΚΑΑ και δεν
περιορίζει την ικανότητα της ΕΑΚΑΑ να διεξάγει και να επιβλέπει την
ανατεθείσα δραστηριότητα. Οι δυνάμει του παρόντος κανονισμού επο
πτικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων καταχώρισης
των τελικών εκτιμήσεων και των επακόλουθων αποφάσεων σχετικά
με παραβάσεις, δεν αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σχέσεις με τρίτες χώρες
Άρθρο 75
Ισοδυναμία και διεθνείς συμφωνίες
1.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με
την οποία οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας πρέπει
να εξασφαλίζουν ότι:
α) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που λαμβάνουν άδεια λειτουρ
γίας σε τρίτη χώρα πληρούν νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύ
ναμες προς αυτές του παρόντος κανονισμού·
β) υπάρχει επί διαρκούς βάσεως αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή
του νόμου όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν
λόγω τρίτη χώρα και
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γ) υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο,
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρή
του που αναλαμβάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τρίτα μέρη, οι
οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς τις προβλεπόμενες στον
παρόντα κανονισμό.
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης του άρθρου 86 παράγραφος 2.
2.
Όταν είναι σκόπιμο, και οπωσδήποτε μετά την έκδοση εκτελεστι
κής πράξης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Συμβούλιο συστάσεις για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών
με τις σχετικές τρίτες χώρες όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση και
ανταλλαγή πληροφοριών για τις συμβάσεις παραγώγων που τηρούνται
σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα στη συγκεκριμένη
τρίτη χώρα, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι αρχές της Ένωσης,
περιλαμβανομένης της ΕΑΚΑΑ, έχουν άμεση και διαρκή πρόσβαση σε
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκό
ντων τους.
3.
Μετά τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2, και σύμφωνα με αυτές, η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των σχετικών τρίτων χωρών. Οι εν
λόγω ρυθμίσεις προσδιορίζουν τουλάχιστον:
α) τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αφενός, της
ΕΑΚΑΑ και κάθε άλλης αρχής της Ένωσης που ασκεί αρμοδιότητες
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, αφετέρου, των οικείων
αρμόδιων αρχών των συγκεκριμένων τρίτων χωρών και
β) τις διαδικασίες συντονισμού των εποπτικών δραστηριοτήτων.
4.
Η ΕΑΚΑΑ εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όσον
αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 76
Ρυθμίσεις συνεργασίας
Οι σχετικές αρχές τρίτων χωρών που δεν έχουν αρχείο καταγραφής
συναλλαγών εγκατεστημένο στην επικράτειά τους μπορούν να απευθυν
θούν στην ΕΑΚΑΑ με στόχο μια ρύθμιση συνεργασίας για την πρό
σβαση σε πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις παραγώγων που τηρού
νται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης.
Η ΕΑΚΑΑ δύναται να προβεί σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τις εν λόγω
σχετικές αρχές όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
συμβάσεις παραγώγων που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλα
γών της Ένωσης, τις οποίες οι εν λόγω αρχές χρειάζονται προκειμένου
να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ευθύνες και εντολές τους, υπό τον
όρο ότι υπάρχουν εγγυήσεις για το επαγγελματικό απόρρητο, συμπερι
λαμβανομένης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου που
αναλαμβάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τρίτα μέρη.

Άρθρο 77
Αναγνώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών
1.
Ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένο σε τρίτη
χώρα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και δραστηριότητες σε οντότητες
εγκατεστημένες στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 9 μόνο μετά
την αναγνώρισή του από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2.
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2.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ αίτηση αναγνώρισης συνοδευόμενη
από όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχι
στον τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εξακριβωθεί κατά
πόσον το αρχείο καταγραφής πληροφοριών έχει λάβει άδεια λειτουργίας
και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία σε τρίτη χώρα:
α) ως προς την οποία η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει, μέσω εκτελεστικής
πράξης βάσει του άρθρου 75 παράγραφος 1, ότι διαθέτει ισοδύναμο
και εκτελεστό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο·
β) η οποία έχει συνάψει διεθνή συμφωνία με την Ένωση σύμφωνα με
το άρθρο 75 παράγραφος 2 και
γ) η οποία έχει εκκινήσει ρυθμίσεις συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο
75 παράγραφος 3, που εξασφαλίζουν ότι οι αρχές της Ένωσης,
περιλαμβανομένης της ΕΑΚΑΑ, έχουν άμεση και διαρκή πρόσβαση
σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η
ΕΑΚΑΑ εκτιμά αν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι
πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσμία εντός της οποίας το αιτούν αρχείο
καταγραφής συναλλαγών οφείλει να παράσχει τις πρόσθετες πληροφο
ρίες.
Εντός 180 εργάσιμων ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης, η
ΕΑΚΑΑ ενημερώνει εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα το αιτούν
αρχείο καταγραφής συναλλαγών εάν χορηγείται άδεια λειτουργίας ή
όχι.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των αρχείων κατα
γραφής συναλλαγών που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 78
Γενικές απαιτήσεις
1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυ
βέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με σαφώς καθορι
σμένες, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, καθώς και κατάλλη
λους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων ορθών διοι
κητικών και λογιστικών διαδικασιών, που εμποδίζουν κάθε δημοσιοποί
ηση εμπιστευτικών πληροφοριών.
2.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διατηρεί και εφαρμόζει απο
τελεσματικές γραπτές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις προκειμέ
νου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
σχετικά με τα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους του ή κάθε
πρόσωπο που συνδέεται μαζί τους, άμεσα ή έμμεσα, με σχέση στενών
δεσμών.
3.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες πολι
τικές και διαδικασίες, επαρκείς για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή
του, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης των διοικητικών στελε
χών και των υπαλλήλων του, με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανο
νισμού.
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4.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διατηρεί και εφαρμόζει
κατάλληλη οργανωτική δομή, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και
η εύρυθμη λειτουργία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών κατά την
παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Χρη
σιμοποιεί κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, πόρους και διαδικασίες.
5.
Εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προσφέρει επικουρικές
υπηρεσίες, όπως επιβεβαίωση συναλλαγών, αντιστοίχηση συναλλαγών,
εξυπηρέτηση πιστωτικών γεγονότων, υπηρεσίες ελέγχου της συμφωνίας
χαρτοφυλακίου ή συμπίεσης χαρτοφυλακίου, το εν λόγω αρχείο κατα
γραφής συναλλαγών διατηρεί τις επικουρικές υπηρεσίες αυτές λειτουρ
γικά διαχωρισμένες από τη λειτουργία του αρχείου καταγραφής συναλ
λαγών για την κεντρική συγκέντρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με
παράγωγα.
6.
Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του συμβουλίου του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών διαθέτουν επαρκή καλή φήμη και
πείρα ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
7.
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση
αναφοράς δυνάμει του άρθρου 9, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών
διαθέτει αντικειμενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και συμμετοχής, χωρίς
διακρίσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται. Το αρχείο καταγραφής συναλ
λαγών παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση χωρίς διακρίσεις
στις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι οι
αντίστοιχοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Κρι
τήρια που περιορίζουν την πρόσβαση επιτρέπονται μόνον στον βαθμό
που αποσκοπούν στον έλεγχο του κινδύνου απώλειας των δεδομένων τα
οποία διατηρεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
8.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δημοσιοποιεί τις σχετικές
τιμές και τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού. Δημοσιοποιεί τις τιμές και τα τέλη για κάθε υπηρεσία
χωριστά, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των επιστροφών,
καθώς και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων.
Επιτρέπει χωριστή πρόσβαση των οντοτήτων που αναφέρουν σε αυτό
στις διάφορες υπηρεσίες. Οι τιμές και τα τέλη που χρεώνονται από το
αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποτελούν συνάρτηση του κόστους.

Άρθρο 79
Λειτουργική αξιοπιστία
1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντοπίζει τις πηγές του λει
τουργικού κινδύνου και τις ελαχιστοποιεί, με την ανάπτυξη κατάλληλων
συστημάτων, ελέγχων και διαδικασιών. Τα συστήματα αυτά είναι αξιό
πιστα και ασφαλή, και διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τον χειρι
σμό των λαμβανομένων πληροφοριών.
2.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαμορφώνει, εφαρμόζει και
διατηρεί κατάλληλη πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο απο
κατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, με σκοπό να διασφαλί
σει τη διατήρηση των λειτουργιών του, την έγκαιρη αποκατάσταση των
εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αρχείου καταγρα
φής συναλλαγών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τουλάχιστον την εγκατά
σταση εφεδρικών μέσων τήρησης αρχείου.
3.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών του οποίου ανακλήθηκε η
καταχώριση εξασφαλίζει την ομαλή αντικατάστασή του, συμπεριλαμβα
νομένης της μεταφοράς δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλ
λαγών και της μεταφοράς των ροών αναφοράς σε άλλα αρχεία κατα
γραφής συναλλαγών.
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Άρθρο 80
Διαφύλαξη και καταγραφή
1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διασφαλίζει την εμπιστευτι
κότητα, την ακεραιότητα και την προστασία των πληροφοριών που
λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 9.
2.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών μπορεί να χρησιμοποιεί τα
δεδομένα που λαμβάνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για εμπο
ρικούς σκοπούς μόνο εάν οι σχετικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν δώσει
τη συγκατάθεσή τους.
3.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταγράφει πάραυτα τις πλη
ροφορίες τις οποίες λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 9 και τις διατηρεί
τουλάχιστον επί δεκαετία από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων. Χρη
σιμοποιεί ταχείες και αποδοτικές διαδικασίες τήρησης αρχείου για την
τεκμηρίωση των αλλαγών στις καταγεγραμμένες πληροφορίες.
4.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών υπολογίζει τις θέσεις ανά
κατηγορία παραγώγων και ανά αναφέρουσα οντότητα, με βάση τις
λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων οι οποίες αναφέρονται σε
αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9.
5.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών επιτρέπει στα μέρη μιας σύμ
βασης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση
και να τις διορθώνουν εγκαίρως.
6.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο
για να αποφεύγεται η κακή χρήση των πληροφοριών που διατηρεί στα
συστήματά του.
Φυσικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με το αρχείο καταγραφής συναλ
λαγών ή νομικό πρόσωπο που έχει σχέση μητρικής ή θυγατρικής επι
χείρησης με το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν χρησιμοποιούν για
εμπορική χρήση τις εμπιστευτικές πληροφορίες που καταγράφονται σε
ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

Άρθρο 81
Διαφάνεια και διαθεσιμότητα των δεδομένων
1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δημοσιεύει, τακτικά και με
εύκολα προσβάσιμο τρόπο, τις συνολικές θέσεις ανά κατηγορία παρα
γώγων για τις συμβάσεις οι οποίες του αναφέρονται.
2.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συγκεντρώνει και διατηρεί
δεδομένα και εξασφαλίζει ότι οι οντότητες που αναφέρονται στην παρά
γραφο 3 διαθέτουν απευθείας και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληρο
φορίες σχετικά με τις συμβάσεις παραγώγων τις οποίες χρειάζονται για
να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές τους.
▼M7
3.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφο
ρίες στη διάθεση των ακόλουθων οντοτήτων προκειμένου να έχουν τη
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές
τους:
α)

ΕΑΚΑΑ·

β)

ΕΑΤ·

γ)

ΕΑΑΕΣ·
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δ)

ΕΣΣΚ·

ε)

αρμόδια αρχή ασκούσα την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλ
λομένων που έχουν πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής συναλλα
γών·

στ) αρμόδια αρχή που εποπτεύει τους τόπους διαπραγμάτευσης των
αναφερόμενων συναλλαγών·
ζ)

σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ, μεταξύ άλλων η ΕΚΤ κατά την άσκηση
των καθηκόντων της στο πλαίσιο ενιαίου εποπτικού μηχανισμού
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλί
ου (1)·

η)

σχετικές αρχές τρίτης χώρας που έχει συνάψει διεθνή συμφωνία με
την Ένωση όπως μνημονεύεται στο άρθρο 75·

θ)

εποπτικές αρχές οριζόμενες κατά το άρθρο 4 της οδηγίας
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (2)·

ι)

αρμόδιες αρχές κινητών αξιών και αγορών της Ένωσης των
οποίων οι αντίστοιχες εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές καλύ
πτουν τις συμβάσεις, τις αγορές, τους συμμετέχοντες και τα υπο
κείμενα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρό
ντος κανονισμού·

ια) σχετικές αρχές τρίτης χώρας που έχει συνάψει συμφωνία συνεργα
σίας με την ΕΑΚΑΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 76·
ιβ) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)·
ιγ) αρχές εξυγίανσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (4)·
ιδ) Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης συσταθέν διά του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 806/2014·
ιε)

αρμόδιες αρχές ή αρμόδιες εθνικές αρχές όπως ορίζονται στους
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και
στις οδηγίες 2003/41/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ
και 2014/65/ΕΕ, και εποπτικές αρχές κατά την έννοια της οδηγίας
2009/138/ΕΚ·

ιστ) αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρα
φος 5 του παρόντος κανονισμού.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου
2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).
(2) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142
της 30.4.2004, σ. 12).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργα
σίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1).
(4) Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την
τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών
2001/24/ΕΚ,
2002/47/ΕΚ,
2004/25/ΕΚ,
2005/56/ΕΚ,
2007/36/ΕΚ,
2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).
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Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών διαβιβάζουν δεδομένα στις αρμό
διες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 26 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 600/2014 (1).
▼B
4.
Η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσει με τις άλλες σχετικές αρχές της Ένωσης
τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.
5.
Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ,
αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που να διευκρινί
ζουν τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που αναφέ
ρονται στις παραγράφους 1 και 3, καθώς και τα λειτουργικά πρότυπα
που απαιτούνται για τη συγκέντρωση και τη σύγκριση δεδομένων
μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών, και, όταν είναι αναγκαίο,
για την πρόσβαση των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 3
στις πληροφορίες αυτές. Τα ανωτέρω σχέδια κανονιστικών τεχνικών
προτύπων έχουν ως στόχο να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που
δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν επιτρέπουν την ανα
γνώριση κανενός μέρους από καμία σύμβαση.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών
τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 82
Άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων
1.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 6, στο άρθρο 64 παρά
γραφος 7, στο άρθρο 70, στο άρθρο 72 παράγραφος 3 και στο άρθρο 85
παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθε
ται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.
3.
Πριν από την έγκριση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή
έρχεται σε διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ.
4.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6, στο
άρθρο 64 παράγραφος 7, στο άρθρο 70, στο άρθρο 72 παράγραφος 3
και στο άρθρο 85 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μετα
γενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των
ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
5.
Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού
λιο.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
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6.
Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
1 παράγραφος 6, του άρθρου 64 παράγραφος 7, του άρθρου 70, του
άρθρου 72 παράγραφος 3 και του άρθρου 85 παράγραφος 2 τίθεται σε
ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο για περίοδο τριών μηνών από την
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα
προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 83
Επαγγελματικό απόρρητο
1.
Η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα
τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαρια
σμό των αρμόδιων αρχών οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22
και οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 2, της
ΕΑΚΑΑ, ή των εντεταλμένων από τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ
ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων. Καμία εμπιστευτική πληροφορία που
περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή
αρχή, παρά μόνον υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που να
μην επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου, αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή άλλου
προσώπου, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην
ποινική ή φορολογική νομοθεσία ή στις διατάξεις του παρόντος κανονι
σμού.
2.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει κηρυχθεί
σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση, οι εμπιστευτι
κές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους μπορούν να κοινολο
γούνται στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου, εφόσον
αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
3.
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην ποινική
ή φορολογική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ, οι φορείς και
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρμοδίων αρχών που λαμβά
νουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού,
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μόνον κατά την εκτέλεση των καθη
κόντων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου περί
των αρμόδιων αρχών, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανο
νισμού, ή, προκειμένου περί των λοιπών αρχών, φορέων και φυσικών ή
νομικών προσώπων, για τον σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν οι
σχετικές πληροφορίες ή στο πλαίσιο των διοικητικών ή δικαστικών
διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων
αυτών, ή και τα δύο. Εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση της ΕΑΚΑΑ, της
αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχή, φορέα ή προσώπου που διαβιβάζει τις
πληροφορίες, η αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες μπορεί να τις χρη
σιμοποιήσει για άλλους μη εμπορικούς σκοπούς.
4.
Οιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνονται, ανταλλάσ
σονται ή διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκεινται
στους όρους περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3. Ωστόσο, οι όροι αυτοί δεν εμποδίζουν την
ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές και τις οικείες κεντρικές τράπεζες να
ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό και με τη λοιπή νομοθεσία που εφαρμόζεται
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σε επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά
ταμεία, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσο
λαβητές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες αγορές ή διαχειριστές
αγοράς, ή διαφορετικά, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης
αρχής ή του φορέα ή του φυσικού ή του νομικού προσώπου που κοι
νοποίησε τις πληροφορίες.
5.
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές να
ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο,
εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν ληφθεί από αρμόδια
αρχή άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 84
Ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Οι αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ και άλλες σχετικές αρχές ανταλ
λάσσουν μεταξύ τους χωρίς αναίτια καθυστέρηση τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2.
Οι αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ, άλλες σχετικές αρχές και άλλοι
φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν εμπιστευτικές πλη
ροφορίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος
κανονισμού τις χρησιμοποιούν μόνον κατά την εκπλήρωση των καθη
κόντων τους.
3.
Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν πληροφορίες στα σχετικά μέλη του
ΕΣΚΤ, όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την άσκηση των
καθηκόντων τους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85
Εκθέσεις και επανεξέταση
1.
Έως τις 17 Αυγούστου 2015, η Επιτροπή επανεξετάζει τον
παρόντα κανονισμό και συντάσσει σχετική γενική έκθεση. Η Επιτροπή
υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.
Ειδικότερα, η Επιτροπή:
α) αξιολογεί, σε συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, την ανάγκη λήψης
οιουδήποτε μέτρου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των κεντρι
κών αντισυμβαλλομένων στις διευκολύνσεις ρευστότητας των
κεντρικών τραπεζών·
β) αξιολογεί, σε συντονισμό με την ΕΑΚΑΑ και τις σχετικές αρχές των
διάφορων κλάδων της οικονομίας, τη συστημική σημασία των
συναλλαγών των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σε εξωχρη
ματιστηριακά παράγωγα και, ειδικότερα, τον αντίκτυπο του παρό
ντος κανονισμού στη χρησιμοποίηση εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις·
γ) αξιολογεί, υπό το πρίσμα της εμπειρίας, τη λειτουργία του εποπτικού
πλαισίου για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβα
νομένης της αποτελεσματικότητας των εποπτικών σωμάτων, των
αντίστοιχων τρόπων ψηφοφορίας στο άρθρο 19 παράγραφος 3,
καθώς και του ρόλου της ΕΑΚΑΑ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορή
γησης άδειας σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους·
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δ) αξιολογεί, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, την αποτε
λεσματικότητα των απαιτήσεων παροχής περιθωρίου ασφαλείας για
λόγους περιορισμού της φιλοκυκλικότητας και την ανάγκη προσδιο
ρισμού πρόσθετων δυνατοτήτων επέμβασης στον τομέα αυτό·
ε) αξιολογεί, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, την εξέλιξη των πολιτι
κών των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σχετικά με τον καθορισμό
περιθωρίων ασφαλείας και τις απαιτήσεις εξασφάλισης, και την προ
σαρμογή τους στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και προφίλ κινδύ
νου των χρηστών τους.
Η αξιολόγηση του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου λαμβάνει υπόψη
κάθε αποτέλεσμα συνεχιζόμενων εργασιών μεταξύ των κεντρικών τρα
πεζών σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται
επίσης υπόψη η αρχή περί ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και
το δικαίωμά τους να παρέχουν πρόσβαση σε ταμειακές διευκολύνσεις
κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθώς και οι ενδεχόμενες μη επιδιω
κόμενες επιπτώσεις στη συμπεριφορά των κεντρικών αντισυμβαλλομέ
νων ή στην εσωτερική αγορά. Καμία συνοδευτική πρόταση δεν εισάγει,
άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις κατά κράτους μέλους ή ομάδας κρατών
μελών ως τόπου παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης.
2.
Έως τις 17 Αυγούστου 2014, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση, μετά
από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, όπου αξιολογεί την
πρόοδο και τις προσπάθειες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων όσον
αφορά την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για τη μεταβίβαση, από μηχανι
σμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ασφαλειών, που δεν συνίστανται
σε μετρητά, για την κάλυψη των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης,
καθώς και την ανάγκη λήψης οιωνδήποτε μέτρων για τη διευκόλυνση
αυτών των λύσεων. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει καταβληθεί
προσπάθεια για την ανάπτυξη πρόσφορων τεχνικών λύσεων, και ότι ο
δυσμενής αντίκτυπος της κεντρικής εκκαθάρισης των συμβάσεων παρα
γώγων για τις συνταξιοδοτικές παροχές των μελλοντικών συνταξιούχων
παραμένει αμετάβλητος, εξουσιοδοτείται να εκδώσει πράξεις κατ’ εξου
σιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της τριετούς
περιόδου του άρθρου 89 παράγραφος 1 μία φορά για δύο έτη και μία
φορά για ένα έτος.
3.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τις εκθέσεις:

α) σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, που προ
βλέπεται στον τίτλο II, και ιδιαίτερα την έλλειψη υποχρέωσης
εκκαθάρισης για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού·
β) σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ταυτοποίησης σύμφωνα
με το άρθρο 5 παράγραφος 3·
γ) σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων διαχωρισμού του άρθρου
39·
δ) σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων
διαλειτουργικότητας, που προβλέπονται στον τίτλο V, σε συναλλα
γές σε άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των κινη
τών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς·
ε)

σχετικά με την πρόσβαση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε
τόπους διαπραγμάτευσης, τις επιπτώσεις ορισμένων πρακτικών
στην ανταγωνιστικότητα και την επίδραση στον κατακερματισμό
της ρευστότητας·

στ) σχετικά με τις ανάγκες της ΕΑΚΑΑ σε προσωπικό και πόρους οι
οποίες απορρέουν από την ανάληψη των εξουσιών και των καθη
κόντων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
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ζ)

σχετικά με τις συνέπειες της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των
επιπρόσθετων απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 5.

Οι εν λόγω εκθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2014 για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Υποβάλλο
νται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
4.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την ΕΑΚΑΑ,
και αφού ζητήσει αξιολόγηση από το ΕΣΣΚ, καταρτίζει ετήσια έκθεση,
όπου αξιολογεί τους πιθανούς συστημικούς κινδύνους και τις συνέπειες
στο κόστος από τις ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας.
Η έκθεση επικεντρώνεται τουλάχιστον στον αριθμό και την πολυπλο
κότητα των εν λόγω ρυθμίσεων, καθώς και στην επάρκεια των συστη
μάτων και των μοντέλων διαχείρισης κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει
την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευό
μενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.
Το ΕΣΣΚ παρέχει στην Επιτροπή την αξιολόγησή του σχετικά με τις
πιθανές συνέπειες των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας στους συστημι
κούς κινδύνους.
5.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιβαλλόμενες από
τις αρμόδιες αρχές κυρώσεις, περιλαμβανομένων των εποπτικών
μέτρων, των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών.

Άρθρο 86
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών
Αξιών που συστάθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής (1).
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 182/2011.
2.
Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 87
Τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ
1.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/26/ΕΚ, προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:
«Όταν διαχειριστής συστήματος έχει παράσχει ασφάλεια σε άλλον δια
χειριστή συστήματος σε συνάρτηση με διαλειτουργικό σύστημα, τα
δικαιώματα του παρέχοντος διαχειριστή συστήματος επί της εν λόγω
ασφάλειας δεν θίγονται από διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι του
λαμβάνοντος διαχειριστή συστήματος.».
2.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις απαιτούμενες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν με την παράγραφο 1 το αργότερο μέχρι τις 17 Αυγούστου 2014.
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν
αναφορά στην οδηγία 98/26/ΕΚ ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθο
ρίζεται από τα κράτη μέλη.
(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.
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Άρθρο 88
Ιστότοποι
1.

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί ιστότοπο που παρέχει τις εξής λεπτομέρειες:

α) συμβάσεις που είναι επιλέξιμες για την υποχρέωση εκκαθάρισης
βάσει του άρθρου 5·
β) ποινές που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις των άρθρων 4, 5 και 7
έως 11·
γ) κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν την άδεια να προσφέρουν
υπηρεσίες ή δραστηριότητες εντός της Ένωσης και είναι εγκατε
στημένοι στην Ένωση, καθώς και τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες
που έχουν την άδεια να παρέχουν ή να ασκούν, συμπεριλαμβανο
μένων των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων που καλύπτο
νται από την άδειά τους·
δ) ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις των τίτλων IV και V·
ε)

κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν άδεια να προσφέρουν υπη
ρεσίες ή δραστηριότητες εντός της Ένωσης και που είναι εγκατε
στημένοι σε τρίτη χώρα, καθώς και τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες
που έχουν την άδεια να παρέχουν ή να ασκούν, συμπεριλαμβανο
μένων των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων που καλύπτο
νται από την άδειά τους·

στ) αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν την άδεια να προσφέ
ρουν υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες εντός της Ένωσης·
ζ)

ποινές και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί βάσει των άρθρων 65
και 66·

η) το δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.
2.
Για τους σκοπούς των στοιχείων β), γ) και δ) της παραγράφου 1,
οι αρμόδιες αρχές διατηρούν ιστότοπους συνδεδεμένους με τον ιστό
τοπο της ΕΑΚΑΑ.
3.
Όλοι οι ιστότοποι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι ανοι
κτοί στο κοινό και ενημερώνονται τακτικά, παρέχουν δε πληροφορίες
με σαφήνεια.
Άρθρο 89
Μεταβατικές διατάξεις
1.
►M8 Έως τις 16 Αυγούστου 2018, η υποχρέωση εκκαθάρισης
που ορίζεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων για τις οποίες μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά
ότι μειώνουν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τη
χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των μηχανισμών συνταξιοδοτικών
καθεστώτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 10). Η μεταβατική
περίοδος εφαρμόζεται επίσης στις οντότητες που έχουν συσταθεί προς
τον σκοπό της παροχής αποζημιώσεων στα μέλη μηχανισμών συνταξιο
δοτικών καθεστώτων, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής. ◄
Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, οι οποίες διαφορετικά
θα υπέκειντο στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 και
οι οποίες συνήφθησαν από αυτές τις οντότητες κατά την περίοδο αυτή,
υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 11.
2.
Σε σχέση με τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 10 στοιχεία γ) και δ), η εξαίρεση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται από την οικεία αρχή
που είναι αρμόδια για τους τύπους οντοτήτων ή τους τύπους μηχανι
σμών. Μόλις παραλάβει την αίτηση, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί την
ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την
παραλαβή της ειδοποίησης η ΕΑΚΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης με την
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ΕΑΑΕΣ, εκδίδει γνώμη με την οποία αξιολογεί τη συμμόρφωση του
τύπου οντοτήτων ή του τύπου μηχανισμών με το άρθρο 2 σημείο 10
στοιχείο γ) ή δ), καθώς και τους λόγους που αιτιολογούν την εξαίρεση
λόγω των δυσχερειών να τηρηθούν οι απαιτήσεις κάλυψης του περιθω
ρίου διαφορών αποτίμησης. Η αρμόδια αρχή χορηγεί την εξαίρεση
μόνον σε περίπτωση που πεισθεί απόλυτα ότι ο τύπος οντοτήτων ή ο
τύπος μηχανισμών συμμορφώνεται με το άρθρο 2 σημείο 10 στοιχείο γ)
ή δ) και ότι συναντούν δυσχέρειες να τηρήσουν τις απαιτήσεις κάλυψης
του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει από
φαση εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της γνώμης
της ΕΑΚΑΑ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την γνώμη αυτή. Εάν η
αρμόδια αρχή δεν συμφωνεί με την γνώμη της ΕΑΚΑΑ, η απόφασή
της περιέχει πλήρη αιτιολόγηση και παρέχει επεξήγηση κάθε τυχόν
σημαντικής απόκλισης από τη γνώμη αυτή.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των τύπων οντο
τήτων και τύπων μηχανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 2 σημείο 10
στοιχεία γ) και δ), στους οποίους χορηγήθηκε εξαίρεση σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο. Για να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεκτικότητα των απο
τελεσμάτων της εποπτείας, η ΕΑΚΑΑ διενεργεί επανεξέταση από ομο
λόγους για τις οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σε ετή
σια βάση σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010.
3.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουρ
γίας στο κράτος μέλος εγκατάστασής του για την παροχή υπηρεσιών
εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους
μέλους πριν εγκρίνει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 8, έως 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 49, 56 και 81, υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας
δυνάμει του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού
εντός έξι μηνών από έναρξη ισχύος όλων των κανονιστικών τεχνικών
προτύπων, δυνάμει των άρθρων 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47
και 49.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, ο οποίος
έχει αναγνωριστεί για να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε κράτος
μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους
πριν εγκρίνει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σύμ
φωνα με τα άρθρα 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 και 49, υποβάλλει
αίτηση αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 25 για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισμού εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος όλων
των κανονιστικών τεχνικών προτύπων, δυνάμει των άρθρων 16, 26,
29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 και 49.
4.
Έως ότου ληφθεί απόφαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού
σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή την
αναγνώρισή του, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι εθνικοί
κανόνες περί χορήγησης άδειας και αναγνώρισης του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου και ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συνεχίζει να επο
πτεύεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης ή
αναγνώρισής του.
5.
Όταν αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια σε κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο για την εκκαθάριση δεδομένης κατηγορίας παραγώγων σύμ
φωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους πριν εγκρί
νει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα
άρθρα 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 και 49, η αρμόδια αρχή του εν
λόγω κράτους μέλους γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τη χορήγηση της
άδειας εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών
τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
Όταν αρμόδια αρχή έχει αναγνωρίσει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο εγκα
τεστημένο σε τρίτη χώρα για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης σύμ
φωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους πριν εγκρί
νει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα
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άρθρα 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 και 49, η αρμόδια αρχή του εν
λόγω κράτους μέλους γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την αναγνώριση αυτή
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κανονιστι
κών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
▼M1
▼C1
5α.
Έως 15 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τελευ
ταίου από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα
16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 και 49 ή έως ότου να ληφθεί
απόφαση δυνάμει του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με
την άδεια του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, αν συμβεί νωρίτερα, ο εν
λόγω κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει την αντιμετώπιση που
ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Έως 15 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τελευταίου από
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα 16, 26, 29,
34, 41, 42, 44, 45, 47 και 49 ή έως ότου να ληφθεί απόφαση δυνάμει
του άρθρου 25 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την αναγνώριση του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, αν συμβεί νωρίτερα, ο εν λόγω κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει την αντιμετώπιση που ορίζεται στο
τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Μέχρι τις προθεσμίες που ορίζονται στα πρώτα δύο εδάφια της παρού
σας παραγράφου και με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου, όταν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ούτε
έχει κεφάλαιο εκκαθάρισης ούτε διαθέτει δεσμευτική συμβατική ρύθ
μιση με τα εκκαθαριστικά μέλη του η οποία να του επιτρέπει να χρη
σιμοποιεί το σύνολο ή μέρος του αρχικού περιθωρίου που εισπράττει
από τα εκκαθαριστικά μέλη του σαν να ήταν προχρηματοδοτούμενες
εισφορές, οι πληροφορίες που κοινοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 50γ
παράγραφος 1 περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό του αρχικού περιθω
ρίου που έχει εισπράξει από τα εκκαθαριστικά μέλη του.
Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου μπορούν να παραταθούν για ένα εξάμηνο σύμ
φωνα με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής που εκδίδεται σύμφωνα με
το άρθρο 497 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
▼B
6.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έλαβε άδεια ή εγγράφηκε
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του προκειμένου να συγκεντρώνει και
να τηρεί τα αρχεία παραγώγων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του
εν λόγω κράτους μέλους πριν εγκρίνει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά
και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 9, 56 και 81,
υποβάλλει αίτηση εγγραφής δυνάμει του άρθρου 55 εντός έξι μηνών
από την έναρξη ισχύος των εν λόγω κανονιστικών και εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη
χώρα και έλαβε άδεια να συγκεντρώνει και να τηρεί τα αρχεία παρα
γώγων κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του εν λόγω
κράτους μέλους πριν εγκρίνει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά και
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 9, 56 και 81,
υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 77 εντός έξι
μηνών από την έναρξη ισχύος των εν λόγω κανονιστικών και εκτελε
στικών τεχνικών προτύπων.
7.
Έως ότου ληφθεί απόφαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού
σχετικά με την εγγραφή ή την αναγνώριση του αρχείου καταγραφής
συναλλαγών, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχοι εθνικοί κανόνες
περί χορήγησης άδειας, εγγραφής και αναγνώρισης των αρχείων κατα
γραφής συναλλαγών και το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συνεχίζει
να εποπτεύεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστα
σης ή αναγνώρισής του.
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8.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έλαβε άδεια ή αναγνωρί
στηκε στο κράτος μέλος εγκατάστασής του προκειμένου να συγκεντρώ
νει και να τηρεί τα αρχεία παραγώγων σύμφωνα με την εθνική νομο
θεσία του εν λόγω κράτους μέλους πριν εγκρίνει η Επιτροπή όλα τα
κανονιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 56
και 81, μπορεί να χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
αναφοράς δυνάμει του άρθρου 9 έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με
την εγγραφή του αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη
χώρα και έλαβε άδεια προκειμένου να συγκεντρώνει και να τηρεί τα
αρχεία παραγώγων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους
πριν εγκρίνει η Επιτροπή όλα τα κανονιστικά και εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 81, μπορεί να χρησιμοποιείται
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναφοράς δυνάμει του άρθρου 9
έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του αρχείου
καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
9.
Παρά το άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο στ), εφόσον δεν υφί
σταται διεθνής συμφωνία μεταξύ τρίτης χώρας και της Ένωσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 75, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών μπορεί
να θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη διάθεση των σχετικών αρχών
της συγκεκριμένης τρίτης χώρας έως τις 17 Αυγούστου 2013, υπό την
προϋπόθεση ότι τις κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ.
Άρθρο 90
Προσωπικό και πόροι της ΕΑΚΑΑ
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε αποτίμηση των
αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η ανάληψη
των εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού,
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και
στην Επιτροπή.
Άρθρο 91
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1
I. Παραβάσεις που αφορούν οργανωτικές απαιτήσεις ή συγκρούσεις συμφερό
ντων:
α) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 1
όταν δεν διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή
οργανωτική δομή με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης,
καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομέ
νων ορθών διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, που εμποδίζουν τη
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών·
β) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 2
εάν δεν τηρεί ή εφαρμόζει αποτελεσματικές γραπτές οργανωτικές και
διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των διοικητικών στελεχών,
των υπαλλήλων του και κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους,
άμεσα ή έμμεσα, με σχέση στενών δεσμών·
γ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 3
εάν δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, επαρκείς για
να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή του, συμπεριλαμβανομένης της συμ
μόρφωσης των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων του, με όλες
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·
δ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 4
εάν δεν τηρεί ή εφαρμόζει κατάλληλη οργανωτική δομή, ώστε να δια
σφαλίζονται η συνέχεια και η εύρυθμη λειτουργία του αρχείου κατα
γραφής συναλλαγών κατά την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση
των δραστηριοτήτων του·
ε) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 5
εάν δεν διαχωρίζει λειτουργικά τις επικουρικές υπηρεσίες του από το
καθήκον του για κεντρική συγκέντρωση και τήρηση των αρχείων παρα
γώγων·
στ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 6
εάν δεν μεριμνά ώστε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του και τα μέλη
του συμβουλίου να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας και
πείρας για να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών·
ζ)

αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 7
εάν δεν προβλέπει αντικειμενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και συμμε
τοχής, χωρίς διακρίσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται, όσον αφορά τους
παρόχους υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέ
ωση αναφοράς δυνάμει του άρθρου 9·

η) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 8
εάν δεν δημοσιοποιεί τις τιμές και τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέ
χονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εάν δεν επιτρέπει στις κοινο
ποιούσες οντότητες χωριστή πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες ή εάν
χρεώνει τιμές και τέλη που δεν σχετίζονται με το κόστος.
II. Παραβάσεις που αφορούν λειτουργικές απαιτήσεις:
α) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 79 παράγραφος 1
εάν δεν εντοπίζει πηγές λειτουργικού κινδύνου ή δεν ελαχιστοποιεί τον
κίνδυνο, με την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων, ελέγχων και δια
δικασιών·
β) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 79 παράγραφος 2
εάν δεν διαμορφώνει, εφαρμόζει και διατηρεί κατάλληλη πολιτική αδιά
λειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από
καταστροφή, με σκοπό να διασφαλίσει τη διατήρηση των λειτουργιών
του, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών·
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γ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 1
εάν δεν διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα ή την προ
στασία των πληροφοριών που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 9·
δ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 2
εάν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό για εμπορικούς σκοπούς χωρίς οι σχετικοί αντισυμβαλλόμε
νοι να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους·
ε) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 3
εάν δεν καταγράφει πάραυτα τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει δυνά
μει του άρθρου 9, ή εάν δεν τις διατηρεί τουλάχιστον επί δεκαετία από
τη λήξη των σχετικών συμβάσεων, ή εάν δεν χρησιμοποιεί ταχείες και
αποδοτικές διαδικασίες τήρησης αρχείου για την τεκμηρίωση των αλλα
γών στις καταγεγραμμένες πληροφορίες·
στ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 4
εάν δεν υπολογίζει τις θέσεις ανά κατηγορία παραγώγων και ανά κοι
νοποιούσα οντότητα, με βάση τις λεπτομέρειες των συμβάσεων παρα
γώγων οι οποίες αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 9·
ζ)

αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 5
εάν δεν επιτρέπει στα μέρη μιας σύμβασης να έχουν έγκαιρη πρόσβαση
στις πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση αυτή και να τις διορθώ
νουν·

η) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 6
εάν δεν λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να αποφεύγεται η κακή χρήση
των πληροφοριών που διατηρεί στα συστήματά του.
III. Παραβάσεις που αφορούν τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των πληρο
φοριών:
α) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 1
εάν δεν δημοσιεύει τακτικά και με προσβάσιμο τρόπο συνολικές θέσεις
ανά κατηγορία παραγώγων για τις συμβάσεις οι οποίες του κοινοποιού
νται·
β) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 2
εάν δεν παρέχει στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 81
παράγραφος 3 απευθείας και άμεση πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφο
ρίες σχετικά με τις συμβάσεις παραγώγων ώστε να μπορούν να εκπλη
ρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές τους.
IV. Παραβάσεις που αφορούν εμπόδια στις εποπτικές δραστηριότητες:
α) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 61 παράγραφος 1
εάν παράσχει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως απάντηση σε
απλή αίτηση πληροφοριών της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 61 παρά
γραφος 2 ή ως απάντηση σε απόφαση της ΕΑΚΑΑ με την οποία ζητού
νται πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 3·
β) αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει ανακριβείς ή παραπλανητικές
απαντήσεις στις ερωτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
γ) αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν συμμορφώνεται εγκαίρως με επο
πτικό μέτρο που έχει εγκρίνει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 73.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς ή
ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 65 παράγραφος 3
Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται, σωρευτικά, στα βασικά ποσά που
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2:
I. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με επιβαρυντικούς παράγοντες:
α) εάν η παράβαση έχει διαπραχθεί κατ’ επανάληψη, για κάθε φορά που
επαναλαμβάνεται, εφαρμόζεται πρόσθετος συντελεστής 1,1·
β) εάν η παράβαση έχει διαπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι
μηνών, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5·
γ) εάν η παράβαση αποκάλυψε συστημικές αδυναμίες στην οργάνωση του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών, ιδίως δε στις διαδικασίες του, στα
συστήματα διαχείρισης ή στους εσωτερικούς ελέγχους, εφαρμόζεται
συντελεστής 2,2·
δ) εάν η παράβαση έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των τηρούμε
νων δεδομένων, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5·
ε)

εάν η παράβαση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, εφαρμόζεται συντελε
στής 2·

στ) εάν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα μετά τον εντοπισμό της παρά
βασης, εφαρμόζεται συντελεστής 1,7·
ζ)

εάν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του αρχείου καταγραφής συναλλα
γών δεν συνεργάστηκε με την ΕΑΚΑΑ στη διεξαγωγή των ερευνών της,
εφαρμόζεται συντελεστής προσαρμογής 1,5.

II. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με ελαφρυντικούς παράγοντες:
α) εάν η παράβαση διεπράχθη για διάστημα μικρότερο των 10 εργάσιμων
ημερών, εφαρμόζεται συντελεστής 0,9·
β) εάν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
μπορούν να αποδείξουν ότι έλαβαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την
αποφυγή της παράβασης, εφαρμόζεται συντελεστής 0,7·
γ) εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ενημέρωσε την ΕΑΚΑΑ για την
παράβαση με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και πληρότητα, εφαρμόζεται
συντελεστής 0,4·
δ) εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έλαβε εθελοντικά μέτρα ώστε να
εξασφαλισθεί ότι παρόμοια παράβαση δεν θα μπορεί να διαπραχθεί στο
μέλλον, εφαρμόζεται συντελεστής προσαρμογής 0,6.

