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Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012,
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες
λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1)

1

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012,
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης,
την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη
χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (1) . . . .

11

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012,
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις
λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012,
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορί
ζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής
συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδο
μένων (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)
★

★

EL

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 152/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012,
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού
αντισυμβαλλομένου (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012,
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρι
κούς αντισυμβαλλομένους (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

23.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/1

II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες
λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

καταγραφής συναλλαγών η οποία θα περιλαμβάνει τις σχε
τικές πληροφορίες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ευελιξία, ο αντισυμ
βαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει κατ’
εξουσιοδότηση την υποχρέωση αναφοράς μιας σύμβασης
στον άλλον αντισυμβαλλόμενο ή σε τρίτο. Οι αντισυμβαλ
λόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμφωνούν για
την ανάθεση της υποχρέωσης αναφοράς σε κοινή τρίτη οντό
τητα περιλαμβανομένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εφό
σον ο τελευταίος υποβάλλει μία αναφορά, η οποία περιλαμ
βάνει τον σχετικό πίνακα πεδίων, στο αρχείο καταγραφής
συναλλαγών. Υπό αυτές τις συνθήκες και προκειμένου να
διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων, η αναφορά θα
πρέπει να επισημαίνει ότι γίνεται εξ ονόματος αμφότερων
των αντισυμβαλλομένων και περιλαμβάνει την πλήρη σειρά
λεπτομερειών που θα αναφέρονταν εάν η σύμβαση αναφερό
ταν ξεχωριστά.
(2)
Για να αποφεύγονται ανακολουθίες στους πίνακες κοινών
δεδομένων, κάθε αντισυμβαλλόμενος σε σύμβαση παραγώ
γων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα κοινά
δεδομένα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ αμφότερων των μερών
της συναλλαγής. Ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός
συναλλαγής συνδράμει τη συμφωνία των δεδομένων στην
περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν αναφορές
σε διαφορετικά αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
(3)
Για να αποφευχθεί η επανάληψη των αναφορών και να μει
ωθεί ο φόρτος της αναφοράς, σε περίπτωση που ένας αντι
συμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει
αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, ο
αντισυμβαλλόμενος ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα
πρέπει να μπορεί να αποστέλλει μία αναφορά στο αρχείο
(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(4)

Η αποτίμηση των συμβάσεων παραγώγων έχει ουσιαστική
σημασία καθώς επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να εκπλη
ρώσουν την αποστολή τους, ιδίως όσον αφορά τη χρηματο
πιστωτική σταθερότητα. H αποτίμηση σύμβασης στην τρέ
χουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου
επισημαίνει την ένδειξη και το μέγεθος της έκθεσης σχετικά
με τη συγκεκριμένη σύμβαση και συμπληρώνει τις πληροφο
ρίες για την αρχική αξία που προσδιορίζεται στη σύμβαση.

(5)

Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πρόσθετη
ασφάλεια όσον αφορά συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί
βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ορθής παρακολού
θησης της έκθεσης. Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι αντι
συμβαλλόμενοι που καλύπτουν πλήρως τις συναλλαγές τους
θα πρέπει να αναφέρουν τις λεπτομέρειες αυτής της εξασφά
λισης σε βάση επιπέδου συναλλαγής. Σε περίπτωση που η
πρόσθετη ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων
που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων, και συνεπώς δεν
γνωστοποιείται σε βάση επιπέδου συναλλαγής αλλά σε
βάση χαρτοφυλακίου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να
είναι σε θέση να αναφέρουν το χαρτοφυλάκιο χρησιμοποι
ώντας μοναδικό κωδικό ή σύστημα αρίθμησης που ορίζεται
από τον αντισυμβαλλόμενο. Αυτός ο μοναδικός κωδικός θα
πρέπει να προσδιορίζει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για
το οποίο ανταλλάσσονται οι ασφάλειες σε περίπτωση που ο
αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα του ενός χαρτοφυλάκια
και θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η σύμβαση παρα
γώγων μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο
για το οποίο τηρείται η πρόσθετη ασφάλεια.

(6)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή και
αντανακλά τη σημασία του ρόλου των αρχείων καταγραφής
συναλλαγών στη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών όσον
αφορά το κοινό και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς τα δεδο
μένα που αναφέρονται, συλλέγονται και διατίθενται από
αρχεία καταγραφής συναλλαγών εξαρτώνται από την κατη
γορία των παραγώγων και τον χαρακτήρα της συναλλαγής.
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Η ΕΑΚΑΑ προέβη σε διαβουλεύσεις με τις οικείες αρχές και
τα μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
(ΕΣΚΤ) πριν από την υποβολή των σχεδίων ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονι
σμός. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών) (1), η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε
επίσης ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά
συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας
Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΑΚΑΑ
που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αναφορές
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
1.
Οι αναφορές σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών περιλαμβά
νουν:
α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτή
ματος ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους αντι
συμβαλλόμενους μιας σύμβασης·
β) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτή
ματος ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομέρειες συναφείς με τη σύμ
βαση παραγώγων που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο αντισυμ
βαλλομένων.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως σύναψη σύμβασης
νοείται «εκτέλεση συναλλαγής» όπως αναφέρεται στο άρθρο 25
παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (2).
3.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος
αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, περιλαμβάνει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος σε σχέση με
έκαστο των αντισυμβαλλομένων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται
στον πίνακα 2 του παραρτήματος υποβάλλονται άπαξ.
4.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος
αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, αυτό το γεγονός επισημαίνε
ται, όπως αναφέρεται στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος.
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6.
Σε περίπτωση που σύμβαση παραγώγων περιλαμβάνει χαρα
κτηριστικά τυπικά περισσότερων του ενός υποκείμενων στοιχείων
όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, η αναφορά
επισημαίνει την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για την οποία οι
αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ομοιάζει περισσότερο με τη
σύμβαση προτού η αναφορά αποσταλεί σε αρχείο καταγραφής
συναλλαγών.
Άρθρο 2
Εκκαθαρισμένες συναλλαγές
1.
Σε περίπτωση που ισχύουσα σύμβαση εκκαθαρίζεται εν συνε
χεία από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η εκκαθάριση θα πρέπει να
αναφέρεται ως τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης.
2.
Σε περίπτωση που σύμβαση συνάπτεται σε συγκεκριμένο τόπο
διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζεται από κεντρικό αντισυμβαλλό
μενο κατά τρόπο που ο αντισυμβαλλόμενος δεν γνωρίζει την ταυ
τότητα του άλλου αντισυμβαλλομένου, ο αναφέρων αντισυμβαλλό
μενος προσδιορίζει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αντισυμβαλ
λόμενό του.
Άρθρο 3
Αναφορά έκθεσης
1.
Τα δεδομένα σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια που απαι
τούνται βάσει του πίνακα 1 του παραρτήματος περιλαμβάνουν όλες
τις γνωστοποιηθείσες ασφάλειες.
2.
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει εξασφά
λιση σε βάση επιπέδου συναλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέ
ρουν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών την πρόσθετη ασφάλεια
που γνωστοποιείται σε βάση χαρτοφυλακίου.
3.
Σε περίπτωση που πρόσθετη ασφάλεια σχετικά με σύμβαση
αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμε
νος αναφέρει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών κωδικό που
προσδιορίζει το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας που γνωστοποιείται
στον άλλον αντισυμβαλλόμενο που σχετίζεται με την αναφερόμενη
σύμβαση.
4.
Μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι εκτός αυτών που
αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αποτιμήσεις βάσει πρόσθετης
ασφάλειας, στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή
βάσει μοντέλου των συμβάσεων που αναφέρονται στον πίνακα 1
του παραρτήματος.
5.
Για συμβάσεις που εκκαθαρίζει κεντρικός αντισυμβαλλόμενος,
αποτιμήσεις στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market)
παρέχονται μόνο από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
Άρθρο 4

5.
Σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τις
λεπτομέρειες σύμβασης σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονό
ματος του άλλου αντισυμβαλλομένου, ή τρίτη οντότητα αναφέρει
σύμβαση σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος ενός ή
αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, οι αναφερόμενες λεπτομέρειες
περιλαμβάνουν την πλήρη σειρά λεπτομερειών που θα ανέφεραν οι
συμβάσεις εάν είχαν αναφερθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών
ξεχωριστά από κάθε αντισυμβαλλόμενο.
(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(2) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

Ημερολόγιο αναφορών
Οι τροποποιήσεις των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αρχεία
καταγραφής συναλλαγών τηρούνται σε ημερολόγιο που προσδιορί
ζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την τροποποίηση,
περιλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών καθαυτό
εφόσον έχει εφαρμογή, τον λόγο ή τους λόγους της τροποποίησης,
ημερομηνία και χρονοσφραγίδα και σαφή περιγραφή των αλλαγών,
περιλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των
σχετικών δεδομένων όπως αναφέρεται στα πεδία 58 και 59 του
πίνακα 2 του παραρτήματος.
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Άρθρο 5
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.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών
Πίνακας 1
Δεδομένα αντισυμβαλλομένου
Πεδίο

Λεπτομέρειες που θα πρέπει να αναφέρονται

Μέρη της σύμβασης
1

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής
συναλλαγών.

2

ID αντισυμβαλλομένου

Μοναδικός κωδικός που αναγνωρίζει τον αναφέροντα
αντισυμβαλλόμενο.
Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη.

3

ID του άλλου αντισυμβαλλομένου

Μοναδικός κωδικός που αναγνωρίζει τον άλλον αντισυμβαλλόμενο της
σύμβασης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τη σκοπιά του
αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση ατόμου,
χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη.

4

Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου

Εταιρική επωνυμία του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου
περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες.

5

Τόπος διαμονής του αντισυμβαλλομένου

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρική έδρα, που περιλαμβάνουν πλήρη
διεύθυνση, πόλη και χώρα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.
Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου
περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες.

6

Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου

Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αναφέροντος
αντισυμβαλλομένου (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.)
Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου
περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες.

7

Χρηματοοικονομικός ή μη
χρηματοοικονομικός χαρακτήρας του
αντισυμβαλλομένου

Να επισημανθεί εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι
χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος
σύμφωνα με το άρθρο 2 σημεία 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.

8

ID χρηματομεσίτη

Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον
αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο χωρίς να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο
αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο
χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό. Σε περίπτωση ατόμου,
χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη.

9

ID οντότητας αναφοράς

Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει την
υποβολή της έκθεσης σε τρίτο ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η
συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να αναγνωρισθεί στο πεδίο αυτό με
μοναδικό κωδικό. Άλλως το πεδίο παραμένει κενό.
Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται
από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον μεμονωμένο
αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση της συναλλαγής.

10

ID εκκαθαριστικού μέλους

Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι
εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος του αναγνωρίζεται στο
πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται
κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

11

ID δικαιούχου

Το μέρος που υπόκειται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται
μέσω δομής, όπως καταπίστευμα ή ταμείο, που αντιπροσωπεύει
ορισμένους δικαιούχους, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως η
συγκεκριμένη δομή. Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι
αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων δικαιούχος
πρέπει να αναγνωρίζει τον εν λόγω δικαιούχο με μοναδικό κωδικό ή, σε
περίπτωση ατόμων, με κωδικό πελάτη όπως ορίζεται από τη νομική
οντότητα που χρησιμοποιεί το άτομο.
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12

Συναλλακτική ικανότητα

Να προσδιοριστεί εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη
σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για λογαριασμό του (εξ ονόματός του ή
εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για λογαριασμό και εξ ονόματος
πελάτη.

13

Πλευρά αντισυμβαλλομένου

Να προσδιοριστεί εάν η σύμβαση ήταν αγορά ή πώληση. Στην
περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, η πλευρά της
αγοράς αντιπροσωπεύει τον πληρωτή του σκέλους 1 και η πλευρά της
πώλησης τον πληρωτή του σκέλους 2.

14

Σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο εκτός
ΕΟΧ

Να επισημανθεί εάν ο άλλος αντισυμβαλλόμενος διαμένει εκτός του
ΕΟΧ.

15

Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική
δραστηριότητα ή με δραστηριότητα
χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων

Πληροφορίες σχετικά με το εάν η σύμβαση είναι αντικειμενικά
μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με
τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 10 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.
Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων
αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.

16

Κατώφλιο εκκαθάρισης

Πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος
υπερβαίνει το κατώφλιο εκκαθάρισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το πεδίο
παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι
χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

17

Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα
τιμή της αγοράς (mark to market)

Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to
market) ή βάσει μοντέλου όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

18

Νόμισμα της αποτίμησης της σύμβασης
στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to
market)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της σύμβασης στην
τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου όπου
έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012.

19

Ημερομηνία αποτίμησης

Ημερομηνία της τελευταίας αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα
τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου.

20

Ώρα αποτίμησης

Ώρα της τελευταίας αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της
αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου.

21

Τύπος αποτίμησης

Να επισημανθεί εάν η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα τιμή
της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου.

22

Παροχή πρόσθετης ασφάλειας

Εάν παρέχεται πρόσθετη ασφάλεια.

23

Χαρτοφυλάκιο πρόσθετης ασφάλειας

Εάν η πρόσθετη ασφάλεια παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου. Αυτό
σημαίνει ότι η πρόσθετη ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών
θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων παρά ανά συναλλαγή.

24

Κωδικός χαρτοφυλακίου πρόσθετης
ασφάλειας

Εάν η πρόσθετη ασφάλεια αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το
χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό που
καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.

25

Αξία της πρόσθετης ασφάλειας

Αξία της πρόσθετης ασφάλειας που γνωστοποιείται από τον αναφέροντα
αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που η
πρόσθετη ασφάλεια γνωστοποιείται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξία της συνολικής πρόσθετης
ασφάλειας που γνωστοποιείται για το χαρτοφυλάκιο.

26

Νόμισμα της αξίας της πρόσθετης
ασφάλειας

Προσδιορισμός της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας του πεδίου 25.
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Πίνακας 2
Κοινά δεδομένα

Πεδίο

Λεπτομέρειες που θα πρέπει να αναφέρονται

Τμήμα 2α — Τύπος
σύμβασης

Ισχύοντες τύποι
σύμβασης παραγώγων

Όλες οι συμβάσεις

1

Χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση

Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού
κωδικού προϊόντος.

2

ID προϊόντος 1

Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού
κωδικού προϊόντος.

3

ID προϊόντος 2

Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού
κωδικού προϊόντος.

4

Υποκείμενο στοιχείο

Το υποκείμενο στοιχείο αναγνωρίζεται με τη χρήση
αναγνωριστικού κωδικού για το συγκεκριμένο υποκείμενο
στοιχείο. Σε περίπτωση καλαθιών ή δεικτών,
χρησιμοποιείται ένδειξη για το καλάθι ή τον δείκτη εάν
δεν υπάρχει μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός.

5

Εικονικό νόμισμα 1

Το νόμισμα του εικονικού ποσού. Στην περίπτωση
σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, αυτό είναι το
εικονικό νόμισμα του σκέλους 1.

6

Εικονικό νόμισμα 2

Το νόμισμα του εικονικού ποσού. Στην περίπτωση
σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, αυτό είναι το
εικονικό νόμισμα του σκέλους 2.

7

Παραδοτέο νόμισμα

Το νόμισμα παράδοσης.

Τμήμα 2β — Λεπτομέρειες
της συναλλαγής

Όλες οι συμβάσεις

8

ID συναλλαγής

Μοναδικός ID συναλλαγής εγκεκριμένος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, που παρέχεται από τον αναφέροντα
αντισυμβαλλόμενο. Εάν δεν εφαρμόζεται μοναδικός ID
συναλλαγής, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να
συμφωνηθεί με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο ένας
μοναδικός κωδικός.

9

Κωδικός αριθμός συναλλαγής

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συναλλαγής που
παρέχεται από την αναφέρουσα οντότητα ή τρίτο που
αναφέρει εξ ονόματός του.

10

Τόπος εκτέλεσης

Ο τόπος εκτέλεσης προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό
για τον συγκεκριμένο τόπο. Σε περίπτωση σύμβασης που
έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά, πρέπει να
προσδιορίζεται ανεξαρτήτως εάν το αντίστοιχο
χρηματοπιστωτικό μέσο αποτελεί ή όχι μέσο
εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης.

11

Συμπίεση

Να προσδιοριστεί εάν η σύμβαση προκύπτει από άσκηση
συμπίεσης.

12

Τιμή/ισοτιμία

Η τιμή ανά παράγωγο εξαιρουμένων, κατά περίπτωση,
προμήθειας και δεδουλευμένων τόκων

13

Συμβολισμός τιμής

Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.

14

Εικονικό ποσό

Αρχική αξία της σύμβασης.
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15

Πολλαπλασιαστής τιμής

Ο αριθμός μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου που
περιλαμβάνονται σε μονάδα διαπραγμάτευσης· για
παράδειγμα, ο αριθμός των παραγώγων που
αντιπροσωπεύονται από μία σύμβαση.

16

Ποσότητα

Αριθμός συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην αναφορά,
σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότερες από μία
συμβάσεις παραγώγων.

17

Προκαταβολική πληρωμή

Ποσό οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής
πραγματοποίησε ή έλαβε ο αναφέρων
αντισυμβαλλόμενος.

18

Τύπος παράδοσης

Να επισημανθεί εάν η σύμβαση διακανονίζεται είτε
φυσικά είτε χρηματικά.

19

Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

20

Πραγματική ημερομηνία

Ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι
υποχρεώσεις.

21

Ημερομηνία λήξης

Αρχική ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.
Η πρόωρη λήξη δεν αναφέρεται στο πεδίο αυτό.

22

Ημερομηνία εκπνοής

Ημερομηνία εκπνοής της αναφερόμενης σύμβασης. Εάν
δεν διαφέρει από την ημερομηνία λήξης, το πεδίο
παραμένει κενό.

23

Ημερομηνία διακανονισμού

Ημερομηνία διακανονισμού του υποκείμενου στοιχείου.
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία (π.χ. 23A, 23B,
23Γ κ.λπ.).

24

Τύπος βασικής συμφωνίας

Αναφορά της ονομασίας της σχετικής βασικής
συμφωνίας, εάν χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη
σύμβαση (π.χ. βασική συμφωνία ISDΑ· βασική συμφωνία
αγοραστικής δύναμης και πώλησης· διεθνής βασική
συμφωνία ForEx· ευρωπαϊκή βασική συμφωνία ή
οποιεσδήποτε τοπικές βασικές συμφωνίες.

25

Έκδοση βασικής συμφωνίας

Αναφορά στο έτος της έκδοσης της βασικής συμφωνίας
που χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη συναλλαγή,
εάν έχει εφαρμογή (π.χ. 1992, 2002 κ.λπ.).

Τμήμα 2γ — Μετριασμός
κινδύνου/Αναφορά
Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης

Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται
βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
149/2013 (1), που δείχνει την ωριαία άτρακτο εντός της
οποίας έλαβε χώρα η επιβεβαίωση.

27

Μέσα επιβεβαίωσης

Εάν η σύμβαση επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά,
επιβεβαιώθηκε μη ηλεκτρονικά ή παραμένει μη
επιβεβαιωθείσα.

Τμήμα 2δ — Εκκαθάριση
Υποχρέωση εκκαθάρισης

Ισχύοντες τύποι
σύμβασης παραγώγων

Όλες οι συμβάσεις

26

28
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Όλες οι συμβάσεις
Να επισημανθεί εάν η αναφερόμενη σύμβαση υπόκειται
στην υποχρέωση εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.
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29

Εκκαθαρισμένη

Να επισημανθεί εάν έλαβε χώρα η εκκαθάριση.

30

Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης

Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η
εκκαθάριση.

31

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος

Σε περίπτωση σύμβασης που έχει εκκαθαριστεί, ο
μοναδικός κωδικός για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση.

32

Ενδοομιλική

Να επισημανθεί εάν η σύμβαση έχει συναφθεί ως
συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Τμήμα 2ε — Επιτόκια

Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις
παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί

33

Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1

Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου
του σκέλους 1, εάν έχει εφαρμογή.

34

Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2

Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου
του σκέλους 2, εάν έχει εφαρμογή.

35

Υπολογισμός ημερών σταθερού
επιτοκίου

Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο
υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού
επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή.

36

Συχνότητα πληρωμής σταθερού
σκέλους

Συχνότητα πληρωμών για το σκέλος σταθερού επιτοκίου,
εάν έχει εφαρμογή.

37

Συχνότητα πληρωμής
κυμαινόμενου επιτοκίου

Συχνότητα πληρωμών για το σκέλος κυμαινόμενου
επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή.

38

Συχνότητα επαναφοράς
κυμαινόμενου επιτοκίου

Συχνότητα επαναφοράς για το σκέλος κυμαινόμενου
επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή

39

Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους
1

Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που
επαναφέρονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, εάν έχει
εφαρμογή.

40

Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους
2

Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που
επαναφέρονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, εάν έχει
εφαρμογή.

Τμήμα 2στ — Συνάλλαγμα

Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις
παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να
αναφερθεί.

41

Νόμισμα 2

Συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα, εάν διαφέρει από το
νόμισμα παράδοσης.

42

Ισοτιμία 1

Η συμβατική ισοτιμία των νομισμάτων.

43

Προθεσμιακή ισοτιμία

Προθεσμιακή ισοτιμία την ημέρα αξίας.

44

Βάση ισοτιμίας

Επίσημη βάση ισοτιμίας.

23.2.2013

Ισχύοντες τύποι
σύμβασης παραγώγων

Παράγωγα μέσων
επί επιτοκίων

Παράγωγα
συναλλάγματος
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Πεδίο

Λεπτομέρειες που θα πρέπει να αναφέρονται

Τμήμα 2ζ – Βασικά προϊόντα

Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις
παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να
αναφερθεί, εκτός εάν πρέπει να αναφερθεί σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).
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Ισχύοντες τύποι
σύμβασης παραγώγων

Παράγωγα βασικών
προϊόντων

Γενικά
45

Βάση του βασικού προϊόντος

Επισημαίνει τον τύπο υποκείμενου βασικού προϊόντος της
σύμβασης.

46

Λεπτομερή στοιχεία για το
βασικό προϊόν

Λεπτομερή στοιχεία για το συγκεκριμένο βασικό προϊόν
εκτός του πεδίου 45

Ενέργεια

Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, εάν έχει εφαρμογή.

47

Σημείο ή ζώνη παράδοσης

Σημεία παράδοσης των περιοχών αγοράς

48

Σημείο διασύνδεσης

Προσδιορισμός των συνόρων ή των συνοριακών σημείων
της σύμβασης μεταφοράς.

49

Τύπος φορτίου

Επαναλαμβανόμενο τμήμα των πεδίων 50-54 για τον
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παράδοσης προϊόντος
που αντιστοιχεί στις περιόδους παράδοσης μίας ημέρας.

50

Ημερομηνία και ώρα έναρξης
της παράδοσης

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης.

51

Ημερομηνία και ώρα λήξης της
παράδοσης

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης.

52

Συμβατική ικανότητα

Ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης.

53

Ποσοτική μονάδα

Ημερήσια ή ωριαία ποσότητα σε MWh ή kWh/d που
αντιστοιχεί στο υποκείμενο βασικό προϊόν.

54

Ποσότητες τιμή / χρονικό
διάστημα

Εάν έχει εφαρμογή, ποσότητες τιμή / χρονικό διάστημα.

Τμήμα 2η — Δικαιώματα
προαίρεσης

Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις
παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να
αναφερθεί.

55

Τύπος δικαιώματος προαίρεσης

Να επισημανθεί εάν η σύμβαση είναι δικαίωμα αγοράς ή
δικαίωμα πώλησης.

56

Τύπος δικαιώματος προαίρεσης
(άσκηση)

Να επισημανθεί εάν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να
ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός
και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων
ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή στη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).

57

Τιμή άσκησης
(ανώτατο/κατώτατο όριο)

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος.

Συμβάσεις που
περιλαμβάνουν
δικαίωμα
προαίρεσης

EL
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Πεδίο

Λεπτομέρειες που θα πρέπει να αναφέρονται

Τμήμα 2θ — Τροποποιήσεις
στην αναφορά
58

Τύπος πράξης

Εάν η αναφορά περιλαμβάνει:

— τροποποίηση
λεπτομερειών
προηγουμένως
αναφερθείσας σύμβασης παραγώγων, περίπτωση
κατά την οποία προσδιορίζεται ως «τροποποιηθείσα»·
— ακύρωση εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς,
περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως
«σφάλμα»·
— εκπνοή ισχύουσας σύμβασης, περίπτωση κατά την
οποία προσδιορίζεται ως «ακύρωση»·
— συμπίεση της αναφερόμενης σύμβασης, περίπτωση
κατά την οποία προσδιορίζεται ως «συμπίεση»·
— επικαιροποίηση της αποτίμησης σύμβασης, περίπτωση
κατά την οποία προσδιορίζεται ως «επικαιροποίηση
αποτίμησης»·
— οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της αναφοράς,
περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «άλλο».
Λεπτομέρειες του τύπου πράξης

Ισχύοντες τύποι
σύμβασης παραγώγων

Όλες οι συμβάσεις

— σύμβαση παραγώγων ή μετασυναλλακτικό γεγονός
για πρώτη φορά, περίπτωση κατά την οποία
προσδιορίζεται ως «νέα»·

59

23.2.2013

Σε περίπτωση που το πεδίο 58 αναφέρεται ως «άλλο», οι
λεπτομέρειες της εν λόγω τροποποίησης θα πρέπει να
προσδιορίζονται εδώ.

(1) Βλέπε σελίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.

23.2.2013
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 149/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την
υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη
χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

αριθ. 648/2012, όπως και για να διευκρινιστούν οι τεχνικοί
όροι που είναι αναγκαίοι για την κατάρτιση του παρόντος
τεχνικού προτύπου, θα πρέπει να δοθεί ο ορισμός ορισμένων
όρων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(4)

Η ρύθμιση έμμεσης εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εκθέτει
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, εκκαθαριστικό μέλος, πελάτη ή
έμμεσο πελάτη σε επιπρόσθετο κίνδυνο αντισυμβαλλομένου
και τα περιουσιακά στοιχεία και οι θέσεις του έμμεσου
πελάτη θα πρέπει να επωφεληθούν από κατάλληλο επίπεδο
προστασίας. Ως εκ τούτου, είναι βασικό οποιοσδήποτε τύπος
ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης να πληροί κάποιες ελάχι
στες προϋποθέσεις για την κατοχύρωση της ασφάλειάς τους.
Για τον σκοπό αυτό, τα μέρη που συμμετέχουν σε ρυθμίσεις
έμμεσης εκκαθάρισης θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές
υποχρεώσεις. Οι εν λόγω ρυθμίσεις επεκτείνονται πέραν
της συμβατικής σχέσης μεταξύ έμμεσων πελατών και του
πελάτη εκκαθαριστικού μέλους που παρέχει έμμεσες υπηρε
σίες εκκαθάρισης.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απαιτεί από τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο να εφαρμόζει ένα καθορισμένο σύστημα
βάσει της οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το
αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών
και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (3). Αυτό
συνεπάγεται ότι τα εκκαθαριστικά μέλη των κεντρικών αντι
συμβαλλομένων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για να
είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας.
Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί ισοδύναμο επίπεδο προ
στασίας σε έμμεσους πελάτες όπως αυτό που παρέχεται σε
πελάτες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, είναι
αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες που παρέχουν υπη
ρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης είναι πιστωτικά ιδρύματα, επι
χειρήσεις επενδύσεων, ή ισοδύναμα πιστωτικά ιδρύματα ή
επιχειρήσεις επενδύσεων.

(6)

Οι ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης θα πρέπει να καθορι
στούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έμμεσοι πελάτες
μπορούν να επιτύχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας ως
έμμεσοι πελάτες σε σενάριο αθέτησης υποχρέωσης. Κατόπιν
χρεωκοπίας εκκαθαριστικού μέλους που διευκολύνει ρύθμιση
έμμεσης εκκαθάρισης, οι έμμεσοι πελάτες θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στη μεταβίβαση θέσεων πελάτη σε εναλλα
κτικό εκκαθαριστικό μέλος βάσει των απαιτήσεων δυνατότη
τας μεταφοράς που ορίζοντα στα άρθρα 39 και 48 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Θα πρέπει επίσης να
υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις έναντι χρεωκοπίας
πελάτη στο πλαίσιο των ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης
και θα πρέπει να υποστηρίζεται η μεταφορά έμμεσων θέσεων
πελάτη σε εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης.

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 6
παράγραφος 4, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παρά
γραφος 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 14,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα πλαίσιο που να περιλαμβάνει
κανόνες που διέπουν την υποχρέωση εκκαθάρισης, την εφαρ
μογή της, τις πιθανές εξαιρέσεις και τις τεχνικές μετριασμού
του κινδύνου που πρέπει να καθιερωθούν, όταν δεν μπορεί
να λάβει χώρα εκκαθάριση με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ αυτών των διατάξεων,
που θα τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ, και για να διευκολυνθεί
μία συνολική εικόνα και η αποτελεσματική πρόσβαση των
συμφεροντούχων, και ιδίως αυτών που υπόκεινται στις υπο
χρεώσεις, είναι ευκταίο να συμπεριληφθούν τα περισσότερα
από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται βάσει
του τίτλου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε ενιαίο
κανονισμό.

(2)

Λαμβανομένου υπόψη του παγκόσμιου χαρακτήρα της αγο
ράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ο παρών κανονισμός
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διεθνώς εγκριθεί
σες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων, καθώς και τους σχετικούς κανόνες που έχουν αναπτυ
χθεί σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας. Συγκεκριμένα, το πλαί
σιο για τον προσδιορισμό υποχρέωσης εκκαθάρισης λαμβά
νει υπόψη τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εκκαθάρισης, που
έχουν δημοσιευθεί από τον Διεθνή Οργανισμό των Επιτρο
πών Κεφαλαιαγοράς. Αυτό θα υποστηρίξει, κατά το δυνατόν,
τη σύγκλιση με την προσέγγιση σε άλλες δικαιοδοσίες.

(3)

Προκειμένου να επεξηγηθεί σαφώς ένας περιορισμένος αριθ
μός εννοιών που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(3) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.
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(7)

(8)

(9)

(10)
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Επειδή οι ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης ενδέχεται να προ
καλέσουν την εμφάνιση ειδικών κινδύνων, όλα τα μέρη που
περιλαμβάνονται σε ρύθμιση έμμεσης εκκαθάρισης, συμπερι
λαμβανομένων των εκκαθαριστικών μελών και των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων, θα πρέπει να εντοπίζουν, να παρακο
λουθούν και να διαχειρίζονται τακτικά τυχόν ουσιαστικούς
κινδύνους που ανακύπτουν από τη ρύθμιση. Στο πλαίσιο
αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατάλληλη ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ πελατών που παρέχουν υπηρεσίες έμμε
σης εκκαθάρισης και εκκαθαριστικών μελών που διευκολύ
νουν αυτές τις υπηρεσίες. Τα εκκαθαριστικά μέλη θα πρέπει
να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχουν οι πελάτες
μόνο για σκοπούς της διαχείρισης κινδύνων και θα πρέπει να
εμποδίζεται η κακή χρήση εμπορικά ευαίσθητων πληροφο
ριών, μεταξύ άλλων με την τοποθέτηση αποτελεσματικών
φραγμών μεταξύ διαφόρων τμημάτων ενός πιστωτικού ιδρύ
ματος ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων.
Όταν παρέχει την άδεια σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για
να εκκαθαρίζει κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων,
η αρμόδια αρχή υποχρεούται να το κοινοποιήσει στην Ευρω
παϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Η συγκε
κριμένη κοινοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς
πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να
εφαρμόσει τη διαδικασία εκτίμησής της, συμπεριλαμβανομέ
νων πληροφοριών σχετικά με τη ρευστότητα και τον όγκο
της σχετικής κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.
Αν και οι πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια αρχή
στην ΕΑΑΚΑ, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που ζητά την
άδεια είναι αυτός που πρέπει να παράσχει αρχικά τις απαι
τούμενες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές οι οποίες μπορεί
στη συνέχεια να τις συμπληρώσουν.
Αν και όλες οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται
στην κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ για
τον σκοπό της υποχρέωσης εκκαθάρισης μπορεί να μην είναι
πάντα διαθέσιμες, ιδίως για νέα προϊόντα, οι εκτιμήσεις που
διατίθενται θα πρέπει να παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης
σαφούς ένδειξης των παραδοχών. Η κοινοποίηση θα πρέπει
επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες συναφείς με τους αντι
συμβαλλομένους, όπως το είδος και ο αριθμός των αντισυμ
βαλλομένων, οι απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της
εκκαθάρισης με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τη νομική και
λειτουργική τους ικανότητα ή το πλαίσιο διαχείρισης του
κινδύνου τους προκειμένου να επιτραπεί στην ΕΑΚΑΑ να
εκτιμήσει την ικανότητα των ενεργών αντισυμβαλλομένων
να πληρούν την υποχρέωση εκκαθάρισης χωρίς διακοπή
στην αγορά.
Η κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ θα
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό
τυποποίησης, τη ρευστότητα και τη διαθεσιμότητα τιμής,
προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να εκτιμήσει εάν μία κατηγορία εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να υπόκειται στην
υποχρέωση εκκαθάρισης. Τα κριτήρια που σχετίζονται με την
τυποποίηση των συμβατικών όρων και λειτουργικών διαδι
κασιών σχετικής κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων αποτελούν δείκτη της τυποποίησης των οικονομικών
όρων κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων καθώς
μόνον όταν οι εν λόγω οικονομικοί όροι είναι τυποποι
ημένοι, οι συμβατικοί όροι και οι λειτουργικές διαδικασίες
μπορούν να τυποποιηθούν. Τα κριτήρια που σχετίζονται με
τη ρευστότητα και τη διαθεσιμότητα τιμών αξιολογούνται
από την ΕΑΚΑΑ με διαφορετικές εκτιμήσεις από την αξιο
λόγηση της αρμόδιας αρχής κατά τη χορήγηση άδειας στον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Η ρευστότητα στο πλαίσιο αυτό
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εκτιμάται υπό ευρύτερη προοπτική και διαφέρει από τη ρευ
στότητα μετά την εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι η σύμβαση είναι επαρκώς ρευ
στοποιήσιμη για να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι θα πρέπει να
υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Η εκτίμηση της
ΕΑΚΑΑ δεν θα πρέπει να αντιγράφει ή να επαναλαμβάνει
την επανεξέταση που έχει ήδη πραγματοποιήσει η αρμόδια
αρχή.
(11)

Οι πληροφορίες που θα πρέπει να παράσχει η αρμόδια αρχή
για τον σκοπό της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει να
επιτρέψει στην ΕΑΚΑΑ να εκτιμήσει τη διαθεσιμότητα των
πληροφοριών για τη διαμόρφωση των τιμών. Εν προκειμένω,
η πρόσβαση κεντρικού αντισυμβαλλομένου στις πληροφο
ρίες για τη διαμόρφωση των τιμών σε συγκεκριμένη χρονική
στιγμή δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπο
ρούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τη διαμόρ
φωση των τιμών στο μέλλον. Αποτέλεσμα αυτού, το γεγονός
ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει πρόσβαση στις απα
ραίτητες πληροφορίες για τις τιμές προκειμένου να διαχειρί
ζεται τους κινδύνους της εκκαθάρισης συμβάσεων παραγώ
γων στο πλαίσιο ορισμένης κατηγορίας εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων εκκα
θάρισης συμβάσεων παραγώγων ενός ορισμένης κατηγορίας
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, δεν συνεπάγεται αυτό
ματα ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων θα πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση εκκα
θάρισης.

(12)

Το επίπεδο των λεπτομερειών που διατίθενται στο μητρώο
κατηγοριών συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης εξαρτάται από
τη συνάφεια αυτών των λεπτομερειών για τον προσδιορισμό
κάθε κατηγορίας συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων. Αποτέλεσμα αυτού, το επίπεδο λεπτομερειών του
μητρώου μπορεί να διαφέρει για διαφορετικές κατηγορίες
συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

(13)

Η δυνατότητα πρόσβασης πολλών κεντρικών αντισυμβαλλο
μένων σε συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης μπορεί να
διευρύνει την πρόσβαση συμμετεχόντων στον συγκεκριμένο
τόπο και συνεπώς να βελτιώσει τη συνολική ρευστότητα.
Είναι πάντως απαραίτητο, υπό αυτές τις συνθήκες, να προσ
διοριστεί η έννοια του κατακερματισμού της ρευστότητας σε
τόπο διαπραγμάτευσης, διότι μπορεί να διακυβεύσει την
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών για την κατηγο
ρία χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία υποβλήθηκε η
αίτηση.

(14)

Η εκτίμηση από την αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμά
τευσης στον οποίον ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει
ζητήσει πρόσβαση και από την αρμόδια αρχή του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου θα πρέπει να βασίζεται στους μηχανι
σμούς που διατίθενται για την αποφυγή του κατακερματι
σμού της ρευστότητας σε συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευ
σης.

(15)

Για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ρευστότητας, όλοι
οι συμμετέχοντες σε τόπο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
είναι σε θέση να εκκαθαρίσουν όλες τις συναλλαγές που
έχουν εκτελεστεί μεταξύ αυτών. Όμως, δεν θα ήταν αναλο
γικό να απαιτηθεί να καταστούν όλα τα εκκαθαριστικά μέλη
υπάρχοντος κεντρικού αντισυμβαλλομένου επίσης εκκαθαρι
στικά μέλη οποιουδήποτε νέου κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου που εξυπηρετεί τον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης. Σε
περιπτώσεις όπου υπάρχουν οντότητες που είναι εκκαθαρι
στικά μέλη αμφότερων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων,
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μπορεί να διευκολύνουν τη μεταβίβαση και εκκαθάριση των
συναλλαγών που εκτελούνται από συμμετέχοντες στην
αγορά οι οποίοι εξυπηρετούνται χωριστά από τους δύο
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προκειμένου να περιοριστεί
ο κίνδυνος του κατακερματισμού της ρευστότητας. Παρ’ όλα
αυτά, είναι σημαντικό μία αίτηση πρόσβασης σε τόπο δια
πραγμάτευσης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να μην κατα
κερματίζει τη ρευστότητα κατά τρόπο που θα αύξανε τους
κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο υπάρχων αντισυμβαλ
λόμενος.
(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012, η υποβολή αίτησης πρόσβασης σε τόπο
διαπραγμάτευσης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο δεν θα
πρέπει να απαιτεί διαλειτουργικότητα και, επομένως, ο
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει συνιστά τη διαλειτουργι
κότητα ως μόνο τρόπο αντιμετώπισης του κατακερματισμού
της ρευστότητας. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέ
πει να εμποδίζει τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους να
προβαίνουν στην εν λόγω ρύθμιση, σε εκούσια βάση, εάν
πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή της.

(17)

Προκειμένου να καθοριστεί ποιες συμβάσεις εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά και
να κριθεί ότι μειώνουν κινδύνους που συνδέονται άμεσα με
την εμπορική δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα χρηματο
δότησης της επιχείρησης, οι μη χρηματοοικονομικοί αντι
συμβαλλόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα από τα κριτή
ρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμ
βανομένου του λογιστικού ορισμού βάσει των κανόνων των
διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ). Ο λογιστικός ορισμός μπορεί να χρησιμοποιείται
από αντισυμβαλλομένους ακόμα και αν δεν εφαρμόζουν
κανόνες των ΔΠΧΠ. Γι’ αυτούς τους μη χρηματοοικονομι
κούς αντισυμβαλλομένους, που μπορεί να χρησιμοποιούν
τοπικούς λογιστικούς κανόνες, αναμένεται ότι οι περισσότε
ρες από τις συμβάσεις που ταξινομούνται ως αντισταθμιστι
κές βάσει ων εν λόγω τοπικών λογιστικών κανόνων θα εμπί
πτουν στον γενικό ορισμό των συμβάσεων που μειώνουν
τους κινδύνους που σχετίζονται άμεσα με εμπορική δραστη
ριότητα ή δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων που
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(18)

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να μην είναι δυνατόν να
αντισταθμιστεί ένας κίνδυνος χρησιμοποιώντας μία άμεσα
σχετική σύμβαση παραγώγων δηλαδή μία σύμβαση με ακρι
βώς το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και την ίδια
ημερομηνία διακανονισμού με τον καλυπτόμενο κίνδυνο. Σε
μία τέτοια περίπτωση, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμ
βαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν δείκτη αντιστάθ
μισης και να εφαρμόσει ένα στενά συναφές μέσο για την
κάλυψη της έκθεσής του, όπως ένα μέσο με διαφορετικό
αλλά πολύ παραπλήσιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο
όσον αφορά την οικονομική συμπεριφορά. Επιπλέον, ορισμέ
νοι όμιλοι μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, που
συνάπτουν συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
μέσω ενιαίας οντότητας, για την αντιστάθμιση του κινδύνου
τους σε σχέση με τους συνολικούς κινδύνους του ομίλου
μπορεί να χρησιμοποιούν μακρο-αντιστάθμιση ή αντιστάθ
μιση χαρτοφυλακίου. Οι εν λόγω συμβάσεις εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων με μακρο-αντιστάθμιση, αντιστάθμιση
χαρτοφυλακίου ή δείκτη αντιστάθμισης μπορεί να αποτελούν
αντιστάθμιση για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού
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και θα πρέπει να εκτιμώνται βάσει των κριτηρίων που ορί
ζουν ποιες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μει
ώνουν αντικειμενικά τους κινδύνους.
(19)

Ένας κίνδυνος μπορεί να εξελίσσεται με την πάροδο του
χρόνου και, προκειμένου να προσαρμοστούν στην εξέλιξη
του κινδύνου, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων που εκτελέστηκαν αρχικά για τη μείωση του κινδύνου
σχετικά με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα
χρηματοδότησης διαθεσίμων μπορεί να συμψηφίζονται
μέσω της χρήσης επιπλέον συμβάσεων χρηματοδότησης εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων. Αποτέλεσμα αυτού, η αντι
στάθμιση κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό συμ
βάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μεταξύ άλλων με
συμψηφισμό των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων που εκκαθαρίζουν τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων που δεν σχετίζονται με κίνδυνο εμπορικής δρα
στηριότητας ή κίνδυνο δραστηριότητας διαθεσίμων.

(20)

Το φάσμα των κινδύνων που σχετίζονται άμεσα με εμπορική
δραστηριότητα και δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσί
μων είναι πολύ ευρύ και ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων
οικονομικών τομέων. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με εμπο
ρική δραστηριότητα συνδέονται τυπικά με εισροές στην
παραγωγική λειτουργία μιας εταιρείας, καθώς και με προϊ
όντα και υπηρεσίες που πωλεί ή παρέχει η εταιρεία. Οι
δραστηριότητες χρηματοδότησης διαθεσίμων σχετίζονται
τυπικά με τη διαχείριση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθε
σμης χρηματοδότησης της οντότητας, συμπεριλαμβανομένου
του χρέους της, και με τους τρόπους που επενδύει τους
χρηματοοικονομικούς πόρους που δημιουργεί ή κατέχει,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μετρητών. Η δραστη
ριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων και η εμπορική δρα
στηριότητα μπορούν να επηρεαστούν από κοινές πηγές κιν
δύνων, όπως συνάλλαγμα, τιμές βασικών αγαθών, πληθωρι
σμό ή πιστωτικό κίνδυνο. Δεδομένου ότι τα εξωχρηματιστη
ριακά παράγωγα συνάπτονται για να αντισταθμίσουν συγκε
κριμένο κίνδυνο, κατά την ανάλυση των κινδύνων που σχε
τίζονται άμεσα με εμπορική δραστηριότητα ή δραστηριότητα
χρηματοδότησης διαθεσίμων, οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι θα
πρέπει να οριστούν με συνεκτικό τρόπο που θα καλύπτει
αμφότερες τις δραστηριότητες. Επιπλέον, καθώς ο διαχωρι
σμός των δύο εννοιών θα μπορούσε να έχει μη επιδιωκόμε
νες συνέπειες, δεδομένου ότι εξαρτάται από τον τομέα στον
οποίο λειτουργούν οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλό
μενοι, ένας συγκεκριμένος κίνδυνος θα μπορούσε να αντι
σταθμιστεί βάσει της δραστηριότητας χρηματοδότησης δια
θεσίμων ή της εμπορικής δραστηριότητας.

(21)

Αν και τα κατώφλια εκκαθάρισης θα πρέπει να καθορίζονται
λαμβανομένης υπόψη της συστημικής συνάφειας των σχετι
κών κινδύνων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί ότι τα εξω
χρηματιστηριακά παράγωγα που μειώνουν τους κινδύνους
αποκλείονται από τον υπολογισμό των κατωφλίων εκκαθάρι
σης και ότι τα κατώφλια εκκαθάρισης επιτρέπουν εξαίρεση
επί της αρχής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τις συγκε
κριμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που
μπορεί να θεωρηθούν ως μη συναφθείσες για τους σκοπούς
της αντιστάθμισης. Ειδικότερα, η αξία των κατωφλίων εκκα
θάρισης θα πρέπει να επανεξετάζεται σε περιοδική βάση και
θα πρέπει να καθορίζεται ανά κατηγορία συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων. Οι κατηγορίες των εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων που καθορίζονται για τον σκοπό των
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κατωφλίων εκκαθάρισης μπορεί να διαφέρουν από τις κατη
γορίες των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τους σκο
πούς της υποχρέωσης εκκαθάρισης. Κατά τον καθορισμό της
αξίας των κατωφλίων εκκαθάρισης, θα πρέπει να λαμβάνεται
δεόντως υπόψη η ανάγκη καθορισμού ενιαίου δείκτη που
αντανακλά τη συστημική σημασία του ποσού των καθαρών
θέσεων και της έκθεσης ανά αντισυμβαλλόμενο και ανά
κατηγορία περιουσιακού στοιχείου των εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων. Επιπλέον, τα κατώφλια εκκαθάρισης που χρησι
μοποιούνται από μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομέ
νους θα πρέπει να είναι απλά στην εφαρμογή τους.

(22)

(23)

(24)

Ο προσδιορισμός της αξίας των κατωφλίων εκκαθάρισης θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συστημική σημασία του ποσού
των καθαρών θέσεων και της έκθεσης ανά αντισυμβαλλόμενο
και ανά κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Ωστόσο, θα
πρέπει να εκτιμηθεί ότι οι συγκεκριμένες καθαρές θέσεις και
η έκθεση διαφέρουν από την καθαρή έκθεση μεταξύ αντι
συμβαλλομένων μεταξύ όλων των συμβαλλομένων και
μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αυτές οι καθα
ρές θέσεις θα πρέπει να προστίθενται, προκειμένου να προσ
διορίζονται τα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
για τον καθορισμό των κατωφλίων εκκαθάρισης. Πρόκειται
για το συνολικό ακαθάριστο ποσό το οποίο προκύπτει από
την πρόσθεση των εν λόγω καθαρών θέσεων που θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των κατωφλίων
εκκαθάρισης. Η ακαθάριστη εικονική αξία που προκύπτει
από αυτή την πρόσθεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των κατωφλίων εκκα
θάρισης.

(25)

Η υπέρβαση μιας από τις αξίες που έχουν καθοριστεί για
κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να
επιφέρει την υπέρβαση του κατωφλίου εκκαθάρισης για
όλες τις κατηγορίες, δεδομένου ότι οι συμβάσεις εξωχρημα
τιστηριακών παραγώγων που μειώνουν κινδύνους εξαιρού
νται από τον υπολογισμό του κατωφλίου εκκαθάρισης, οι
συνέπειες της υπέρβασης του κατωφλίου εκκαθάρισης δεν
σχετίζονται μόνο με την υποχρέωση εκκαθάρισης, αλλά επε
κτείνονται σε τεχνικές μετριασμού του κινδύνου, και η προ
σέγγιση για τις σχετικές υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 που εφαρμόζεται σε μη χρηματοοικο
νομικούς αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να είναι απλή, λαμ
βανομένου υπόψη του μη πολύπλοκου χαρακτήρα των
περισσοτέρων από αυτές.

(26)

Για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν
εκκαθαρίζονται, θα πρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές μετρια
σμού των κινδύνων όπως η έγκαιρη επιβεβαίωση. Η επιβε
βαίωση των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συμφωνίες
πλαίσιο, σε συμφωνίες πλαίσιο επιβεβαίωσης, ή σε άλλους
τυποποιημένους όρους. Μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή
ηλεκτρονικά εκτελεσθεισών συμβάσεων ή εγγράφου υπογε
γραμμένου από αμφότερους τους αντισυμβαλλομένους.

(27)

Είναι βασικό ότι οι αντισυμβαλλόμενοι επιβεβαιώνουν τους
όρους των συναλλαγών τους το ταχύτερο δυνατόν μετά την
εκτέλεση της συναλλαγής, ιδίως όταν η εκτέλεση ή η επε
ξεργασία της συναλλαγής γίνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου
να διασφαλιστεί η κοινή κατανόηση και η νομική ασφάλεια
των όρων της συναλλαγής. Οι αντισυμβαλλόμενοι που συνά
πτουν μη τυποποιημένες ή περίπλοκες συμβάσεις εξωχρημα
τιστηριακών παραγώγων, ειδικότερα, μπορεί να χρειαστεί να
εφαρμόσουν εργαλεία προκειμένου να πληρούν την απαί
τηση της έγκαιρης επιβεβαίωσης των συμβάσεων εξωχρημα
τιστηριακών παραγώγων. Η έγκαιρη επιβεβαίωση θα μπο
ρούσε να προβλέψει την εξέλιξη των σχετικών πρακτικών
αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα.

(28)

Για τον περαιτέρω μετριασμό των κινδύνων, η συμφωνία
χαρτοφυλακίου επιτρέπει σε κάθε αντισυμβαλλόμενο να ανα
λαμβάνει συνολική επανεξέταση του χαρτοφυλακίου συναλ
λαγών όπως θεωρείται από τον αντισυμβαλλόμενό του προ
κειμένου να προσδιοριστούν άμεσα τυχόν παρανοήσεις των
βασικών όρων της συναλλαγής. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει
να περιλαμβάνουν την αποτίμηση κάθε συναλλαγής και μπο
ρεί επίσης να περιλαμβάνουν άλλες σχετικές λεπτομέρειες
όπως η ημερομηνία έναρξης ισχύος, η προγραμματισμένη
ημερομηνία εκπνοής, οποιεσδήποτε ημερομηνίες πληρωμής
ή διακανονισμού, η εικονική αξία της σύμβασης και το νόμι
σμα της συναλλαγής, το υποκείμενο μέσο, η θέση των αντι
συμβαλλομένων, η σύμβαση της εργάσιμης ημέρας και οποι
αδήποτε σχετικά σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια της σύμ
βασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Επιπλέον, η δομή της δραστηριότητας εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων
οδηγεί συνήθως σε χαμηλό επίπεδο συμψηφισμού καθώς
οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων συνάπτονται
προς την ίδια κατεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτού, η διαφορά
μεταξύ του ποσού των καθαρών θέσεων και της έκθεσης ανά
αντισυμβαλλόμενο και ανά κατηγορία εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων θα είναι παραπλήσια της μεικτής αξίας των συμ
βάσεων. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος της απλούστευσης, η μεικτή αξία των συμβάσεων
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να χρησιμοποι
είται ως έγκυρος δείκτης του μέτρου που πρέπει να λαμβά
νεται υπόψη κατά τον καθορισμό του κατωφλίου εκκαθάρι
σης.

Δεδομένου ότι οι μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες που
δεν υπερβαίνουν το κατώφλιο εκκαθάρισης δεν υποχρεούνται
να αποτιμούν σε αγοραία αξία τις συμβάσεις εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων τους, δεν θα ήταν εύλογο να χρησι
μοποιείται αυτό το μέτρο για τον καθορισμό των κατωφλίων
εκκαθάρισης, καθώς θα επιβάρυνε σοβαρά τους μη χρημα
τοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, πράγμα που δεν ήταν
αναλογικό με τον κίνδυνο που θα αντιμετώπιζαν. Αντ’ αυτού,
η χρήση της εικονικής αξίας των συμβάσεων εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων θα επέτρεπε μια απλή προσέγγιση που
δεν εκτίθεται σε εξωτερικά γεγονότα των μη χρηματοοικονο
μικών παραγόντων.

23.2.2013

23.2.2013

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών χαρακτηριστικών
κινδύνου και προκειμένου η συμφωνία χαρτοφυλακίου να
είναι μία αναλογική τεχνική μετριασμού των κινδύνων, η
συχνότητα της συμφωνίας και το μέγεθος του χαρτοφυλα
κίου που πρέπει να εξεταστεί θα είναι διαφορετικά ανάλογα
με τον χαρακτήρα των αντισυμβαλλομένων. Πιο αυστηρές
απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο σε χρηματοοι
κονομικούς αντισυμβαλλομένους όσο και σε μη χρηματοοι
κονομικούς αντισυμβαλλομένους που υπερβαίνουν το κατώ
φλιο εκκαθάρισης ανεξαρτήτως της κατηγορίας του αντισυμ
βαλλομένου του που επίσης θα ωφελείτο από αυτή τη λιγό
τερη συχνή συμφωνία για το συγκεκριμένο μέρος του χαρ
τοφυλακίου του.
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(34)

Αν και ο σχεδιασμός του μοντέλου που χρησιμοποιείται για
το υπόδειγμα θεωρητικών τιμών μπορεί να αναπτυχθεί εσω
τερικά ή εξωτερικά, προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη
υποχρέωση λογοδοσίας, η έγκριση του υποδείγματος είναι
ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξουσιοδοτημένης
επιτροπής του εν λόγω συμβουλίου.

(35)

Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να εφαρ
μόζουν εξαίρεση εντός ομίλου μετά την κοινοποίησή τους
στις αρμόδιες αρχές αλλά χωρίς να περιμένουν τη λήξη της
περιόδου μη διατύπωσης αντιρρήσεων από τις εν λόγω
αρμόδιες αρχές, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι
αρμόδιες αρχές αποκτούν έγκαιρα κατάλληλες και επαρκείς
πληροφορίες προκειμένου να εκτιμήσουν εάν θα πρέπει να
προβάλλουν αντίρρηση στη χρήση της εξαίρεσης.

(36)

Το προβλεπόμενο μέγεθος, οι προβλεπόμενοι όγκοι και η
προβλεπόμενη συχνότητα των συμβάσεων εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων εντός ομίλου μπορεί να καθοριστούν στη
βάση των ιστορικών συναλλαγών εντός ομίλου των αντισυμ
βαλλομένων καθώς και του προβλεπόμενου υποδείγματος
και της δραστηριότητας που αναμένεται μελλοντικά.

(37)

Όταν οι αντισυμβαλλόμενοι εφαρμόζουν εξαίρεση εντός ομί
λου, θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες προκειμένου
να διασφαλίζεται η διαφάνεια έναντι των συμμετεχόντων
στην αγορά και δυνητικών πιστωτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τους δυνητικούς πιστωτές των αντισυμβαλλο
μένων όσον αφορά την εκτίμηση των κινδύνων. Η δημοσιο
ποίηση αποσκοπεί να εμποδίζει εσφαλμένη εκτίμηση ότι οι
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εκκαθαρίζονται
κεντρικά ή υπόκεινται σε τεχνικές μετριασμού των κινδύνων
όταν αυτό δεν ισχύει.

(38)

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των συνθηκών αγοράς
που αποτρέπουν αποτίμηση σε αγοραίες αξίες, είναι απαραί
τητο να προσδιοριστούν μη ενεργές αγορές. Μία αγορά
μπορεί να είναι ανενεργή για διάφορους λόγους μεταξύ
άλλων όταν δεν υπάρχουν τακτικές συναλλαγές στην
αγορά σε βάση πλήρους ανταγωνισμού (arm’s length),
όπου η έννοια της «βάσης πλήρους ανταγωνισμού» θα πρέπει
να είναι η ίδια όπως και για λογιστικούς σκοπούς.

Το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη έγκαιρης επιβεβαίωσης
απαιτεί προσπάθειες προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων
αλλαγών στην πρακτική αγοράς και βελτίωσης των συστη
μάτων ΤΠ. Δεδομένου ότι ο ρυθμός προσαρμογής στη συμ
μόρφωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία των
αντισυμβαλλομένων και την κατηγορία περιουσιακών στοι
χείων των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ο καθορισμός
προοδευτικών ημερομηνιών εφαρμογής που εξασφαλίζει
αυτές τις διαφορές θα επιτρέψει βελτίωση του χρονοδια
γράμματος της επιβεβαίωσης αυτών των αντισυμβαλλομένων
και προϊόντων που θα μπορούσαν να είναι έτοιμα ταχύτερα.

(39)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικούς
και μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους πάνω από
το κατώφλιο εκκαθάρισης. Αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη
την οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια
των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των
πιστωτικών ιδρυμάτων (1), που ορίζει επίσης τις απαιτήσεις
που πρέπει να πληρούνται βάσει υποδείγματος θεωρητικών
τιμών.

Τα πρότυπα που τίθενται για τη συμφωνία χαρτοφυλακίων, η
συμπίεση χαρτοφυλακίων ή η επίλυση διαφορών απαιτεί οι
αντισυμβαλλόμενοι να καθορίζουν διαδικασίες, πολιτικές,
διεργασίες, και να τροποποιούν την τεκμηρίωση που θα
απαιτούσε χρόνο. Η έναρξη ισχύος των σχετικών απαιτήσεων
θα πρέπει να καθυστερήσει προκειμένου να χορηγηθεί χρό
νος στους αντισυμβαλλομένους να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα για τους σκοπούς της συμμόρφωσης.

(40)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

Η συμπίεση χαρτοφυλακίων μπορεί επίσης να αποτελεί απο
τελεσματικό εργαλείο για τους σκοπούς του μετριασμού του
κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες όπως το μέγεθος του
χαρτοφυλακίου με αντισυμβαλλόμενο, η εκπνοή, ο σκοπός
και ο βαθμός τυποποίησης των συμβάσεων εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων. Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλό
μενοι και οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι
που έχουν συμβάσεις χαρτοφυλακίων εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων που δεν έχουν εκκαθαριστεί από κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο πάνω από το επίπεδο που καθορίζεται στον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να έχουν προβλέψει διαδικα
σίες προκειμένου να αναλυθεί η δυνατότητα χρήσης της
συμπίεσης χαρτοφυλακίου που θα τους επέτρεπε να μει
ώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου τους.
Η επίλυση των διαφορών αποσκοπεί στον μετριασμό των
κινδύνων που προκύπτουν από συμβάσεις που δεν εκκαθα
ρίζονται κεντρικά. Όταν προβαίνουν σε συναλλαγές εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων μεταξύ τους, οι αντισυμβαλλόμε
νοι θα πρέπει να έχουν ένα συμφωνημένο πλαίσιο για την
επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς που μπορεί να
ανακύψει. Το πλαίσιο θα πρέπει να αναφέρεται σε μηχανι
σμούς επίλυσης όπως η διαιτησία τρίτων ή ο μηχανισμός
εντοπισμού της αγοράς. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην απο
φυγή της κλιμάκωσης των μη επιλυθεισών διαφορών και
της έκθεσης των αντισυμβαλλομένων σε επιπρόσθετους κιν
δύνους. Οι διαφορές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο
προσδιορισμού, διαχείρισης και κατάλληλης δημοσιοποί
ησης.

(1) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε ανοιχτές δημό
σιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνι
κών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά συναφή κόστη και
οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων
Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΑΚΑΑ που συστάθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) ως «έμμεσος πελάτης» νοείται ο πελάτης ενός πελάτη εκκαθαρι
στικού μέλους·
β) ως «ρύθμιση έμμεσης εκκαθάρισης» νοείται η σειρά συμβατικών
σχέσεων μεταξύ του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, του εκκαθα
ριστικού μέλους, του πελάτη εκκαθαριστικού μέλους και έμμε
σου πελάτη, που επιτρέπει στον πελάτη εκκαθαριστικού μέλους
να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε έμμεσο πελάτη·

23.2.2013

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των κεντρικών αντισυμβαλλομένων
1.
Οι ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης δεν υπόκεινται σε επιχει
ρηματικές πρακτικές του κεντρικού αντισυμβαλλομένου που ενεργεί
ως φραγμός στην καθιέρωσή τους υπό εύλογους εμπορικούς όρους.
Κατόπιν αίτησης εκκαθαριστικού μέλους, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος διατηρεί χωριστά μητρώα και λογαριασμούς που επιτρέ
πουν σε κάθε πελάτη να διακρίνει, σε λογαριασμούς που τηρεί με
τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τα περιουσιακά στοιχεία και τις
θέσεις του πελάτη από αυτά που τηρεί για τους λογαριασμούς
των έμμεσων πελατών του πελάτη.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει, παρακολουθεί
και διαχειρίζεται τυχόν ουσιαστικούς κινδύνους που προκύπτουν
από ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης που μπορεί να επηρεάσουν
την ανθεκτικότητα του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των εκκαθαριστικών μελών
1.
Το εκκαθαριστικό μέλος που προσφέρεται να διευκολύνει
υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης το πράττει υπό εύλογους εμπορι
κούς όρους. Με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας των συμβα
τικών ρυθμίσεων με μεμονωμένους πελάτες, το εκκαθαριστικό μέλος
δημοσιοποιεί τους γενικούς όρους βάσει των οποίων είναι διατεθει
μένο να διευκολύνει υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης. Οι όροι αυτοί
μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις για
πελάτες που παρέχουν υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης.

γ) ως «επιβεβαίωση» νοείται η τεκμηρίωση της συμφωνίας των αντι
συμβαλλομένων σε όλους τους όρους σύμβασης εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων.

2.
Κατά τη διευκόλυνση ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης, ένα
εκκαθαριστικό μέλος εφαρμόζει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
ρυθμίσεις διαχωρισμού, όπως αναφέρεται από τον πελάτη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

α) τηρεί χωριστά μητρώα και λογαριασμούς, που επιτρέπουν σε
κάθε πελάτη να διακρίνει σε λογαριασμούς με το εκκαθαριστικό
μέλος τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις του πελάτη από
αυτά που τηρεί για τους λογαριασμούς των έμμεσων πελατών
του·

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

[Άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 2
Δομή των ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης
1.
Σε περίπτωση που εκκαθαριστικό μέλος είναι διατεθειμένο να
διευκολύνει την έμμεση εκκαθάριση, οποιοσδήποτε πελάτης του εν
λόγω εκκαθαριστικού μέλους δύναται να παρέχει υπηρεσίες έμμεσης
εκκαθάρισης σε έναν ή περισσότερους από τους πελάτες του, υπό
τον όρο ότι ο πελάτης του εκκαθαριστικού μέλους αποτελεί αδει
οδοτημένο/η πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση επενδύσεων ή ισοδύναμο
πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων τρίτης χώρας.
2.
Οι συμβατικοί όροι ρύθμισης έμμεσης εκκαθάρισης συμφω
νούνται μεταξύ του πελάτη εκκαθαριστικού μέλους και του έμμεσου
πελάτη, κατόπιν διαβούλευσης με το εκκαθαριστικό μέλος σχετικά
με τις πτυχές που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες του εκκα
θαριστικού μέλους. Περιλαμβάνουν συμβατικές απαιτήσεις σχετικά
με τον πελάτη, προκειμένου να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις του
έμμεσου πελάτη προς το εκκαθαριστικό μέλος. Οι απαιτήσεις αυτές
αναφέρονται μόνο σε συναλλαγές που προκύπτουν ως μέρος της
ρύθμισης έμμεσης εκκαθάρισης, το πεδίο της οποίας τεκμηριώνεται
σαφώς στις συμφωνηθείσες συμβάσεις.
(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

β) τηρεί χωριστά μητρώα και λογαριασμούς, που επιτρέπουν σε
κάθε πελάτη να διακρίνει σε λογαριασμούς με το εκκαθαριστικό
μέλος τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που τηρούνται για
λογαριασμό έμμεσου πελάτη από αυτά που τηρούνται για λογα
ριασμό άλλων έμμεσων πελατών.
3.
Η απαίτηση να διακρίνονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι
θέσεις με το εκκαθαριστικό μέλος θεωρείται ότι πληρούται εφόσον
τηρούνται οι όροι του άρθρου 39 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012.
4.
Το εκκαθαριστικό μέλος εφαρμόζει άρτιες διαδικασίες για τη
διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης πελάτη που παρέχει υπηρεσίες
έμμεσης εκκαθάρισης. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν αξιόπι
στο μηχανισμό μεταφοράς των θέσεων και των περιουσιακών στοι
χείων σε εναλλακτικό πελάτη ή εκκαθαριστικό μέλος, υπό τον όρο
της συμφωνίας των επηρεαζόμενων έμμεσων πελατών. Ο πελάτης ή
το εκκαθαριστικό μέλος δεν υποχρεούται να αποδεχτεί αυτές τις
θέσεις, εκτός εάν έχει συνάψει προγενέστερη συμβατική συμφωνία
για τον σκοπό αυτό.
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5.
Το εκκαθαριστικό μέλος διασφαλίζει επίσης ότι οι διαδικασίες
του επιτρέπουν την άμεση ρευστοποίηση των περιουσιακών στοι
χείων και θέσεων των έμμεσων πελατών και επιτρέπουν στο εκκα
θαριστικό μέλος να καταβάλει όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλο
νται στους έμμεσους πελάτες λόγω αθέτησης υποχρέωσης του πελά
τη.
6.
Το εκκαθαριστικό μέλος προσδιορίζει, παρακολουθεί και δια
χειρίζεται οποιουσδήποτε κινδύνους προκύπτουν από τη διευκό
λυνση ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης της
χρησιμοποίησης πληροφοριών που παρέχονται από πελάτες βάσει
του άρθρου 4 παράγραφος 3. Το εκκαθαριστικό μέλος θεσπίζει
άρτιες εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορι
κούς σκοπούς.
Άρθρο 5
1.
Ο πελάτης που παρέχει υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης τηρεί
χωριστά μητρώα και λογαριασμούς που του επιτρέπουν να διακρίνει
μεταξύ των ίδιων περιουσιακών στοιχείων και θέσεων και εκείνων
που τηρεί για λογαριασμό των έμμεσων πελατών του. Προσφέρει σε
έμμεσους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των εναλλα
κτικών επιλογών διαχωρισμού λογαριασμών, που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2, και διασφαλίζει ότι οι έμμεσοι πελάτες
είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κινδύνους που συνδέονται με
κάθε επιλογή διαχωρισμού. Οι πληροφορίες που παρέχονται από
τον πελάτη σε έμμεσους πελάτες συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες
ρυθμίσεων για τη μεταφορά θέσεων και λογαριασμών σε εναλλα
κτικό πελάτη.
2.
Ο πελάτης που παρέχει υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης ζητά
από το εκκαθαριστικό μέλος να ανοίξει χωριστό λογαριασμό στον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Ο λογαριασμός είναι για τον αποκλει
στικό σκοπό της διακράτησης των περιουσιακών στοιχείων και των
θέσεων των έμμεσων πελατών του.
3.
Ο πελάτης παρέχει στο εκκαθαριστικό μέλος επαρκείς πληρο
φορίες για τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση
τυχόν κινδύνων που ανακύπτουν από τη διευκόλυνση ρυθμίσεων
έμμεσης εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του
πελάτη, όλες οι πληροφορίες τις οποίες διαθέτει ο πελάτης όσον
αφορά τους έμμεσους πελάτες του καθίστανται άμεσα διαθέσιμες
στο εκκαθαριστικό μέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΣΤΗΝ ΕΑΚΑΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

γ) άλλες πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο δημό
σιο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 8·

δ) οποιαδήποτε περαιτέρω χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα
για τη διάκριση των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων εντός της κατηγορίας των συμβάσεων εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων από συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων που βρίσκονται εκτός της κατηγορίας·

ε) αποδεικτικά στοιχεία του βαθμού τυποποίησης των συμβατικών
όρων και λειτουργικών διαδικασιών για τη σχετική κατηγορία
συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

στ) δεδομένα σχετικά με τον όγκο της κατηγορίας συμβάσεων εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων·

Υποχρεώσεις πελατών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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[Άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 6
Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην
κοινοποίηση
1.
Η κοινοποίηση για τον σκοπό της υποχρέωσης εκκαθάρισης
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

ζ) δεδομένα σχετικά με τη ρευστότητα της κατηγορίας συμβάσεων
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

η) αποδεικτικά στοιχεία της διαθεσιμότητας στους συμμετέχοντες
στην αγορά δίκαιων, αξιόπιστων και γενικώς αποδεκτών πληρο
φοριών για τη διαμόρφωση των τιμών των συμβάσεων στη
συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων·

θ) αποδεικτικά στοιχεία του αντικτύπου της υποχρέωσης εκκαθά
ρισης σχετικά με τη διαθεσιμότητα στους συμμετέχοντες στην
αγορά πληροφοριών για τη διαμόρφωση των τιμών.

2.
Για τον σκοπό της εκτίμησης της ημερομηνίας ή των ημερο
μηνιών από την οποία/τις οποίες παράγει αποτελέσματα η υποχρέ
ωση εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εφαρμογής
και των κατηγοριών αντισυμβαλλομένων στους οποίους εφαρμόζε
ται η υποχρέωση εκκαθάρισης, η κοινοποίηση περιλαμβάνει για τον
σκοπό της υποχρέωσης εκκαθάρισης:

α) δεδομένα σχετικά με την εκτίμηση του αναμενόμενου όγκου της
κατηγορίας των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων,
εάν καταστεί αντικείμενο της υποχρέωσης εκκαθάρισης·

β) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ικανότητα των αντίστοιχων
κεντρικών αντισυμβαλλομένων να χειριστούν τον αναμενόμενο
όγκο της κατηγορίας συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων, εάν καταστεί αντικείμενο της υποχρέωσης εκκαθάρισης, και
να διαχειριστούν τον κίνδυνο που προκύπτει από την εκκαθάριση
της σχετικής κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων,
μεταξύ άλλων μέσω ρυθμίσεων εκκαθάρισης πελάτη ή έμμεσου
πελάτη·

α) τον προσδιορισμό της κατηγορίας συμβάσεων εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων·
β) τον προσδιορισμό των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παρα
γώγων εντός της κατηγορίας των συμβάσεων εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων·

γ) το είδος και τον αριθμό των αντισυμβαλλομένων που είναι
ενεργοί και αναμένεται να είναι ενεργοί στην αγορά για τη
σχετική κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, εάν κατα
στεί αντικείμενο της υποχρέωσης εκκαθάρισης·
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δ) περιγραφή των βασικών καθηκόντων που πρέπει να επιτελεστούν
προκειμένου να αρχίσει η εκκαθάριση με τον κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο, από κοινού με τον καθορισμό του χρόνου που
απαιτείται για την εκπλήρωση κάθε καθήκοντος·
ε) πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου, τη νομική
και λειτουργική ικανότητα του φάσματος των αντισυμβαλλομέ
νων που είναι ενεργοί στην αγορά για την κατηγορία συμβάσεων
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, εάν καταστεί αντικείμενο της
υποχρέωσης εκκαθάρισης.
3.
Τα δεδομένα που αφορούν τον όγκο και τη ρευστότητα περι
λαμβάνουν, για την κατηγορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων και για κάθε σύμβαση παραγώγων εντός της κατηγο
ρίας, τις σχετικές πληροφορίες για την αγορά, μεταξύ άλλων ιστο
ρικά δεδομένα, τρέχοντα δεδομένα, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή
που αναμένεται να προκύψει, εάν η κατηγορία συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων καταστεί αντικείμενο της υποχρέωσης
εκκαθάρισης, μεταξύ άλλων:
α) τον αριθμό των συναλλαγών·

23.2.2013

α) αν οι συμβατικοί όροι της σχετικής κατηγορίας συμβάσεων εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων ενσωματώνουν κοινή νομική τεκ
μηρίωση, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών πλαισίων συμψηφι
σμού, ορισμών, πρότυπων όρων και επιβεβαιώσεων που αναφέ
ρουν προδιαγραφές της σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται
συνήθως από αντισυμβαλλομένους·
β) αν οι λειτουργικές διαδικασίες αυτής της σχετικής κατηγορίας
συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων υπόκεινται σε
αυτοματοποιημένη επεξεργασία μετά τη συναλλαγή και γεγονότα
στον κύκλο ζωής που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με
κοινό τρόπο σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί
ευρέως μεταξύ αντισυμβαλλομένων.
2.
Σε σχέση με τον όγκο και τη ρευστότητα της σχετικής κατη
γορίας συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, η ΕΑΚΑΑ
λαμβάνει υπόψη:
α) αν τα περιθώρια ασφαλείας ή οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου είναι αναλογικά του κινδύνου
τον οποίο αποσκοπεί να μετριάσει η υποχρέωση εκκαθάρισης·

β) τον συνολικό όγκο·
γ) τον συνολικό ανοικτό τόκο·
δ) το βάθος των εντολών, συμπεριλαμβανομένου του μέσου αριθ
μού εντολών και αιτήσεων για τιμές προσφοράς·

β) τη σταθερότητα του μεγέθους και του βάθους της αγοράς όσον
αφορά το προϊόν διαχρονικά·
γ) την πιθανότητα ότι η διασπορά της αγοράς θα παραμείνει επαρ
κής στην περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης εκκαθαριστικού
μέλους·

ε) τη στενότητα των περιθωρίων·
στ) τα μέτρα ρευστότητας υπό ακραίες συνθήκες αγοράς·
ζ) τα μέτρα ρευστότητας για την εκτέλεση των διαδικασιών σε
περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης.
4.
Οι πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό τυποποίησης των συμ
βατικών όρων και των λειτουργικών διαδικασιών για τη σχετική
κατηγορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που παρέ
χονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνουν, για την κατη
γορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και για κάθε
σύμβαση παραγώγων εντός της κατηγορίας, δεδομένα για την καθη
μερινή τιμή αναφοράς, καθώς και τον αριθμό των ημερών κατ’ έτος
με τιμή αναφοράς που θεωρείται αξιόπιστη τουλάχιστον κατά τους
προηγούμενους δώδεκα μήνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

[Άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 7
Κριτήρια που πρέπει να εκτιμώνται από την ΕΑΚΑΑ
1.
Σε σχέση με τον βαθμό τυποποίησης των συμβατικών όρων
και των λειτουργικών διαδικασιών για τη σχετική κατηγορία συμ
βάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινη
τών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) λαμβάνει υπόψη:

δ) τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών.
3.
Σε σχέση με τη διαθεσιμότητα δίκαιων, αξιόπιστων και γενι
κώς αποδεκτών πληροφοριών για τη διαμόρφωση των τιμών στη
συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισμό της τιμής των συμβάσεων
εντός της σχετικής κατηγορίας συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων είναι εύκολα προσιτή σε συμμετέχοντες στην αγορά
σε εύλογη εμπορική βάση και κατά πόσο θα συνεχίσει να είναι
εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση που η σχετική κατηγορία συμ
βάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων καταστεί αντικείμενο της
υποχρέωσης εκκαθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ

[Άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 8
Λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στο
μητρώο της ΕΑΚΑΑ
1.
Το δημόσιο μητρώο της ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει για κάθε κατη
γορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπόκειται
στην υποχρέωση εκκαθάρισης:
α) την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων·
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β) τον τύπο των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στο
πλαίσιο της κατηγορίας·
γ) το υποκείμενο στοιχείο των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων εντός της κατηγορίας·
δ) για υποκείμενα στοιχεία που είναι χρηματοπιστωτικά μέσα,
ένδειξη του κατά πόσον το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα
μόνο χρηματοπιστωτικό μέσο ή ένας μόνο εκδότης ή δείκτης
ή χαρτοφυλάκιο·
ε) για άλλα υποκείμενα στοιχεία, ένδειξη της κατηγορίας του
υποκείμενου στοιχείου·
στ) το εικονικό νόμισμα και το νόμισμα διακανονισμού των συμ
βάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εντός της κατηγο
ρίας·
ζ) το φάσμα των ημερομηνιών ωρίμανσης των συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων εντός της κατηγορίας·
η) τους όρους διακανονισμού των συμβάσεων εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων εντός της κατηγορίας·
θ) το φάσμα της συχνότητας πληρωμών των συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων εντός της κατηγορίας·
ι)

τον αναγνωριστικό αριθμό προϊόντος της σχετικής κατηγορίας
συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

ια) οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που απαιτείται για τη διά
κριση μιας σύμβασης στη σχετική κατηγορία συμβάσεων εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων από άλλη.
2.
Σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι αδει
οδοτημένοι ή αναγνωρισμένοι για τους σκοπούς της υποχρέωσης
εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο της ΕΑΚΑΑ για κάθε κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο:
α) τον κωδικό ταυτοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής (1)·
β) την πλήρη επωνυμία·
γ) τη χώρα εγκατάστασης·
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β) οποιονδήποτε άλλο όρο που απαιτείται σύμφωνα με τα ρυθμι
στικά τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, προκειμέ
νου να εφαρμοστεί η σταδιακή περίοδος.
4.
Το δημόσιο μητρώο της ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει την αναφορά
των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, που εγκρίνονται βάσει του
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,
σύμφωνα με τα οποία καθορίστηκε κάθε υποχρέωση εκκαθάρισης.
5.
Σε σχέση με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει κοινο
ποιηθεί στην ΕΑΚΑΑ από την αρμόδια αρχή, το δημόσιο μητρώο
της ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την ταυτοποίηση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·
β) την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων που κοινοποιούνται·
γ) τον τύπο των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·
δ) την ημερομηνία της κοινοποίησης·
ε) την ταυτοποίηση της κοινοποιούσας αρμόδιας αρχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

[Άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 9
Προσδιορισμός

της

έννοιας του κατακερματισμού
ρευστότητας

της

1.
Ο κατακερματισμός της ρευστότητας θεωρείται ότι συμβαίνει
όταν οι συμμετέχοντες σε τόπο συναλλαγής δεν είναι σε θέση να
συνάπτουν συναλλαγή με έναν ή περισσότερους από άλλους συμ
μετέχοντες στον συγκεκριμένο τόπο, λόγω της έλλειψης ρυθμίσεων
εκκαθάρισης στον οποίον να έχουν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχο
ντες.
2.
Η πρόσβαση από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σε τόπο συναλ
λαγής που εξυπηρετείται ήδη από άλλον κεντρικό αντισυμβαλλό
μενο δεν θεωρείται ότι επιφέρει κατακερματισμό της ρευστότητας
εντός του τόπου διαπραγμάτευσης εάν, χωρίς την ανάγκη να επι
βληθεί απαίτηση στα εκκαθαριστικά μέλη του αρμόδιου κεντρικού
αντισυμβαλλομένου να καταστούν εκκαθαριστικά μέλη του αιτού
ντος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, όλοι οι συμμετέχοντες στον
τόπο συναλλαγής μπορούν να εκκαθαρίζουν, άμεσα ή έμμεσα,
μέσω ενός από τα ακόλουθα:
α) τουλάχιστον ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου από κοινού·

δ) την αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
3.
Σε σχέση με τις ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να παρά
γει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε σταδιακής εφαρμογής, το δημόσιο μητρώο της
ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει:
α) την ταυτοποίηση των κατηγοριών των αντισυμβαλλομένων για
τους οποίους ισχύει κάθε σταδιακή περίοδος·
(1) ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20.

β) ρυθμίσεων εκκαθάρισης που καθορίζονται από τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους.
3.
Οι ρυθμίσεις για την εκπλήρωση των όρων του στοιχείου α) ή
β) της παραγράφου 2 καθορίζονται προτού ο αιτών κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης
στον σχετικό τόπο διαπραγμάτευσης.
4.
Η πρόσβαση σε κοινό κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, που ανα
φέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), μπορεί να καθοριστεί μέσω
δύο ή περισσότερων εκκαθαριστικών μελών, ή δύο ή περισσότερων
πελατών ή μέσω ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης.
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5.
Οι ρυθμίσεις εκκαθάρισης που αναφέρονται στην παράγραφο
2 στοιχείο α) δύνανται να προβλέπουν τη μεταφορά συναλλαγών
που εκτελούνται από τους εν λόγω συμμετέχοντες στην αγορά σε
εκκαθαριστικά μέλη άλλων κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Μολο
νότι η πρόσβαση από κεντρικός αντισυμβαλλόμενο σε τόπο δια
πραγμάτευσης δεν θα πρέπει να απαιτεί διαλειτουργικότητα, η ρύθ
μιση διαλειτουργικότητας που έχει συμφωνηθεί από τους αρμόδιους
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και έχει εγκριθεί από τις σχετικές
αρμόδιες αρχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση της
απαίτησης για πρόσβαση σε κοινές ρυθμίσεις εκκαθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Άρθρο 10
[Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Κριτήρια
για
τον
καθορισμό
των
εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων
που
αντικειμενικά τους κινδύνους

συμβάσεων
μειώνουν

1.
Η σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θεωρείται, με
δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης, ότι μειώνει κινδύνους που
σχετίζονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή τη δραστηριό
τητα χρηματοδότησης διαθεσίμων του μη χρηματοοικονομικού αντι
συμβαλλομένου ή του συγκεκριμένου ομίλου, όταν, μόνη της ή σε
συνδυασμό με άλλες συμβάσεις παραγώγων, άμεσα ή μέσω στενά
συνδεδεμένων μέσων, πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) καλύπτει τους κινδύνους που προκύπτουν από τη δυνητική
αλλαγή της αξίας περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσιών, εισροών,
προϊόντων, βασικών προϊόντων ή υποχρεώσεων που ο μη χρη
ματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή ο όμιλός του κατέχει,
παράγει, κατασκευάζει, επεξεργάζεται, παρέχει, αγοράζει, εμπο
ρεύεται, εκμισθώνει, πωλεί ή βαρύνεται με αυτά ή προβλέπει
εύλογα ότι κατέχει, παράγει, κατασκευάζει, επεξεργάζεται, παρέ
χει, αγοράζει, εμπορεύεται, εκμισθώνει, πωλεί ή βαρύνεται με
αυτά κατά την κανονική πορεία της δραστηριότητάς του·
β) καλύπτει τους κινδύνους που ανακύπτουν από τον δυνητικό
έμμεσο αντίκτυπο στην αξία των περιουσιακών στοιχείων, υπη
ρεσιών, εισροών, προϊόντων, βασικών προϊόντων ή υποχρεώσεων
που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι προκύπτουν από
διακύμανση των επιτοκίων, των ποσοστών πληθωρισμού, των
συναλλαγματικών ισοτιμιών ή του πιστωτικού κινδύνου·
γ) χαρακτηρίζεται ως σύμβαση αντιστάθμισης, σύμφωνα με τα Διε
θνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (1).
Άρθρο 11
[Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
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β) 1 δισεκατ. ευρώ σε μεικτή εικονική αξία συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων επί μετοχών·
γ) 3 δισεκατ. ευρώ σε μεικτή εικονική αξία συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων επί επιτοκίων·
δ) 3 δισεκατ. ευρώ σε μεικτή εικονική αξία συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων επί συναλλάγματος·
ε) 3 δισεκατ. ευρώ σε μεικτή εικονική αξία συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και λοιπών
συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν προβλέ
πονται στα στοιχεία α) έως δ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Άρθρο 12
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Έγκαιρη επιβεβαίωση
1.
Η σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνα
φθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων ή μη χρημα
τοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που αναφέρονται στο άρθρο 10
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και που δεν εκκαθαρίζεται
από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο επιβεβαιώνεται, όπου διατίθεται
μέσω ηλεκτρονικών μέσων, το συντομότερο δυνατόν και το αργό
τερο:
α) για συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και συμφωνίες
ανταλλαγής επιτοκίων οι οποίες έχουν συναφθεί μέχρι και τις
28 Φεβρουαρίου 2014, έως το τέλος της δεύτερης εργάσιμης
ημέρας μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων·
β) για συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και συμφωνίες
ανταλλαγής επιτοκίων οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις
28 Φεβρουαρίου 2014, έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας
μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης εξωχρηματιστη
ριακών παραγώγων·
γ) για ανταλλαγές με μετοχές, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα
τος, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων και όλες τις
άλλες πράξεις παραγώγων που δεν προβλέπονται στο στοιχείο α)
οι οποίες έχουν συναφθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2013,
έως το τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία
εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων·

Κατώφλια εκκαθάρισης
Οι αξίες των κατωφλίων εκκαθάρισης για τον σκοπό της υποχρέω
σης εκκαθάρισης είναι:
α) 1 δισεκατ. ευρώ σε μεικτή εικονική αξία συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων επί πιστωτικών προϊόντων·
(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

δ) για ανταλλαγές με μετοχές, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα
τος, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων και όλες τις
άλλες πράξεις παραγώγων που δεν προβλέπονται στο στοιχείο α)
οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις 31 Αυγούστου 2013 και
μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2014, έως το τέλος της δεύτερης
εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης
παραγώγων·
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ε) για ανταλλαγές με μετοχές, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα
τος, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων και όλες τις
άλλες πράξεις παραγώγων που δεν προβλέπονται στο στοιχείο α)
οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις 31 Αυγούστου 2014, έως το
τέλος της εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της
σύμβασης παραγώγων.
2.
Η σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνα
φθεί με μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο που δεν αναφέ
ρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 επιβεβαι
ώνεται το συντομότερο δυνατόν, όπου διατίθεται μέσω ηλεκτρονι
κών μέσων, και το αργότερο:
α) για συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και συμφωνίες
ανταλλαγής επιτοκίων οι οποίες έχουν συναφθεί μέχρι και τις
31 Αυγούστου 2013, έως το τέλος της πέμπτης εργάσιμης
ημέρας μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων·
β) για συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και συμφωνίες
ανταλλαγής επιτοκίων οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις
31 Αυγούστου 2013 και μέχρι και τις 31 Αυγούστου
2014, έως το τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά την
ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων·
γ) για συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και συμφωνίες
ανταλλαγής επιτοκίων οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις
31 Αυγούστου 2014, έως το τέλος της δεύτερης εργάσιμης
ημέρας μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων·
δ) για ανταλλαγές με μετοχές, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα
τος, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων και όλες τις
άλλες πράξεις παραγώγων που δεν προβλέπονται στο στοιχείο
α) οι οποίες έχουν συναφθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου
2013, έως το τέλος της έβδομης εργάσιμης ημέρας μετά την
ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων·
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επιβεβαίωση λαμβάνει χώρα το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο,
μία εργάσιμη ημέρα μετά την προθεσμία που ορίζεται στην παρά
γραφο 1 ή 2 κατά περίπτωση.
4.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι διαθέτουν την
απαραίτητη διαδικασία αναφοράς σε μηναία βάση στην αρμόδια
αρχή, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 της οδηγίας
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1), τον αριθμό των μη επιβεβαιωμένων συναλλαγών εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
και που παραμένουν άληκτες για περισσότερες από πέντε εργάσιμες
ημέρες.
Άρθρο 13
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Συμφωνία χαρτοφυλακίων
1.
Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλ
λόμενοι σε σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων συμφωνούν
εγγράφως ή με άλλα ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα με έκαστο των
αντισυμβαλλομένων τους σχετικά με τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων
πραγματοποιείται συμφωνία χαρτοφυλακίων. Η εν λόγω συμφωνία
λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων.
2.
Η συμφωνία χαρτοφυλακίων εκτελείται από τους αντισυμβαλ
λομένους στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μεταξύ
τους, ή από ειδικό τρίτο δεόντως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό
αυτόν από αντισυμβαλλόμενο. Η συμφωνία χαρτοφυλακίων καλύ
πτει βασικούς όρους συναλλαγών που προσδιορίζουν κάθε συγκε
κριμένη σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και περιλαμβά
νει τουλάχιστον την αποτίμηση που αποδίδεται σε κάθε σύμβαση
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.
3.
Προκειμένου να προσδιοριστεί σε αρχικό στάδιο, οποιαδήποτε
ανακολουθία σε ουσιαστικό όρο της σύμβασης εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησής της, η συμ
φωνία χαρτοφυλακίων εκτελείται:

ε) για ανταλλαγές με μετοχές, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα
τος, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων και όλες τις
άλλες πράξεις παραγώγων που δεν προβλέπονται στο στοιχείο
α) οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις 31 Αυγούστου 2013 και
μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2014, έως το τέλος της τέταρτης
εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβα
σης παραγώγων·

α) για χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο ή μη χρηματοοικονο
μικό αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012:

στ) για ανταλλαγές με μετοχές, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα
τος, συμφωνίες ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων και όλες τις
άλλες πράξεις παραγώγων που δεν προβλέπονται στο στοιχείο
α) οι οποίες έχουν συναφθεί μετά τις 31 Αυγούστου 2014, έως
το τέλος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία
εκτέλεσης.

ii) μία φορά την εβδομάδα όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν
μεταξύ 51 και 499 συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παρα
γώγων άληκτων μεταξύ τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή
στη διάρκεια της εβδομάδας,

3.
Σε περίπτωση που η συναλλαγή που αναφέρεται στη παρά
γραφο 1 ή 2 συνάπτεται μετά τις 16.00 τοπική ώρα, ή με αντι
συμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε ζώνη διαφορετικής ώρας που δεν
επιτρέπει επιβεβαίωση μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, η

i) κάθε εργάσιμη ημέρα όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν 500
ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
άληκτες μεταξύ τους,

iii) μία φορά το τρίμηνο όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν 50 ή
λιγότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων άλη
κτες οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια του τριμή
νου·
(1) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
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β) για μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο που δεν αναφέρε
ται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012:
i) μία φορά το τρίμηνο όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν
περισσότερες από 100 συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων άληκτες μεταξύ τους οποιαδήποτε χρονική
στιγμή στη διάρκεια του τριμήνου,
ii) μία φορά τον χρόνο όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν 100 ή
λιγότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων άλη
κτες μεταξύ τους.
Άρθρο 14
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]

23.2.2013

σχέση με σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, την αποτί
μησή της ή την ανταλλαγή πρόσθετης ασφάλειας για ποσό ή
αξία που υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ και παραμένει άληκτη για
τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες.
Άρθρο 16
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Συνθήκες αγοράς που παρακωλύουν την αποτίμηση με βάση
αγοραίες αξίες
1.
Οι συνθήκες αγοράς που παρακωλύουν την αποτίμηση σύμ
βασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με βάση αγοραίες αξίες
(marking-to-market) θεωρείται ότι συντρέχουν σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η αγορά είναι ανενεργή·

Συμπίεση χαρτοφυλακίου
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι μη χρηματοοικο
νομικοί αντισυμβαλλόμενοι με 500 ή περισσότερες συμβάσεις εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων άληκτες με αντισυμβαλλόμενο που
εκκαθαρίζονται κεντρικά εφαρμόζουν διαδικασίες για να αναλύουν
τακτικά, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, τη δυνατότητα πραγματοποί
ησης της άσκησης συμπίεσης χαρτοφυλακίου προκειμένου να μει
ωθεί ο πιστωτικός τους κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και να αναλη
φθεί η άσκηση συμπίεσης χαρτοφυλακίου.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι μη χρηματοοικο
νομικοί αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να
παράσχουν εύλογη και έγκυρη εξήγηση στη σχετική αρμόδια
αρχή για να συνάγει το συμπέρασμα ότι η άσκηση συμπίεσης χαρ
τοφυλακίων δεν ενδείκνυται.

β) το φάσμα δίκαιων εκτιμήσεων των εύλογων αξιών είναι σημα
ντικό και οι πιθανότητες των διαφόρων εκτιμήσεων δεν μπορούν
εύλογα να εκτιμηθούν.
2.
Η αγορά για σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θεω
ρείται ανενεργή όταν δημοσιευμένες τιμές δεν είναι άμεσα και
τακτικά διαθέσιμες και αυτές οι τιμές που διατίθενται δεν αντιπρο
σωπεύουν πραγματικές και τακτικά παρατηρούμενες συναλλαγές
στην αγορά σε βάση σε βάση πλήρους ανταγωνισμού (arm’s length
basis).
Άρθρο 17
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Κριτήρια

Άρθρο 15
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Επίλυση των διαφορών
1.
Κατά τη σύναψη συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώ
γων μεταξύ τους, οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι
μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να έχουν συμφω
νήσει λεπτομερείς διαδικασίες και διεργασίες σε σχέση με:
α) τον προσδιορισμό, την καταγραφή και την παρακολούθηση των
διαφορών σχετικά με την αναγνώριση ή την αποτίμηση της
σύμβασης και την ανταλλαγή πρόσθετης ασφάλειας μεταξύ αντι
συμβαλλομένων. Οι διαδικασίες αυτές καταγράφουν τουλάχιστον
τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος για το οποίο η διαφορά
παραμένει εκκρεμής, τον αντισυμβαλλόμενο και το ποσό της
διαφοράς·
β) την έγκαιρη επίλυση των διαφορών με συγκεκριμένη διαδικασία
για τις διαφορές που δεν επιλύονται εντός πέντε εργάσιμων
ημερών.
2.
Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν στην
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 της οδηγίας
2004/39/ΕΚ οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε

για τη χρησιμοποίηση αποτίμησης
υποδείγματος θεωρητικών τιμών

βάσει

Για τη χρησιμοποίηση αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών
τιμών (marking-to-model), οι χρηματοοικονομικοί και μη χρημα
τοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν ένα υπόδειγμα το οποίο:
α) ενσωμαώνει όλους τους παράγοντες που θα λαμβάνουν υπόψη
οι αντισυμβαλλόμενοι κατά τον καθορισμό μιας τιμής, μεταξύ
άλλων χρησιμοποιώντας κατά το δυνατόν όλες τις πιθανές πλη
ροφορίες με βάση αγοραίες αξίες·
β) συνάδει με αποδεκτές οικονομικές μεθοδολογίες για τον καθο
ρισμό τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων·
γ) διακριβώνεται και ελέγχεται ως προς την εγκυρότητα, χρησιμο
ποιώντας τιμές από οποιεσδήποτε παρατηρήσιμες τρέχουσες
συναλλαγές της αγοράς στο ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή
βάσει οποιωνδήποτε διαθέσιμων παρατηρήσιμων δεδομένων της
αγοράς·
δ) επικυρώνεται και παρακολουθείται σε ανεξάρτητη βάση, από
άλλο τμήμα από εκείνο που αναλαμβάνει τον κίνδυνο·
ε) τεκμηριώνεται και εγκρίνεται δεόντως από το διοικητικό συμβού
λιο όσο συχνά απαιτείται, μετά από οποιαδήποτε ουσιαστική
αλλαγή και τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η συγκεκριμένη
έγκριση μπορεί να ανατεθεί σε επιτροπή.

23.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 18
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Λεπτομερή στοιχεία της κοινοποίησης της συναλλαγής εντός
ομίλου στην αρμόδια αρχή
1.
Η αίτηση ή η κοινοποίηση λεπτομερών στοιχείων για τη
συναλλαγή εντός ομίλου στην αρμόδια αρχή γίνεται γραπτώς και
περιλαμβάνει:
α) τους νομικούς αντισυμβαλλομένους στις συναλλαγές, συμπερι
λαμβανομένων των αναγνωριστικών κωδικών τους σύμφωνα με
το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1247/2012·
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α) εντός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης όσον αφορά
κοινοποίηση βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 7 ή 9 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
β) εντός μηνός από την απόφαση που υποβάλλεται στον αντισυμ
βαλλόμενο όσον αφορά απόφαση της αρμόδιας αρχής βάσει του
άρθρου 11 παράγραφοι 6, 8 ή 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.
2.

Η κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει:

α) τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 18·
β) αν υπάρχει θετική ή αρνητική απόφαση·

β) την εταιρική σχέση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων·
γ) τα λεπτομερή στοιχεία της υποστήριξης συμβατικών σχέσεων
μεταξύ των μερών·
δ) την κατηγορία συναλλαγής εντός ομίλου, όπως προσδιορίζεται
βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία
α) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
ε) λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών για τις οποίες ο αντισυμ
βαλλόμενος επιδιώκει την εξαίρεση, μεταξύ άλλων:
i) την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των συμβάσεων εξω
χρηματιστηριακών παραγώγων,
ii) τον τύπο των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων,
iii) τον τύπο των υποκείμενων στοιχείων,
iv) το εικονικό νόμισμα και το νόμισμα διακανονισμού,
v) το φάσμα της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων,
vi) τον τύπο διακανονισμού,
vii) το προβλεπόμενο μέγεθος, τους προβλεπόμενους όγκους
και την προβλεπόμενη συχνότητα των συμβάσεων εξωχρη
ματιστηριακών παραγώγων κατ’ έτος.
2.
Ως μέρος της αίτησης ή της κοινοποίησής του στη σχετική
αρμόδια αρχή, ο αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει επίσης συνοδευτι
κές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του
άρθρου 11 παράγραφοι 6 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012. Τα δικαιολογητικά έγγραφα περιλαμβάνουν αντί
γραφα τεκμηριωμένων διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου, ιστο
ρικά στοιχεία συναλλαγών, αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων
μεταξύ των μερών και μπορεί να περιλαμβάνει νομική γνωμοδότηση,
κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή.

γ) στην περίπτωση θετικής απόφασης:
i) συνοπτική παρουσίαση του λόγου να πιστεύεται ότι πληρού
νται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 6,
7, 8, 9 ή 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως
εφαρμόζονται,
ii) αν η εξαίρεση είναι πλήρης ή μερική εξαίρεση όσον αφορά
κοινοποίηση σχετική με το άρθρο 11 παράγραφοι 6, 8 ή 10
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
δ) στην περίπτωση αρνητικής απόφασης:
i) τον προσδιορισμό των όρων του άρθρου 11 παράγραφοι 6,
7, 8, 9 ή 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως
εφαρμόζονται, που δεν πληρούνται,
ii) συνοπτική παρουσίαση του λόγου να πιστεύεται ότι οι εν
λόγω όροι δεν πληρούνται.
Άρθρο 20
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σχετικά με την
εξαίρεση εντός ομίλου
Οι πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σχετικά με εξαί
ρεση εντός ομίλου περιλαμβάνουν:
α) τους νομικούς αντισυμβαλλομένους στις συναλλαγές, συμπερι
λαμβανομένων των αναγνωριστικών κωδικών τους σύμφωνα με
το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1247/2012·
β) τη σχέση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων·

Άρθρο 19
[Άρθρο 11 παράγραφος 14 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012]
Λεπτομερή στοιχεία της κοινοποίησης της συναλλαγής εντός
ομίλου στην ΕΑΚΑΑ
1.
Η κοινοποίηση λεπτομερών στοιχείων για τη συναλλαγή εντός
ομίλου από αρμόδια αρχή υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ εγγράφως:

γ) αν η εξαίρεση είναι πλήρης ή μερική εξαίρεση·

δ) το εικονικό συνολικό ποσό των συμβάσεων εξωχρηματιστηρια
κών παραγώγων για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση εντός
ομίλου.

L 52/24

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, τα άρθρα 13, 14 και 15 αρχίζουν να ισχύουν έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

23.2.2013
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις
λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

υποκαταστημάτων στην οργανωτική δομή του αρχείου κατα
γραφής συναλλαγών, να εκτιμήσει την επάρκεια για την
άσκηση των καθηκόντων και την καταλληλότητα των ανώ
τατων διοικητικών στελεχών των υποκαταστημάτων, και να
αξιολογήσει κατά πόσον οι μηχανισμοί ελέγχου, η συμμόρ
φωση και τα άλλα ασκούμενα καθήκοντα θεωρούνται άρτια
και επαρκή για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων των υποκαταστημάτων κατά τρόπο
ενδεδειγμένο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2), και ιδίως το
άρθρο 56 παράγραφος 3,

(6)

Είναι σημαντικό για έναν αιτούντα να παρέχει στην ΕΑΚΑΑ
πληροφορίες σχετικά με επικουρικές υπηρεσίες, ή άλλους
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που προσφέρει το
αρχείο καταγραφής συναλλαγών, εκτός της βασικής δραστη
ριότητάς του που αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς για τις
συμβάσεις παραγώγων, ιδίως όσον αφορά την κεντρική
βασική δραστηριότητά του που συνίσταται στην υποχρέωση
υποβολής εκθέσεων.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να προσδιορίζουν τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ως μέρος της
αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(2)

Οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει αίτηση καταχώρισης ως
αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχει πλη
ροφορίες σχετικά με τη δομή των εσωτερικών ελέγχων του
και την ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων του, προκει
μένου η ΕΑΚΑΑ να μπορεί να αξιολογήσει αν η δομή της
εταιρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει την ανεξαρτησία του
αρχείου καταγραφής συναλλαγών και αν η δομή αυτή και
οι διαδικασίες αναφοράς είναι επαρκείς.

(7)

Προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να αξιολογεί τη συνέχεια και την
εύτακτη λειτουργία των τεχνολογικών συστημάτων του
αιτούντος αρχείου καταγραφής συναλλαγών, ο συγκεκριμέ
νος αιτών θα πρέπει να παρέχει στην ΕΑΚΑΑ περιγραφές των
εν λόγω σχετικών τεχνολογικών συστημάτων και του τρόπου
διαχείρισής τους. Ο αιτών θα πρέπει επίσης να περιγράψει
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης αφορούν τις
δραστηριότητές του.

(3)

Η ΕΑΚΑΑ, που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών) (3), είναι αρμόδια για την κατα
χώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλα
γών βάσει του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012. Προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση
να αξιολογήσει τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, καθώς
και την πείρα και τις δεξιότητες των ανώτατων διοικητικών
στελεχών του μελλοντικού αρχείου καταγραφής συναλλα
γών, το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει
να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τη διενέργεια της εν
λόγω αξιολόγησης.

(8)

Τα τέλη που συνδέονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέ
χουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών αποτελούν σημα
ντικές πληροφορίες που επιτρέπουν σε συμμετέχοντες στην
αγορά να κάνουν ενημερωμένη επιλογή και, ως εκ τούτου,
θα πρέπει να αποτελούν μέρος της αίτησης καταχώρισης ως
αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(9)

Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι ρυθμι
στικοί παράγοντες της αγοράς βασίζονται στα δεδομένα που
διατηρούνται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, οι
αυστηρές λειτουργικές και σχετικές με την τήρηση αρχείων
απαιτήσεις θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς στην αίτηση
καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

(10)

Τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνων που συνδέονται με τις
υπηρεσίες που παρέχει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών
είναι απαραίτητο στοιχείο στην αίτησή του για καταχώριση,
ούτως ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να μπορούν να
κάνουν ενημερωμένη επιλογή.

(11)

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση στο αρχείο
καταγραφής συναλλαγών, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών διαθέ
τουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε πληροφορίες που διατη
ρεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, υπό τον όρο ότι η
οντότητα που παρέχει τα δεδομένα και οι σχετικοί αντισυμ
βαλλόμενοι έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους. Το αρχείο
καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση καταχώρι
σης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παρέχει στην ΕΑΚΑΑ πλη
ροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του
όσον αφορά την πρόσβαση.

(4)

Το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να
παρέχει πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ για να αποδείξει ότι δια
θέτει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για
την εκτέλεση των καθηκόντων του σε συνεχή βάση, καθώς
και κατάλληλες ρυθμίσεις αδιάλειπτης λειτουργίας.

(5)

Αν και, στην περίπτωση που ένα αρχείο καταγραφής συναλ
λαγών λειτουργεί μέσω υποκαταστημάτων, αυτά δεν αποτε
λούν χωριστά νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να παρέχονται
χωριστές πληροφορίες για τα υποκαταστήματα, προκειμένου
η ΕΑΚΑΑ να μπορεί να προσδιορίσει σαφώς τη θέση των

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
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Προκειμένου να εκτελεί με αποτελεσματικό τρόπο τα αδει
οδοτικά καθήκοντά της, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει
όλες τις πληροφορίες από αρχεία καταγραφής συναλλαγών,
σχετικούς τρίτους και τρίτους στους οποίους τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών έχουν αναθέσει λειτουργικά καθή
κοντα και δραστηριότητες. Η εν λόγω πληροφόρηση είναι
αναγκαία για την αξιολόγηση ή τη συμπλήρωση της αξιο
λόγησης της αίτησης καταχώρισης και των σχετικών δικαιο
λογητικών.
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες
διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις
ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων
Κινητών Αξιών και Αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικά
Άρθρο 1
Ταυτοποίηση, νομικό καθεστώς και κατηγορία παραγώγων
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
ταυτοποιεί τον αιτούντα και τις δραστηριότητες που προτίθεται να
εκτελέσει και οι οποίες απαιτούν την καταχώρισή του ως αρχείου
καταγραφής συναλλαγών.
2.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει ειδικότερα τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την εταιρική επωνυμία του αιτούντος και τη διεύθυνση της
έδρας εντός της Ένωσης·
β) απόσπασμα από την εγγραφή του στο σχετικό εμπορικό ή
δικαστικό μητρώο, ή άλλες μορφές πιστοποιημένων αποδείξεων
του τόπου της σύστασης και του πεδίου επιχειρηματικής δρα
στηριότητας του αιτούντος, που ισχύουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης·
γ) πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες παραγώγων για τις
οποίες επιθυμεί να καταχωριστεί ο αιτών·
δ) το καταστατικό και, αναλόγως, άλλη καταστατική τεκμηρίωση η
οποία να αναφέρει ότι ο αιτών σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες
αρχείου καταγραφής συναλλαγών·
ε) τα πρακτικά της συνεδρίασης όπου το συμβούλιο ενέκρινε την
αίτηση·
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στ) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του (των) ατό
μου(-ων) που είναι αρμόδιο(-α) για τη συμμόρφωση ή κάθε
άλλου μέλους του προσωπικού που συμμετέχει στις αξιολογή
σεις συμμόρφωσης του αιτούντος·
ζ) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ενδείξεων
του τόπου των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·
η) την ταυτοποίηση τυχόν θυγατρικών και, αναλόγως, της δομής
του ομίλου·
θ) οποιαδήποτε υπηρεσία, εκτός της λειτουργίας αρχείου καταγρα
φής συναλλαγών, που σκοπεύει να παρέχει ο αιτών·
ι)

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς δικαστι
κές, διοικητικές, συναφείς με διαιτησία ή τυχόν άλλη προσφυγή
διαδικασίες, ανεξαρτήτως του τύπου τους, μέρος των οποίων
μπορεί να είναι ο αιτών, ιδίως όσον αφορά φορολογικά θέματα
και θέματα αφερεγγυότητας και όπου αυτά συνεπάγονται οικο
νομικό ή σχετικό με την εντιμότητα κόστος, ή τυχόν μη εκκρε
μείς διαδικασίες, που μπορεί, παρά ταύτα, να έχουν οποιονδή
ποτε ουσιαστικό αντίκτυπο στο κόστος του αρχείου καταγρα
φής συναλλαγών.

3.
Κατόπιν αιτήματος της ΕΑΚΑΑ, οι αιτούντες αποστέλλουν
επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εξέτα
σης της αίτησης για καταχώριση, σε περίπτωση που οι εν λόγω
πληροφορίες απαιτούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας συμ
μόρφωσης των αιτούντων προς τις απαιτήσεις των άρθρων 56 έως
59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και προκειμένου η
ΕΑΚΑΑ να ερμηνεύει και να αναλύει δεόντως τα δικαιολογητικά
που θα υποβληθούν ή έχουν ήδη υποβληθεί.
4.
Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του
παρόντος κανονισμού δεν έχει εφαρμογή σε αυτόν, επισημαίνει
σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και, επιπλέον, επε
ξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση.
Άρθρο 2
Πολιτικές και διαδικασίες
Σε περίπτωση που πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες όσον αφορά
πολιτικές ή διαδικασίες, ο αιτών διασφαλίζει ότι οι πολιτικές ή οι
διαδικασίες περιλαμβάνουν έκαστο των ακόλουθων στοιχείων ή
συνοδεύονται από αυτό:
α) στοιχεία του αρμόδιου για την έγκριση και τη διατήρηση των
πολιτικών και διαδικασιών·
β) περιγραφή του τρόπου με τον οποίον διασφαλίζεται και παρα
κολουθείται η συμμόρφωση προς τις πολιτικές και τις διαδικα
σίες, και του αρμόδιου για τη συμμόρφωση εν προκειμένω·
γ) περιγραφή των ληπτέων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης πολι
τικών και διαδικασιών·
δ) ενδεικτική περιγραφή της διαδικασίας αναφοράς στην ΕΑΚΑΑ
τυχόν ουσιαστικής παραβίασης πολιτικών ή διαδικασιών που
μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των όρων της αρχικής κατα
χώρισης.
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ΤΜΗΜΑ 2

Άρθρο 6

Ιδιοκτησία

Εταιρική διακυβέρνηση

Άρθρο 3

1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές εται
ρικής διακυβέρνησης του αιτούντος, καθώς και τις διαδικασίες και
τους γενικούς όρους που διέπουν την ανώτατη διοίκησή του, περι
λαμβανομένων του διοικητικού συμβουλίου, των μη εκτελεστικών
μελών του και, όπου υπάρχουν, των επιτροπών.

Ιδιοκτησία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
πρέπει να περιλαμβάνει:
α) κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο κάθε προ
σώπου ή την επωνυμία κάθε οντότητας που κατέχει άμεσα ή
έμμεσα το 5 % ή περισσότερο του κεφαλαίου του αιτούντος ή
των δικαιωμάτων ψήφου του ή αυτών των οποίων η συμμετοχή
καθιστά δυνατή την άσκηση σημαντικής επιρροής επί της δια
χείρισης των αιτούντων·
β) κατάλογο επιχειρήσεων στις οποίες το πρόσωπο που αναφέρεται
στο στοιχείο α) κατέχει το 5 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή
των δικαιωμάτων ψήφου ή ασκεί σημαντική επιρροή επί της
διαχείρισής τους.
2.
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Σε περίπτωση που ο αιτών έχει μητρική επιχείρηση:

2.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν περιγραφή της διαδι
κασίας επιλογής, των διορισμών, της αξιολόγησης της απόδοσης και
της αποχώρησης ανώτατων διοικητικών στελεχών και μελών του
συμβουλίου.
3.
Σε περίπτωση που ο αιτών υιοθετεί αναγνωρισμένο κώδικα
δεοντολογίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η αίτηση
καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών προσδιορίζει τον
κώδικα και επεξηγεί τυχόν καταστάσεις στις οποίες ο αιτών παρεκ
κλίνει του κώδικα.
Άρθρο 7
Εσωτερικοί έλεγχοι

α) αναφέρει τη διεύθυνση της έδρας·
β) αποδεικνύει κατά πόσον η μητρική εταιρεία έχει άδεια λειτουρ
γίας ή είναι καταχωρισμένη και υπόκειται σε εποπτεία και, όταν
ισχύει αυτό, παραθέτει τυχόν αριθμό μητρώου και την ονομασία
της αρμόδιας εποπτικής αρχής.
Άρθρο 4

1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει επισκόπηση των εσωτερικών ελέγχων του αιτούντος.
Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες συμ
μόρφωσης, επανεξέτασης, την αξιολόγηση κινδύνων, τους μηχανι
σμούς εσωτερικού ελέγχου και τις ρυθμίσεις που διέπουν την υπη
ρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.
2.
Η επισκόπηση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακόλουθα
θέματα:

Διάγραμμα ιδιοκτησίας
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει διάγραμμα στο οποίο εμφαίνονται οι δεσμοί ιδιοκτη
σίας μεταξύ της μητρικής επιχείρησης, των θυγατρικών και τυχόν
άλλων οντοτήτων ή υποκαταστημάτων.
2.
Οι επιχειρήσεις που εμφαίνονται στο διάγραμμα που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται με την πλήρη επωνυμία,
το νομικό καθεστώς και τη διεύθυνση της έδρας τους.
ΤΜΗΜΑ 3

Οργανωτική δομή, διακυβέρνηση και συμμόρφωση

α) τις πολιτικές και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των αιτού
ντων·
β) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επάρκειας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων του αιτούντος·
γ) τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συστημάτων επεξεργασίας
πληροφοριών του αιτούντος·
δ) τα εσωτερικά όργανα που έχουν αναλάβει την αξιολόγηση των
πορισμάτων.

Άρθρο 5
Οργανόγραμμα
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς
την οργανωτική δομή του αιτούντος, περιλαμβανομένου αυτού για
τυχόν επικουρικές υπηρεσίες.
2.
Το συγκεκριμένο οργανόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με την ταυτότητα του αρμόδιου για κάθε σημαντικό
ρόλο, περιλαμβανομένων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και
των ατόμων που διευθύνουν τις δραστηριότητες τυχόν υποκαταστη
μάτων.

3.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τον εσωτε
ρικό λογιστικό έλεγχο του αιτούντος:
α) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και εφαρμόζε
ται η μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τον
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, τις πολύπλοκες καταστάσεις
και τους κινδύνους του αιτούντος·
β) πρόγραμμα εργασίας για τα τρία έτη που έπονται της ημερομη
νίας εφαρμογής.
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Άρθρο 8
Κανονιστική συμμόρφωση
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις πολιτικές και
τις διαδικασίες του αιτούντος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012:
α) περιγραφή των ρόλων των αρμοδίων για τη συμμόρφωση και
οποιωνδήποτε άλλων μελών του προσωπικού που συμμετέχουν
στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, περιλαμβανομένου του τρόπου
με τον οποίο διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της υπηρεσίας συμ
μόρφωσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες·
β) τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν να
διασφαλίσουν ότι ο αιτών, περιλαμβανομένων των διοικητικών
στελεχών και των υπαλλήλων του, πληροί όλες τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, μεταξύ άλλων με περιγραφή
του ρόλου του συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησης·
γ) όπου διατίθεται, την τελευταία εσωτερική έκθεση που έχει εκπο
νηθεί από τους αρμοδίους για τη συμμόρφωση ή οποιουσδήποτε
άλλους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις της
συμμόρφωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος.
Άρθρο 9
Ανώτατα διοικητικά στελέχη και μέλη του συμβουλίου
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά κάθε μέλος
της ανώτατης διοίκησης και κάθε μέλος του συμβουλίου:
α) αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος, προκειμένου να καθί
σταται δυνατή η αξιολόγηση σχετικά με την ενδεδειγμένη πείρα
και γνώσεις που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη εκτέλεση των
καθηκόντων τους·
β) λεπτομερή στοιχεία όσον φορά τυχόν ποινικές καταδίκες σε
σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδο
μένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας, ιδίως
μέσω επίσημου πιστοποιητικού, εφόσον διατίθεται στο εσωτερικό
του οικείου κράτους μέλους·
γ) δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότη
τας σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας ή
υπηρεσίας συναφούς με δεδομένα, όπου κάθε μέλος της ανώτα
της διοίκησης και του συμβουλίου αναφέρει αν:
i) έχει καταδικαστεί για τυχόν αξιόποινη πράξη σε σχέση με
την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα
υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απιστίας·
ii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων στο πλαίσιο πειθαρ
χικής διαδικασίας ασκηθείσας από ρυθμιστική αρχή ή κρα
τικούς φορείς ή οργανισμούς ή αποτελεί αντικείμενο τυχόν
τέτοιας διαδικασίας η οποία δεν έχει περατωθεί·
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iii) έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων σε αστική δίκη σε
σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με
δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή απι
στίας, ή για παρατυπία ή απάτη όσον αφορά τη διαχείριση
επιχείρησης·
iv) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση
επιχείρησης της οποίας η εγγραφή ή η άδεια έχει ανακληθεί
από ρυθμιστικό φορέα·
v) έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που
απαιτούν εγγραφή ή άδεια από ρυθμιστικό φορέα·
vi) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση
επιχείρησης που έχει κηρύξει πτώχευση ή τελούσε υπό
εκκαθάριση ενόσω το εν λόγω πρόσωπο ήταν συνδεδεμένο
με την επιχείρηση ή εντός ενός έτους από τότε που το
πρόσωπο έπαυσε να συνδέεται με την επιχείρηση·
vii) έχει συμμετάσχει στο συμβούλιο ή στην ανώτατη διοίκηση
επιχείρησης που έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων ή
ποινής από ρυθμιστικό φορέα·
viii) έχει άλλως αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης, αναστολής ή
αποκλεισμού από την άσκηση καθηκόντων ή αντικείμενο
οποιασδήποτε άλλης κύρωσης σε σχέση με απάτη, απιστία
ή σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών
με δεδομένα υπηρεσιών, από κρατικό, ρυθμιστικό ή επαγ
γελματικό φορέα·
ix) έχει αποκλειστεί από διοικητικά καθήκοντα, αποκλειστεί
από καθήκοντα διευθυντικού στελέχους, απολυθεί από απα
σχόληση ή άλλη σύνδεση με επιχείρηση, συνεπεία καταγ
γελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες·
δ) δήλωση για τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που
μπορεί να έχουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη
του συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
καθώς και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.
2.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ βάσει
της παραγράφου 1 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό
της καταχώρισης και της διαρκούς συμμόρφωσης προς τους όρους
της καταχώρισης του αιτούντος αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
ΤΜΗΜΑ 4

Προσωπικό και αποδοχές
Άρθρο 10
Πολιτικές και διαδικασίες προσωπικού
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει τις ακόλουθες πολιτικές και διαδικασίες:
α) αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών για τα ανώτατα διοικητικά
στελέχη, τα μέλη του συμβουλίου και το προσωπικό που απα
σχολείται στις υπηρεσίες ελέγχου και αντιμετώπισης κινδύνων·
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β) περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζει ο αιτών για τον μετρια
σμό του κινδύνου υπέρμετρης εμπιστοσύνης σε οποιονδήποτε
μεμονωμένο υπάλληλο.
Άρθρο 11
Καταλληλότητα και επάρκεια
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό του
αιτούντος:
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την έκθεση ελέγχου σχετικά με την ετήσια και ενοποιημένη
οικονομική κατάσταση·
γ) εάν ο αιτών υπόκειται σε έλεγχο, την ονομασία και τον εθνικό
αριθμό μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή·
δ) οικονομικό επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προβλέπει διάφορα
επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες αρχείου καταγραφής
συναλλαγών, για τουλάχιστον τριετή περίοδο αναφοράς.

α) γενικό κατάλογο του απασχολούμενου προσωπικού που περι
λαμβάνει τον ρόλο εκάστου και τα απαιτούμενα προσόντα ανά
ρόλο·

2.
Σε περίπτωση που οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι διαθέσιμες, η
αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμ
βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα:

β) ειδική περιγραφή του προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας
των πληροφοριών, που απασχολείται για την παροχή υπηρεσιών
αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένων του ρόλου
και των προσόντων εκάστου ατόμου·

α) την τυποποιημένη προσωρινή κατάσταση, η οποία καταδεικνύει
ίδιους πόρους και την προσδοκώμενη επιχειρηματική κατάσταση
εντός έξι μηνών μετά τη χορήγηση της καταχώρισης·

γ) περιγραφή των ρόλων και των προσόντων εκάστου ατόμου που
είναι αρμόδιο για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, τους εσωτε
ρικούς ελέγχους, τη συμμόρφωση, την αξιολόγηση κινδύνων και
την εσωτερική επανεξέταση·
δ) την ταυτοποίηση των μελών του αποκλειστικού προσωπικού και
εκείνων των μελών του προσωπικού που απασχολούνται υπό
καθεστώς εξωτερικής ανάθεσης·
ε) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επιμόρφωση και την ανά
πτυξη σχετικά με τις δραστηριότητες του αρχείου καταγραφής
συναλλαγών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εξέτασης ή άλλης
μορφής τυπικής αξιολόγησης που απαιτείται για το προσωπικό
όσον αφορά την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχείου κατα
γραφής συναλλαγών.
ΤΜΗΜΑ 5

Χρηματοοικονομικοί πόροι για τη λειτουργία του αρχείου
καταγραφής συναλλαγών
Άρθρο 12
Οικονομικές εκθέσεις και επιχειρηματικά σχέδια
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικονομικές και επιχειρηματικές πληρο
φορίες σχετικά με τον αιτούντα:

β) ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη
διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις για την απαιτούμενη χρο
νική περίοδο·
γ) κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όπως ισολογισμός, λογα
ριασμός αποτελεσμάτων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμει
ακών διαθεσίμων, καθώς και σημειώσεις που περιλαμβάνουν
συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών πολιτικών και άλλες επε
ξηγηματικές σημειώσεις.
3.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οποι
ασδήποτε μητρικής επιχείρησης για τα τρία οικονομικά έτη που
προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης.
4.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες σχε
τικά με τον αιτούντα:
α) ενδεικτική περιγραφή μελλοντικών σχεδίων για την ίδρυση θυγα
τρικών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους·
β) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τις οποίες σχε
διάζει να ασκήσει ο αιτών, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες
τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων.
ΤΜΗΜΑ 6

α) πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εκπονηθεί
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιου
λίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1)·
β) σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις του αιτούντος
υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο κατά την έννοια που δίδεται
στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006,
για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποι
ημένων λογαριασμών (2), οι οικονομικές εκθέσεις περιλαμβάνουν
(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

Συγκρούσεις συμφερόντων
Άρθρο 13
Διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και
τις διαδικασίες που έχει καθιερώσει ο αιτών για τη διαχείριση
συγκρούσεων συμφερόντων:
α) πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τον προσδιορισμό, τη
διαχείριση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων,
και περιγραφή της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να δια
σφαλίζεται ότι τα αρμόδια άτομα γνωρίζουν τις πολιτικές και τις
διαδικασίες·
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β) οποιαδήποτε άλλα μέτρα και ελέγχους εφαρμόζει για τη δια
σφάλιση της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
στοιχείο α) σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων·
Άρθρο 14
Εμπιστευτικότητα
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει τις εσωτερικές πολιτικές και μηχανισμούς που εμπο
δίζουν οποιαδήποτε χρήση αποθηκευμένων πληροφοριών στο μελ
λοντικό αρχείο καταγραφής συναλλαγών:
α) για παράνομους σκοπούς·
β) για γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών·
γ) μη επιτρεπόμενη εμπορικούς σκοπούς.
2.
Η εν λόγω αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή των εσωτερικών
διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό όσον αφορά τη
χρήση κωδικών πρόσβασης στα δεδομένα, όπου προσδιορίζεται ο
σκοπός του προσωπικού, το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που
βλέπουν και τυχόν περιορισμοί στη χρήση των δεδομένων.
3.
Οι αιτούντες παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ πληροφορίες σχετικά με
τις διαδικασίες τήρησης ημερολογίου στο οποίο προσδιορίζεται
κάθε μέλος του προσωπικού που συμβουλεύεται τα δεδομένα, η
ώρα της πρόσβασης, ο χαρακτήρας των δεδομένων στα οποία
υπήρξε πρόσβαση και ο σκοπός.
Άρθρο 15
Καταγραφή και μετριασμός των συγκρούσεων συμφερόντων
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει επικαιροποιημένη καταγραφή, τη χρονική στιγμή της
υποβολής της αίτησης, των υφιστάμενων ουσιαστικών συγκρούσεων
συμφερόντων σε σχέση με τυχόν επικουρικές ή άλλες σχετικές υπη
ρεσίες που παρέχει ο αιτών, καθώς και περιγραφή του τρόπου
διαχείρισής τους.
2.
Σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί μέρος ομίλου, η κατα
γραφή περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ουσιαστικές συγκρούσεις που
ανακύπτουν από άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του ομίλου,
όπως και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων.
ΤΜΗΜΑ 7

Πόροι και διαδικασίες
Άρθρο 16
Πόροι τεχνολογίας των πληροφοριών και εξωτερική ανάθεση
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β) τις πολιτικές επενδύσεων και ανανέωσης όσον αφορά τους
πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών του αιτούντος·
γ) ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης που εφαρμόζει ο αιτών, από
κοινού με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί
το επίπεδο εξυπηρέτησης των καθηκόντων που αναθέτει εξωτε
ρικά, καθώς και αντίγραφο των συμβάσεων που διέπουν τις εν
λόγω ρυθμίσεις.
Άρθρο 17
Επικουρικές υπηρεσίες
Σε περίπτωση που ο αιτών, επιχείρηση εντός του ομίλου του ή
επιχείρηση με την οποία ο αιτών έχει συνάψει ουσιαστική συμφωνία
σχετικά με υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτικές υπη
ρεσίες προσφέρει ή σχεδιάζει να προσφέρει τυχόν επικουρικές υπη
ρεσίες, η αίτησή του για καταχώριση ως αρχείου καταγραφής
συναλλαγών περιλαμβάνει περιγραφή:
α) των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχει ο αιτών ή ο μητρικός
όμιλός του, και περιγραφή οποιασδήποτε συμφωνίας που μπορεί
να έχει συνάψει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών με εταιρείες
που προσφέρουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή μετασυναλλακτι
κές υπηρεσίες, ή άλλες σχετικές υπηρεσίες, καθώς και αντίγραφα
τέτοιων συμφωνιών·
β) των διαδικασιών και των πολιτικών που διασφαλίζουν τον λει
τουργικό διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών αρχείου καταγρα
φής συναλλαγών του αιτούντος και άλλων τομέων επιχειρημα
τικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που χωρι
στός τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί αντικεί
μενο διαχείρισης από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, εται
ρεία η οποία ανήκει στην εταιρεία συμμετοχών του, ή οποι
αδήποτε άλλη εταιρεία με την οποία έχει συνάψει ουσιαστική
συμφωνία στο πλαίσιο της αλυσίδας διαπραγμάτευσης ή της
μετασυναλλακτικής αλυσίδας ή του τομέα επιχειρηματικής δρα
στηριότητας.
ΤΜΗΜΑ 8

Κανόνες πρόσβασης
Άρθρο 18
Διαφάνεια σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει:
α) τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις
οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σε αρχείο
καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δια
δικασιών σύμφωνα με τις οποίες οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί
να τροποποιήσουν ή να αναθεωρήσουν καταχωρισμένες συμβά
σεις·
β) αντίγραφο των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χρήστη·

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει περιγραφή σχετικά με τα εξής:

γ) περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών πρόσβασης που διατίθεται
σε χρήστες, εάν είναι περισσότερες από μία·

α) τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις χρήστη που έχει αναπτύξει
ο αιτών προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες, περι
λαμβανομένων αντιγράφου τυχόν εγχειριδίου χρήστη και εσωτε
ρικών διαδικασιών·

δ) τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης σύμφωνα με τις
οποίες άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση
χωρίς διακρίσεις σε πληροφορίες που τηρούνται από το αρχείο
καταγραφής συναλλαγών, σε περίπτωση που οι σχετικοί αντισυμ
βαλλόμενοι έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους.
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Άρθρο 19
Διαφάνεια σχετικά με ρυθμίσεις συμμόρφωσης και ακρίβεια
των δεδομένων
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο αιτών προκειμένου να
ελέγχει:
α) τη συμμόρφωση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της
υποβάλλουσας οντότητας προς τις απαιτήσεις αναφοράς·
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β) περιγραφή των καθαρών ρευστοποιήσιμων στοιχείων που έχουν
χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια για την κάλυψη δυνητικών
γενικών επιχειρηματικών ζημιών προκειμένου να συνεχιστεί η
παροχή υπηρεσιών σε συνθήκες δρώσας οικονομικής μονάδας,
και εκτίμηση της επάρκειας των χρηματοοικονομικών πόρων του
με σκοπό την κάλυψη του λειτουργικού κόστους εκκαθάρισης ή
αναδιοργάνωσης των κρίσιμων πράξεων και υπηρεσιών στη διάρ
κεια τουλάχιστον έξι μηνών·
γ) το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του αιτούντος και ενδεικτική
περιγραφή της πολιτικής για την επικαιροποίηση του σχεδίου.
Ειδικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει:

β) την ορθότητα των αναφερόμενων πληροφοριών·
γ) ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι σύμφωνα μεταξύ αρχείων
καταγραφής συναλλαγών, εάν οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν
συναλλαγές σε διαφορετικά αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
Άρθρο 20
Διαφάνεια της πολιτικής για την τιμολόγηση

i) όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες, διαδικασίες κλιμάκω
σης και σχετικά συστήματα που είναι αποφασιστικής σημα
σίας για τη διασφάλιση των υπηρεσιών του αιτούντος
αρχείου καταγραφής συναλλαγών, περιλαμβανομένων οποι
ωνδήποτε ανατεθεισών εξωτερικά υπηρεσιών και περιλαμβα
νομένων της στρατηγικής, της πολιτικής και των στόχων
του αρχείου καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τη
συνέχεια αυτών των διεργασιών·

Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει περιγραφή όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία του αιτού
ντος:

ii) τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται με άλλους παρόχους υπο
δομής χρηματοπιστωτικών αγορών, περιλαμβανομένων
άλλων αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

α) την πολιτική για την τιμολόγηση, περιλαμβανομένων τυχόν
ισχυουσών εκπτώσεων και επιστροφών, και τους όρους παροχής
του οφέλους των εν λόγω μειώσεων·

iii) τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εξυ
πηρέτησης των κρίσιμων λειτουργιών και το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πλήρους αποκα
τάστασης αυτών των διεργασιών·

β) τη δομή των τελών για την παροχή τυχόν επικουρικών υπηρε
σιών, περιλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους των υπηρε
σιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των επικουρικών
υπηρεσιών, από κοινού με τις λεπτομέρειες των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του χωριστού κόστους
στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ο αιτών κατά την παροχή υπη
ρεσιών αρχείου καταγραφής συναλλαγών και επικουρικών υπη
ρεσιών·

iv) τον μέγιστο αποδεκτό χρόνο αποκατάστασης για επιχειρη
ματικές διεργασίες και συστήματα, λαμβανομένης υπόψη
της προθεσμίας αναφοράς σε αρχεία καταγραφής συναλλα
γών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012, και του όγκου των δεδομένων που χρει
άζεται να επεξεργαστεί το αρχείο καταγραφής συναλλαγών
εντός της συγκεκριμένης ημερήσιας περιόδου·

γ) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταστούν
οι πληροφορίες διαθέσιμες για πελάτες, ιδίως αναφέρουσες
οντότητες, και μελλοντικούς πελάτες, περιλαμβανομένου αντι
γράφου της δομής των τελών, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες
αρχείου συναλλαγών και οι επικουρικές υπηρεσίες είναι διαχωρι
σμένες.
ΤΜΗΜΑ 9

Λειτουργική αξιοπιστία
Άρθρο 21
Λειτουργικός κίνδυνος
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περι
λαμβάνει:
α) λεπτομερή περιγραφή των διαθέσιμων πόρων και διαδικασιών
που αποσκοπούν να εντοπίσουν και να μετριάσουν τον λειτουρ
γικό κίνδυνο και οποιονδήποτε άλλον ουσιαστικό κίνδυνο στον
οποίο εκτίθεται ο αιτών, περιλαμβανομένου αντιγράφου οποι
ωνδήποτε σχετικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών·

v) τις διαδικασίες που αφορούν συνεπαγόμενες καταγραφές
συμβάντων και επανεξετάσεις·
vi) πρόγραμμα δοκιμών και τα αποτελέσματα των όποιων δοκι
μών·
vii) τον αριθμό των διαθέσιμων εναλλακτικών τεχνικών και λει
τουργικών χώρων, την τοποθεσία τους, τους πόρους σε
σύγκριση με τον βασικό χώρο και τις διαδικασίες αδιάλει
πτης λειτουργίας που εφαρμόζονται, σε περίπτωση που
χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί χώροι·
viii) πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε βοηθητικό επι
χειρησιακό χώρο προκειμένου το προσωπικό να διασφαλίσει
τη συνέχιση της εξυπηρέτησης, σε περίπτωση που δεν είναι
διαθέσιμη η έδρα των κεντρικών γραφείων·
δ) περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση των δραστηριοτή
των αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση διακοπής
και της συμμετοχής των χρηστών του αρχείου καταγραφής
συναλλαγών και άλλων τρίτων σε αυτές.
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ΤΜΗΜΑ 10

Τήρηση αρχείου
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και της συχνότητας των επικαιροποιήσεων, από κοινού με αντί
γραφο των ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών πολιτικών·

Άρθρο 22
Πολιτική όσον αφορά την τήρηση αρχείων
1.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή και τη διαχεί
ριση δεδομένων, περιλαμβανομένων των όποιων πολιτικών και δια
δικασιών εφαρμόζονται από τον αιτούντα προκειμένου να διασφα
λίζεται:
α) έγκαιρη και ακριβής καταχώριση των αναφερόμενων πληροφο
ριών·
β) ότι τα δεδομένα διατηρούνται τόσο διαδικτυακά όσο και μη
διαδικτυακά·
γ) ότι υπάρχουν επαρκή αντίγραφα των δεδομένων για τους σκο
πούς της αδιάλειπτης λειτουργίας.
2.
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών
περιλαμβάνει περιγραφή των συστημάτων, πολιτικών και διαδικα
σιών τήρησης αρχείων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να δια
σφαλίζεται ότι οι πληροφορίες τροποποιούνται καταλλήλως και οι
θέσεις υπολογίζονται ορθώς, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ή
κανονιστικές απαιτήσεις.
ΤΜΗΜΑ 11

Διαθεσιμότητα των δεδομένων
Άρθρο 23

β) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που χρησι
μοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων για να διευκολύνει την
πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις πληροφορίες του, σύμφωνα
με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012, της συχνότητας της επικαιροποίησης και των
ελέγχων και επαληθεύσεων που μπορεί να εφαρμόζει το αρχείο
καταγραφής συναλλαγών για τη διαδικασία φιλτραρίσματος της
πρόσβασης, από κοινού με αντίγραφο των ειδικών εγχειριδίων
και εσωτερικών διαδικασιών·

γ) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί
το αρχείο καταγραφής συναλλαγών προκειμένου να διευκολύνει
την πρόσβαση των αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις στις πλη
ροφορίες του, σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και της συχνότητας των επι
καιροποιήσεων, από κοινού με αντίγραφο των ειδικών εγχειρι
δίων και εσωτερικών πολιτικών.

Άρθρο 24
Βεβαίωση της ακρίβειας και της πληρότητας της αίτησης
1.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβλήθηκαν στην ΕΑΚΑΑ κατά
τη διαδικασία καταχώρισης συνοδεύονται από επιστολή, υπογεγραμ
μένη από μέλος του συμβουλίου του αρχείου καταγραφής συναλ
λαγών και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, η οποία πιστοποιεί ότι οι
υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις εξ όσων γνω
ρίζει, κατά την ημερομηνία της εν λόγω υποβολής.

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας των δεδομένων
Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέ
χει περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί ο
αιτών για να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα
με το άρθρο 81 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα
των δεδομένων, μαζί με:

2.
Οι πληροφορίες συνοδεύονται επίσης, ενδεχομένως, από τα
σχετικά εταιρικά νομικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ακρί
βεια των δεδομένων.

Άρθρο 25
α) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και διαύλων που χρησιμοποιεί
το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να διευκολύνει την πρό
σβαση του κοινού στα δεδομένα που περιέχει, σύμφωνα με το
άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

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.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

23.2.2013
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 151/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν
τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και
τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

στην Ένωση, και θα πρέπει συνεπώς να έχουν πρόσβαση σε
δεδομένα συναλλαγών για όλους τους αντισυμβαλλομένους
προς το σκοπό των αντίστοιχων καθηκόντων τους εν προκει
μένω.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2), και ιδίως το
άρθρο 81 παράγραφος 5,

(5)

Επόπτες και επιβλέποντες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων
χρειάζονται πρόσβαση ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτε
λεσματική άσκηση των καθηκόντων τους όσον αφορά τις εν
λόγω οντότητες και θα πρέπει συνεπώς να έχουν πρόσβαση
σε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εν
λόγω εντολή.

(6)

Η πρόσβαση από τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ εξυπηρετεί την
εκπλήρωση των βασικών καθηκόντων τους, ιδίως τις λειτουρ
γίες μιας κεντρικής τράπεζας έκδοσης, την εντολή τους για
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και σε ορισμένες περιπτώ
σεις προληπτική εποπτεία επί ορισμένων αντισυμβαλλομένων.
Εφόσον ορισμένα μέλη του ΕΣΚΤ έχουν διαφορετικές εντο
λές δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να αποκτή
σουν πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με τις διάφορες εντο
λές που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(7)

Οι σχετικές αρχές κινητών αξιών και αγοράς της Ένωσης
έχουν ως κύριο καθήκον την προστασία των επενδυτών
στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους και θα πρέπει να αποκτή
σουν πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών για αγορές, συμ
μετέχοντες, προϊόντα και υποκείμενα που καλύπτονται δυνά
μει των εντολών τους για εποπτεία και επιβολή.

(8)

Οι αρχές που ορίζει το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές
εξαγοράς (4) θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στις
συναλλαγές μετοχικών παραγώγων όπου το υποκείμενο είτε
έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
της δικαιοδοσίας τους, έχει επίσημη διεύθυνση εντός της
δικαιοδοσίας τους είτε είναι προσφέρων για εταιρεία όσον
αφορά την εν λόγω επιχείρηση και το αντάλλαγμα που
προτείνει περιλαμβάνει μετοχές.

(9)

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ
γειας (ACER) θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση προς το
σκοπό της παρακολούθησης των χονδρικών αγορών ενέρ
γειας προκειμένου να εντοπίζει και να αποτρέπει καταχρη
στικές πρακτικές στις αγορές δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραι
ότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (RE
MIT) (5). Ο ACER θα πρέπει συνεπώς να αποκτήσει πρό
σβαση σε όλα τα δεδομένα που τηρεί το αρχείο καταγραφής
συναλλαγών όσον αφορά τα παράγωγα ενέργειας.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Είναι βασικό να προσδιορίζονται σαφώς οι σχετικές συμβά
σεις και οι αντίστοιχοι αντισυμβαλλόμενοί τους. Κατόπιν
λειτουργικής προσέγγισης, οι οντότητες που έχουν πρό
σβαση σε δεδομένα που τηρούνται από αρχεία καταγραφής
συναλλαγών θα πρέπει να θεωρούνται ανάλογα με τις αρμο
διότητες που διαθέτουν και τα καθήκοντα που ασκούν.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα
πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα σε επίπεδο
συναλλαγών που τηρούνται από αρχεία καταγραφής συναλ
λαγών, προς το σκοπό της εποπτείας του αρχείου καταγρα
φής συναλλαγών, ώστε να είναι σε θέση να ζητεί πληροφο
ρίες, να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα εποπτικά μέτρα και να
παρακολουθεί επίσης εάν η εγγραφή ως αρχείο καταγραφής
συναλλαγών θα πρέπει να διατηρηθεί ή να ανακληθεί.
Δεδομένων των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με
τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (3) και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση
στη ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο διαφόρων εντολών. Η πρόσβαση
σε δεδομένα από μεμονωμένα μέλη του προσωπικού της
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με εκάστη αυτών των
ειδικών εντολών.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), η
ΕΑΚΑΑ και τα σχετικά μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ), συμπεριλαμβανομένων ορισμέ
νων εθνικών κεντρικών τραπεζών και σχετικών αρχών κινητών
αξιών και αγορών της Ένωσης, έχουν εντολή να παρακολου
θούν και να διατηρούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

(1) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

(4) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.
(5) ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.
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Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καλύπτει μόνο συναλλα
κτικά δεδομένα και όχι προσυναλλακτικά δεδομένα όπως
εντολές πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Συνεπώς, τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών δεν θα πρέπει να θεωρούνται η
ενδεδειγμένη πηγή ενημέρωσης του ACER εν προκειμένω.
Στο πλαίσιο μιας λειτουργικής προσέγγισης για την αξιολό
γηση δεδομένων που τηρούν τα αρχεία καταγραφής συναλ
λαγών, η προληπτική εποπτεία αποτελεί βασική συνιστώσα.
Ομοίως, διάφορες αρχές δύναται να έχουν εντολή άσκησης
προληπτικής εποπτείας. Συνεπώς, η πρόσβαση στα δεδομένα
συναλλαγών για τις σχετικές οντότητες θα πρέπει να εξα
σφαλίζεται σε όλες τις αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο
81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Οι οντότητες που αξιολογούν δεδομένα αρχείων καταγραφής
συναλλαγών βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
τηρούν και εφαρμόζουν πολιτικές προκειμένου να διασφαλί
ζεται ότι μόνον οι αρμόδιοι έχουν πρόσβαση στις πληροφο
ρίες για ευκρινή και νομικά βάσιμο σκοπό, ενώ καθίσταται
επίσης σαφές και για τα πιθανά άλλα άτομα που έχουν λάβει
άδεια πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα.
Η πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να θεωρείται στο
πλαίσιο τριών επιπέδων συγκέντρωσης. Τα δεδομένα για τις
συναλλαγές θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες μεμο
νωμένων συναλλαγών· τα δεδομένα θέσεων θα πρέπει να
αφορούν δεδομένα για συνολικές θέσεις ανά υποκείμενο/
προϊόν για μεμονωμένους αντισυμβαλλομένους· και τα
συγκεντρωτικά θεωρητικά δεδομένα θα πρέπει να αντιστοι
χούν σε συνολικές θέσεις ανά υποκείμενο/προϊόν, χωρίς
λεπτομέρειες για τον αντισυμβαλλόμενο. Η πρόσβαση σε
δεδομένα θέσης παρέχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα επι
πέδου θέσης και συγκεντρωτικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε
δεδομένα θέσης παρέχει επίσης πρόσβαση σε συγκεντρωτικά
δεδομένα, αλλά όχι σε δεδομένα σε επίπεδο συναλλαγών.
Αντιστρόφως, η πρόσβαση σε συγκεντρωτικά θεωρητικά
δεδομένα θα πρέπει να είναι η πιο ομαλή κατηγορία και
δεν θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα σε
επίπεδο θέσεων ή συναλλαγής.

(14)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ προέβη σε διαβουλεύσεις με
τις αρμόδιες αρχές και τα μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) πριν από την υποβολή των σχε
δίων κανονιστικών τεχνικών προτύπων στις οποίες βασίζεται
ο παρών κανονισμός. Η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε επίσης
ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά
συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας
Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΑΚΑΑ
που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του συγκεκριμέ
νου κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Δημοσίευση συγκεντρωτικών δεδομένων
1.
Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών δημοσιεύουν δεδομένα
που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

23.2.2013

α) ανάλυση των συνολικών ανοιχτών θέσεων ανά κατηγορία παρα
γώγων ως εξής:
i) βασικά εμπορεύματα·
ii) πιστώσεις·
iii) συνάλλαγμα·
iv) μετοχές·
v) επιτόκια·
vi) άλλες κατηγορίες·
β) ανάλυση των συνολικών όγκων συναλλαγών ανά κατηγορία
παραγώγων ως εξής:
i) βασικά εμπορεύματα·
ii) πιστώσεις·
iii) συνάλλαγμα·
iv) μετοχές·
v) επιτόκια·
vi) άλλες κατηγορίες·
γ) ανάλυση συγκεντρωτικών αξιών ανά κατηγορία παραγώγων, ως
εξής:
i) βασικά εμπορεύματα·
ii) πιστώσεις·
iii) συνάλλαγμα·
iv) μετοχές·
v) επιτόκια·
vi) άλλες κατηγορίες.
2.
Τα δεδομένα δημοσιεύονται σε ιστότοπο ή σε δικτυακή πύλη
που είναι άμεσα προσβάσιμα από το κοινό και ενημερώνονται του
λάχιστον σε εβδομαδιαία βάση.
Άρθρο 2
Πρόσβαση των αρμοδίων αρχών σε δεδομένα
1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πρόσβαση σε όλα
τα δεδομένα συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για τον σκοπό της άσκησης των εποπτικών της
αρμοδιοτήτων.
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2.
Η ΕΑΚΑΑ καθιερώνει εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου να
διασφαλίζει την ενδεδειγμένη πρόσβαση του προσωπικού, και τυχόν
σχετικούς περιορισμούς πρόσβασης ως προς μη εποπτικές δραστη
ριότητες στο πλαίσιο της εντολής της ΕΑΚΑΑ.

αριθ. 648/2012, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών σχε
τικά με αγορές, συμμετέχοντες, συμβάσεις και υποκείμενα, που
εμπίπτουν στο πεδίο της συγκεκριμένης αρχής σύμφωνα με τις
αντίστοιχες εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές της.

3.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στον Οργανισμό
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) πρόσβαση
σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών που αφορούν παράγωγα, εφόσον
το υποκείμενο είναι η ενέργεια ή άδειες εκπομπής ρύπων.

9.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, στην ΕΑΚΑΑ και στα σχετικά
μέλη του ΕΣΚΤ δεδομένα σε επίπεδο συναλλαγών:

4.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε αρμόδια αρχή
που εποπτεύει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο σχετικό μέλος
του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) που επο
πτεύει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ανάλογα με την περίπτωση,
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των συναλλαγών που εκκαθαρίζονται
ή αναφέρονται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
5.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην αρμόδια
αρχή που εποπτεύει τους τόπους εκτέλεσης των αναφερόμενων
συμβάσεων πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών για συμβά
σεις εκτελεσθείσες στους συγκεκριμένους τόπους.
6.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στην εποπτική
αρχή που ορίζεται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών επί παραγώγων, εφόσον
το υποκείμενο είναι κινητή αξία που έχει εκδοθεί από εταιρεία η
οποία πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

α) για όλους τους αντισυμβαλλομένους εντός των αντίστοιχων
περιοχών δικαιοδοσίας τους·
β) για συμβάσεις παραγώγων, εφόσον η οντότητα αναφοράς της
σύμβασης παραγώγων βρίσκεται εντός της αντίστοιχης περιοχής
δικαιοδοσίας τους ή εφόσον η υποχρέωση αναφοράς είναι κρα
τικός χρεωστικός τίτλος της αντίστοιχης περιοχής δικαιοδοσίας.
10.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει σε σχετικό
μέλος του ΕΣΚΤ πρόσβαση σε δεδομένα θέσεων για συμβάσεις
παραγώγων στο νόμισμα που εκδίδει το εν λόγω μέλος.
11.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, για σκοπούς προληπτι
κής εποπτείας των αντισυμβαλλομένων που υπόκεινται στην υπο
χρέωση αναφοράς, παρέχει στις σχετικές οντότητες που απαριθμού
νται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα συναλλαγών των
εν λόγω αντισυμβαλλομένων.
Άρθρο 3

α) έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός
της δικαιοδοσίας τους·
β) έχει την εταιρική έδρα της ή, σε περίπτωση που δεν έχει εταιρική
έδρα, τα κεντρικά γραφεία της, εντός της δικαιοδοσίας τους·
γ) είναι προσφέρων για τις οντότητες που προβλέπονται στο στοι
χείο α) ή β) και το αντάλλαγμα που προτείνει περιλαμβάνει
κινητές αξίες.
7.
Τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 6
περιλαμβάνουν πληροφορίες για:
α) τις υποκείμενες κινητές αξίες·

Αρχή τρίτης χώρας
1.
Όσον αφορά αρμόδια αρχή τρίτης χώρας η οποία έχει συνά
ψει διεθνή συμφωνία με την Ένωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 75
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο καταγραφής
συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα, λαμβάνοντας
υπόψη την εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης
χώρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής διεθνούς συμφω
νίας.
2.
Όσον αφορά αρμόδια αρχή τρίτης χώρας η οποία έχει συνά
ψει συμφωνία συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το αρχείο κατα
γραφής συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα, λαμβάνοντας
υπόψη την εντολή και τις αρμοδιότητες της αρχής της τρίτης χώρας
και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας συνεργασίας.
Άρθρο 4

β) την κατηγορία παραγώγων·

Λειτουργικά

γ) την ένδειξη της θέσης·

1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στις
οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σύμφωνα με τις διαδικασίες επι
κοινωνίας, τα πρότυπα για αποστολή μηνυμάτων και τα δεδομένα
αναφοράς που χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές επίπεδο.

δ) τον αριθμό των κινητών αξιών αναφοράς·
ε) τους αντισυμβαλλομένους των παραγώγων.
8.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στις αρμόδιες
αρχές κινητών αξιών και αγορών της Ένωσης, που αναφέρονται
στο άρθρο 81 παράγραφος 3 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ)

πρότυπα

για συγκέντρωση
δεδομένων

και

σύγκριση

2.
Οι αντισυμβαλλόμενοι συναλλαγής δημιουργούν έναν μονα
δικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής για κάθε σύμβαση παρα
γώγων, ώστε τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να μπορούν να
συγκεντρώνουν και να συγκρίνουν δεδομένα μεταξύ διαφόρων
αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

L 52/36

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 5
Λειτουργικά πρότυπα πρόσβασης σε δεδομένα

23.2.2013

β) παραπομπή στις νομικές διατάξεις που επιτρέπουν την πρόσβαση
στα εν λόγω δεδομένα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 και του παρόντος κανονισμού.

1.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταγράφει πληροφορίες
όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα η οποία παρέχεται στις
οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Άρθρο 6
2.

Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:

α) την έκταση των προσβάσιμων δεδομένων·

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.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 152/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού
αντισυμβαλλομένου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθορίζει, μεταξύ άλλων,
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους κεντρικούς αντι
συμβαλλομένους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ασφα
λείς και υγιείς και συμμορφώνονται, ανά πάσα στιγμή, με τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Δεδομένου ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι
κίνδυνοι που απορρέουν από δραστηριότητες εκκαθάρισης
καλύπτονται από συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς
πόρους, οι εν λόγω κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να δια
σφαλίζουν ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει, ανά
πάσα στιγμή, επαρκή κεφαλαιοποίηση έναντι πιστωτικών κινδύ
νων, κινδύνων αντισυμβαλλομένου, κινδύνων αγοράς, λειτουρ
γικών κινδύνων, νομικών και επιχειρηματικών κινδύνων, οι
οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τους εν λόγω συγκεκριμένους
χρηματοοικονομικούς πόρους, και ότι είναι σε θέση, εν ανάγ
κη, να προβεί σε εύτακτη εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των
δραστηριοτήτων του.
(2) Αναφορικά με τα τεχνικά πρότυπα, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαί
τερα υπόψη η κεφαλαιακή μεταχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων
και εταιρειών επενδύσεων, επειδή οι κεντρικοί αντισυμβαλλό
μενοι είναι εκτεθειμένοι, κατά την άσκηση μη καλυμμένων
δραστηριοτήτων, σε κινδύνους που είναι παρεμφερείς με
τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν τα πιστωτικά ιδρύ
ματα και οι εταιρείες επενδύσεων. Θα πρέπει επίσης να
ληφθούν υπόψη σχετικά μέρη των αρχών για την υποδομή
της χρηματοπιστωτικής αγοράς, που διατύπωσε η Επιτροπή
Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού και ο Διεθνής
Οργανισμός των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς («Αρχές CPSSIOSCO Principles»). Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι
σε θέση να οργανώσουν εύτακτο τερματισμό της λειτουργίας
ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, οι κεντρικοί αντι
συμβαλλόμενοι θα πρέπει να κατέχουν επαρκείς χρηματοοικο
νομικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν λειτουργικές δαπάνες
για ενδεδειγμένη χρονική περίοδο. Ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος θα πρέπει να είναι σε θέση, κατά την εν λόγω χρονική
περίοδο, να εφαρμόσει κάθε είδους ρύθμιση προκειμένου να
αναδιοργανώσει τις κρίσιμες δραστηριότητές του, μεταξύ
άλλων, ανακεφαλαιοποίηση, αντικατάσταση της διοίκησης,
αναθεώρηση των επιχειρηματικών στρατηγικών του, των
δομών κόστους ή τελών, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών που
παρέχει, ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου του εκκαθάρισης
ή συγχώνευσή του με —ή μεταβίβαση των εκκαθαριστικών
δραστηριοτήτων του σε— άλλον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
(1) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

Κατά τη διάρκεια του τερματισμού της λειτουργίας ή της
αναδιάρθρωσης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρειάζεται
ακόμη να συνεχίζει τις δραστηριότητές του. Αν και στην περί
πτωση αυτή ορισμένα κόστη, όπως κόστη εμπορικής προώθη
σης, μπορεί να μειωθούν, άλλα κόστη, όπως νομικά έξοδα,
ενδέχεται να αυξηθούν. Ως εκ τούτου, η χρησιμοποίηση των
ακαθάριστων ετήσιων λειτουργικών εξόδων θεωρείται κατάλ
ληλη προσέγγιση των πραγματικών δαπανών κατά τον τερμα
τισμό της λειτουργίας ή την αναδιάρθρωση των δραστηριοτή
των του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Προκειμένου να
ληφθεί υπόψη η ποικιλία των λογιστικών πρακτικών, τις οποίες
εφαρμόζουν διάφοροι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι λει
τουργικές δαπάνες θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ),
που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύ
πων (3) ή σύμφωνα με έναν περιορισμένο αριθμό άλλων εφαρ
μοστέων κανόνων στον εν λόγω τομέα, όπως προβλέπεται στο
ενωσιακό δίκαιο.
(3) Καθώς το κεφάλαιο θα είναι, ανά πάσα στιγμή, επαρκές για να
διασφαλίσει εύτακτο τερματισμό της λειτουργίας και κατάλ
ληλη προστασία έναντι των σχετικών κινδύνων, όπως απαιτείται
από το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα εργαλείο
έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο να επιτρέπει στις αρμόδιες
αρχές να αποκτούν αρκετά εκ των προτέρων γνώση της κατά
στασης κατά την οποία το κεφάλαιο του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου προσεγγίζει την κεφαλαιακή απαίτηση, με την
καθιέρωση ενός κατωφλίου κοινοποίησης, καθορισμένο στο
110 % της κεφαλαιακής απαίτησης.
(4) Παρά τις δυσκολίες όσον αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό
της έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο, η οδηγία 2006/48/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (4) αποτελεί το σχετικό
σημείο αναφοράς για τον σκοπό του καθορισμού των κεφαλαι
ακών απαιτήσεων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Σύμφωνα
με την οδηγία 2006/48/ΕΚ, ο ορισμός του λειτουργικού κιν
δύνου, στο πλαίσιο των τεχνικών προτύπων για τις κεφαλαι
ακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου, θα πρέπει να
περιλαμβάνει και τον νομικό κίνδυνο.
(5) Η οδηγία 2006/48/ΕΚ και η οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων
επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (5) αποτελούν το
κατάλληλο σημείο αναφοράς για τον σκοπό του καθορισμού
των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη πιστωτικού κιν
δύνου, κινδύνου αντισυμβαλλομένου και κινδύνου αγοράς που
δεν καλύπτονται από συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς
πόρους, εφόσον είναι παρεμφερείς με εκείνες που εφαρμόζουν
τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων.
(3) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.
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(7)

(8)

(9)
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Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν υποχρεούται να κατέχει
κεφάλαια για ανοίγματα διαπραγμάτευσης και εισφορές σε
κεφάλαιο εκκαθάρισης που προκύπτουν στο πλαίσιο ρύθμισης
διαλειτουργικότητας, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των
άρθρων 52 και 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Ωστόσο, όταν αυτές οι απαιτήσεις δεν πληρούνται, οι δεσμοί
μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων μπορεί να τους εκθέ
σουν σε επιπρόσθετο κίνδυνο, εάν η ασφάλεια που τους έχει
παρασχεθεί από αυτούς δεν είναι πλήρως προστατευμένη και
αποστασιοποιημένη από τον κίνδυνο πτώχευσης ή εάν οι
εισφορές σε κεφάλαιο εκκαθάρισης βρίσκονται σε κίνδυνο, σε
περίπτωση που εκκαθαριστικό μέλος του αποδέκτη κεντρικού
αντισυμβαλλομένου αθετεί τις υποχρεώσεις του. Ως εκ τούτου,
στις περιπτώσεις αυτές, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει
να ισχύουν για εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης και για
ανοίγματα διαπραγμάτευσης με άλλους κεντρικούς αντισυμ
βαλλομένους. Προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις
της μετάδοσης, η μεταχείριση όσον αφορά τις εισφορές στο
κεφάλαιο εκκαθάρισης άλλων κεντρικών αντισυμβαλλομένων
θα πρέπει να είναι εν γένει πιο συντηρητική από τη μεταχείριση
των ανοιγμάτων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κεντρικούς αντισυμ
βαλλομένους. Οι ίδιοι πόροι ενός κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου που χρησιμοποιούνται ως εισφορά στο κεφάλαιο εκκαθά
ρισης άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 16 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, καθώς δεν
έχουν επενδυθεί σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του.
Θα πρέπει επίσης να μην προσμετρούνται διπλά για τον
σκοπό του υπολογισμού σταθμισμένων ανοιγμάτων κινδύνου
που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες εισφορές.
Ο χρόνος που απαιτείται για τον εύτακτο τερματισμό της
λειτουργίας εξαρτάται αυστηρά από τις υπηρεσίες εκκαθάρισης
που παρέχει ο ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και από το
περιβάλλον αγοράς εντός της οποίας λειτουργεί, ιδίως στην
περίπτωση που ένας άλλος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπο
ρεί να αναλάβει τη συνέχιση των υπηρεσιών του. Επομένως, ο
αριθμός των μηνών που απαιτούνται για τον τερματισμό της
λειτουργίας θα πρέπει να βασίζεται σε ιδία εκτίμηση του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η οποία υπόκειται στην έγκριση
της αρμόδιας αρχής. Χρειάζεται να προβλεφθεί ένας ελάχιστος
αριθμός έξι μηνών, ώστε να εξασφαλιστεί συνετό επίπεδο των
κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Ο επιχειρηματικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο τον
οποίο αναλαμβάνει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, λόγω
της αποτελεσματικότητάς του και δυνητικών αλλαγών στις
γενικές επιχειρηματικές συνθήκες, που πιθανόν να εξασθενίσουν
τη χρηματοοικονομική του θέση ως συνέπεια της μείωσης των
εσόδων του ή της αύξησης των δαπανών του, πράγμα που
οδηγεί σε ζημία η οποία πρέπει να καταλογιστεί στο κεφάλαιό
του. Εφόσον το επίπεδο επιχειρηματικού κινδύνου εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη μεμονωμένη κατάσταση κάθε κεντρικού
αντισυμβαλλομένου και μπορεί να προκληθεί από διάφορους
παράγοντες, όπως αναποτελεσματικές διαδικασίες, δυσμενές
περιβάλλον αγοράς, ατελέσφορη ανταπόκριση στην τεχνολο
γική πρόοδο ή πενιχρή εκτέλεση των επιχειρηματικών στρατη
γικών, η κεφαλαιακή απαίτηση θα πρέπει να βασίζεται σε ιδία
εκτίμηση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, υπό τον όρο της
έγκρισης από την αρμόδια αρχή. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα
συντηρητικό κατώτατο όριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί
συνετό επίπεδο των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) συνεργάστηκε στενά με το
ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) και προέβη σε
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγο
ρών (ΕΑΚΑΑ), πριν από την υποβολή των σχεδίων τεχνικών
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προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Πραγμα
τοποίησε επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα σχέ
δια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα
συναφή κόστη και τις ωφέλειες και κάλεσε την Ομάδα Τραπε
ζικών Συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το
άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), να γνωμοδοτή
σει επ’ αυτών.
(10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνι

κών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευ
ρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κεφαλαιακές απαιτήσεις
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατέχει κεφάλαιο, περιλαμ
βανομένων των αδιανέμητων κερδών και των αποθεματικών, που ανά
πάσα στιγμή ισούται τουλάχιστον με το ποσό:
α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
για τερματισμό της λειτουργίας ή αναδιάρθρωση των δραστη
ριοτήτων του, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 2·
β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
για λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους, υπολογιζόμενων σύμ
φωνα με το άρθρο 3·
γ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και κίνδυνο
αγοράς, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 4·
δ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
για επιχειρηματικό κίνδυνο, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το
άρθρο 5.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει διαδικασίες για
τον προσδιορισμό όλων των πηγών κινδύνων που μπορεί να επηρε
άσουν τις τρέχουσες λειτουργίες του και εξετάζει την πιθανότητα
δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων για τα έσοδα ή τις δαπάνες του
και το επίπεδο του κεφαλαίου του.
3.
Εάν το ποσό κεφαλαίου που κατέχει ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι χαμηλότερο από
110 % των κεφαλαιακών απαιτήσεων ή χαμηλότερο από το
110 % των 7,5 εκατ. ευρώ («κατώφλι κοινοποίησης»), ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος αποστέλλει αμέσως κοινοποίηση στην αρμόδια
αρχή και την τηρεί ενήμερη τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση,
μέχρις ότου το ποσό του κεφαλαίου που κατέχει ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος να υπερβεί πάλι το κατώφλι κοινοποίησης.
4.
Η κοινοποίηση γίνεται γραπτώς και περιλαμβάνει τα ακό
λουθα στοιχεία:
α) τους λόγους για τους οποίους το κεφάλαιο του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου είναι χαμηλότερο από το κατώφλι κοινοποίησης
και περιγραφή της βραχυπρόθεσμης προοπτικής της χρηματοοι
κονομικής κατάστασης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·
(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
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β) συνολική περιγραφή των μέτρων που προτίθεται να λάβει ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για να διασφαλίσει τη διαρκή
συμμόρφωση προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Άρθρο 2
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τερματισμό της λειτουργίας ή
αναδιάρθρωση
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαιρεί τις ετήσιες ακαθάρι
στες λειτουργικές δαπάνες του διά δώδεκα προκειμένου να καθορί
σει τις μηνιαίες ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες του, και πολλα
πλασιάζει τον προκύπτοντα αριθμό επί το χρονικό διάστημα για
τερματισμό της λειτουργίας ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων
του, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2. Το αποτέλεσμα αυτού
του υπολογισμού είναι το κεφάλαιο που απαιτείται για να διασφα
λιστεί ο εύτακτος τερματισμός της λειτουργίας ή η αναδιάρθρωση
των δραστηριοτήτων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
2.
Προκειμένου να καθοριστεί το χρονικό διάστημα για τον
τερματισμό της λειτουργίας ή την αναδιάρθρωση των δραστηριοτή
των που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή προς έγκριση, σύμφωνα με
τις εξουσίες που διαθέτει η συγκεκριμένη αρμόδια αρχή βάσει του
τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τη δική του εκτί
μηση για το κατάλληλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον
τερματισμό της λειτουργίας ή την αναδιάρθρωση των δραστηριοτή
των του. Το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα πρέπει να είναι επαρκές
για να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων σε ακραίες συνθήκες αγοράς,
εύτακτο τερματισμό της λειτουργίας ή αναδιάρθρωση των δραστη
ριοτήτων του, αναδιοργάνωση των εργασιών του, ρευστοποίηση του
χαρτοφυλακίου του εκκαθάρισης ή μεταβίβαση των δραστηριοτήτων
του εκκαθάρισης σε άλλον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Η εκτίμηση
λαμβάνει υπόψη τη ρευστότητα, το μέγεθος, τη δομή της ληκτό
τητας και τα δυνητικά διασυνοριακά εμπόδια των θέσεων του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, καθώς και τον τύπο των εκκαθαρι
ζόμενων προϊόντων. Το χρονικό διάστημα για τον τερματισμό της
λειτουργίας ή την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης,
προβλέπεται να είναι τουλάχιστον έξι μήνες.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επικαιροποιεί την εκτίμησή
του για το κατάλληλο χρονικό διάστημα όσον αφορά τον τερματι
σμό της λειτουργίας ή την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του,
οσάκις υπάρχει σημαντική αλλαγή στις παραδοχές στις οποίες βασί
ζεται η εκτίμηση και υποβάλλει αυτή την επικαιροποιημένη εκτί
μηση στην αρμόδια αρχή προς έγκριση.
4.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι λειτουργικές
δαπάνες εκτιμώνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικο
νομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που εγκρίθηκαν βάσει του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμ
βουλίου 78/660/ΕΟΚ (1), 83/349/ΕΟΚ (2) και 86/635/ΕΟΚ (3) ή
σύμφωνα με γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτης χώρας που
προσδιορίζονται ως ισοδύναμες με τα ΔΠΧΠ σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής (4) ή λογιστικά πρό
τυπα τρίτης χώρας των οποίων η χρήση επιτρέπεται σύμφωνα με
το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα
ελεγμένα στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

222
193
372
340

της
της
της
της

14.8.1978, σ. 11.
18.7.1983, σ. 1.
31.12.1986, σ. 1.
22.12.2007, σ. 66.
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Άρθρο 3
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικούς και νομικούς
κινδύνους
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις του για λειτουργικούς —περιλαμβανομένων των νομι
κών— κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 1 χρησιμοποιώντας
είτε τη μέθοδο του βασικού δείκτη είτε εξελιγμένες μεθόδους
μέτρησης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, υπό τους
περιορισμούς που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί τη
μέθοδο του βασικού δείκτη προκειμένου να υπολογίσει τις κεφαλαι
ακές απαιτήσεις του λειτουργικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο
103 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει επαρκώς τεκμη
ριωμένο σύστημα εκτίμησης και διαχείρισης του λειτουργικού κιν
δύνου, με σαφείς ευθύνες που έχουν ανατεθεί για το συγκεκριμένο
σύστημα. Προσδιορίζει τα ανοίγματά του σε λειτουργικούς κινδύ
νους και ανιχνεύει σχετικά δεδομένα για τους λειτουργικούς κινδύ
νους, περιλαμβανομένων δεδομένων για ουσιαστική ζημία. Το
σύστημα υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, η οποία διενεργείται
από ανεξάρτητο μέρος που διαθέτει την απαραίτητη γνώση για τη
διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης.
4.
Το σύστημα αξιολόγησης του λειτουργικού κινδύνου του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου είναι στενά εντεταγμένο στις διαδι
κασίες διαχείρισης κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Το
αποτέλεσμά του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας
παρακολούθησης και ελέγχου των χαρακτηριστικών του λειτουργι
κού κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει σύστημα υποβο
λής εκθέσεων σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, στο πλαίσιο του
οποίου διαβιβάζει εκθέσεις σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο σε
αρμοδίους στο εσωτερικό των ιδρυμάτων. Ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος εφαρμόζει διαδικασίες για την ανάληψη κατάλληλης δρά
σης σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις
προς τη διοίκηση.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί επίσης να υποβάλλει
αίτηση στην αρμόδια αρχή του για χορήγηση άδειας χρήσης εξε
λιγμένων μεθόδων μέτρησης. Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την άδεια να χρησιμοποιεί εξελιγ
μένες μεθόδους μέτρησης βάσει των δικών του λειτουργικών συστη
μάτων μέτρησης κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 105 της οδηγίας
2006/48/ΕΚ.
7.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που χρησιμοποιούν εξελιγμέ
νες μεθόδους μέτρησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6, για τον
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους για λειτουργικό
κίνδυνο πρέπει να κατέχουν κεφάλαιο το οποίο ανά πάσα στιγμή
να ισούται τουλάχιστον με το 80 % του κεφαλαίου που απαιτείται
όταν χρησιμοποιούν τη μέθοδο του βασικού δείκτη σύμφωνα με την
παράγραφο 2.
Άρθρο 4
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου και κίνδυνο αγοράς που δεν
καλύπτονται ήδη από συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς
πόρους που αναφέρονται στα άρθρα 41 έως 44 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις του, που αναφέρονται στο άρθρο 1, ως το άθροισμα του
8 % των ποσών ανοίγματος σταθμισμένου κινδύνου για πιστωτικό
κίνδυνο και πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και των κεφα
λαιακών απαιτήσεών του για κίνδυνο αγοράς, υπολογιζόμενο σύμ
φωνα με τις οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, υπό τους περιο
ρισμούς που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.
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2.
Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο
αγοράς που δεν καλύπτεται ήδη από συγκεκριμένους χρηματοοικο
νομικούς πόρους που αναφέρονται στα άρθρα 41 έως 44 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
χρησιμοποιεί τις μεθόδους που προβλέπονται στα παραρτήματα I
έως IV της οδηγίας 2006/49/ΕΚ.

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει συντελεστή στάθμισης κιν
δύνων 1 250 % στο άνοιγμά του που προκύπτει από εισφορές σε
κεφάλαιο εκκαθάρισης άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου και
συντελεστή στάθμισης κινδύνων 2 % στα εμπορικά ανοίγματά του
με άλλον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

3.
Για τον υπολογισμό των ποσών ανοίγματος σταθμισμένου
κινδύνου για πιστωτικό κίνδυνο που δεν καλύπτεται ήδη από συγκε
κριμένους χρηματοοικονομικούς πόρους που αναφέρονται στα
άρθρα 41 έως 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο για
πιστωτικό κίνδυνο, που προβλέπεται στα άρθρα 78 έως 83 της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Άρθρο 5

4.
Για τον υπολογισμό των ποσών ανοίγματος σταθμισμένου
κινδύνου για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που δεν καλύ
πτεται ήδη από συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς πόρους που
αναφέρονται στα άρθρα 41 έως 44 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί τη
μέθοδο καθημερινής αποτίμησης (mark-to-market), που προβλέπε
ται στο παράρτημα III μέρος 3 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, και την
αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων που εφαρμό
ζει εποπτικούς συντελεστές προσαρμογής της μεταβλητότητας,
όπως προβλέπεται στο παράρτημα VIII μέρος 3 της οδηγίας
2006/48/ΕΚ.
5.
Εάν δεν πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στα άρθρα
52 και 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και εάν ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος δεν χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους του, ο

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για επιχειρηματικό κίνδυνο
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει στην αρμόδια
αρχή προς έγκριση, σύμφωνα με τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής
δυνάμει του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τη
δική του εκτίμηση για το κεφάλαιο που απαιτείται για την κάλυψη
ζημιών που προκύπτουν από επιχειρηματικό κίνδυνο βάσει εύλογα
προβλέψιμων δυσμενών σεναρίων σχετικών με το επιχειρηματικό
μοντέλο του.

2.
Η κεφαλαιακή απαίτηση για επιχειρηματικό κίνδυνο ισούται
με την εγκριθείσα εκτίμηση, με ελάχιστο ποσό ίσο με το 25 % των
ετήσιων ακαθάριστων λειτουργικών δαπανών του. Για τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου, οι ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες εκτι
μώνται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4.

Άρθρο 6
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.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

23.2.2013
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 153/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωση,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για
τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλο
μένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2), και ιδίως το
άρθρο 25 παράγραφος 8, το άρθρο 26 παράγραφος 9, το άρθρο
29 παράγραφος 4, το άρθρο 34 παράγραφος 3, το άρθρο 41
παράγραφος 5, το άρθρο 42 παράγραφος 5, το άρθρο 44 παρά
γραφος 2, το άρθρο 45 παράγραφος 5, το άρθρο 46 παράγραφος
3, το άρθρο 47 παράγραφος 8 και το άρθρο 49 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά,
εφόσον αφορούν οργανωτικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων
την τήρηση αρχείων και την αδιάλειπτη λειτουργία, και απαι
τήσεις προληπτικής εποπτείας, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα
περιθώρια ασφαλείας, το κεφάλαιο εκκαθάρισης, τους ελέγ
χους κινδύνου ρευστότητας, τις γραμμές άμυνας σε περί
πτωση αθέτησης υποχρέωσης, την παροχή ασφαλειών, την
επενδυτική πολιτική, την επανεξέταση μοντέλων, τους ελέγ
χους αντοχής σε ακραίες συνθήκες και τους απολογιστικούς
ελέγχους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ
αυτών των διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε
ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που
υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη
εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων
αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα ρυθμι
στικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται δυνάμει του τίτλου
III και του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
σε έναν ενιαίο κανονισμό.
Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών
(2)
αγορών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη
τις αρχές για τις υποδομές της χρηματοπιστωτικής αγοράς,
τις οποίες διατύπωσε η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και
Διακανονισμού και ο Διεθνής Οργανισμός των Επιτροπών
Κεφαλαιαγοράς («Αρχές CPSS-IOSCO»), που αποτελούν
παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις κανονιστικές απαιτήσεις
όσον αφορά κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.
(3)
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλ
λόμενοι είναι ασφαλείς και εύρωστοι υπό οποιεσδήποτε συν
θήκες αγοράς, είναι σημαντικό να υιοθετούν συνετές διαδι
κασίες διαχείρισης των κινδύνων, οι οποίες να καλύπτουν
δεόντως όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή
δύναται να εκτεθούν. Εν προκειμένω, τα πρότυπα διαχείρισης
κινδύνου που εφαρμόζονται όντως από τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά από
εκείνα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον
κριθεί σκόπιμο για τους σκοπούς της διαχείρισης κινδύνου.
Προκειμένου να επεξηγηθεί σαφώς ένας περιορισμένος αριθ
(4)
μός εννοιών που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ)
(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(5)

(6)

(7)

(8)

αριθ. 648/2012, όπως και για να διευκρινιστούν οι τεχνικοί
όροι που είναι αναγκαίοι για την κατάρτιση του παρόντος
τεχνικού προτύπου, θα πρέπει να δοθεί ο ορισμός ορισμένων
όρων.
Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι αναγνωρισμένοι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτης χώρας δεν διαταράσ
σουν την ομαλή λειτουργία των ενωσιακών αγορών. Για
τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι
αναγνωρισμένοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δεν είναι σε
θέση να υποβαθμίσουν τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τη
διαχείριση κινδύνων κάτω από τα επίπεδα που προβλέπονται
στην Ένωση, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε
ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην
ΕΑΚΑΑ σχετικά με την αναγνώριση κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου τρίτης χώρας θα πρέπει να επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ
να εκτιμήσει κατά πόσον ο συγκεκριμένος κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη
τρίτη χώρα. Επιπλέον, ο προσδιορισμός της ισοδυναμίας από
την Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες
με όλες τις διατάξεις του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 και του παρόντος κανονισμού.
Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας
των επενδυτών, κατά την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλ
λομένων τρίτης χώρας η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφο
ρίες από τις απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να κρίνει
αν πληρούνται οι όροι του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.
Η συνεχής αξιολόγηση της πλήρους συμμόρφωσης κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας της εν λόγω τρίτης χώρας είναι καθή
κον της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Οι πληροφορίες
που πρέπει να παράσχει στην ΕΑΚΑΑ ο αιτών κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να αποσκο
πούν στην αλληλεπικάλυψη της αξιολόγησης της αρμόδιας
αρχής της τρίτης χώρας, αλλά στη διασφάλιση ότι ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε αποτελεσματική επο
πτεία και επιβολή της νομοθεσίας στη συγκεκριμένη τρίτη
χώρα, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως υψηλό βαθμό προστα
σίας των επενδυτών.
Προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να διενεργεί πλήρη αξιολόγηση, οι
πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο τρίτης χώρας θα πρέπει να συμπληρώνο
νται από εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαρκούς επο
πτείας, των εξουσιών επιβολής της νομοθεσίας και των δρά
σεων που αναλαμβάνει η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας. Οι
εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο
της ρύθμισης συνεργασίας που καθιερώνεται σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η εν λόγω ρύθμιση
συνεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΑΚΑΑ ενημε
ρώνεται έγκαιρα για οποιαδήποτε εποπτική ή σχετική με την
επιβολή της νομοθεσίας δράση έχει αναληφθεί κατά του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου που υποβάλλει αίτηση
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αναγνώρισης, και για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων υπό
τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια στον σχετικό κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο, καθώς και για οποιαδήποτε σχετική επι
καιροποίηση των πληροφοριών που είχε παράσχει αρχικά o
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο της διαδικασίας
αναγνώρισης.
Οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σχετικά
με τις εσωτερικές γραμμές αναφοράς κινδύνου χρειάζονται
περαιτέρω προσδιορισμό διευκρινίσεις προκειμένου να εφαρ
μοστεί ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο περιλαμ
βάνει τη δομή, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες της
εσωτερικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου. Οι ρυθμίσεις
διακυβέρνησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα
καθεστώτα εταιρικού δικαίου που ισχύουν στην Ένωση, προ
κειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμε
νοι λειτουργούν εντός υγιούς νομικού πλαισίου.
Για να διασφαλιστεί ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες διαδικασίας συμμόρφωσης
προς τον παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1249/2012 της Επιτροπής (1), θα πρέπει να καθορι
στούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας συμμόρ
φωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
Είναι αναγκαίο να οριστούν σαφώς οι αρμοδιότητες του
συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών,
καθώς και να προσδιοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις λει
τουργίας του συμβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
η οργανωτική δομή κεντρικού αντισυμβαλλομένου τού επι
τρέπει την άσκηση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων
του με αδιάλειπτο και εύρυθμο τρόπο. Είναι επίσης αναγκαίο
να καθοριστούν σαφείς και άμεσες ιεραρχικές σχέσεις, ώστε
να εξασφαλίζεται λογοδοσία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διαχεί
ριση κεντρικού αντισυμβαλλομένου, είναι σημαντικό η πολι
τική αποδοχών που εφαρμόζει να αποθαρρύνει την ανάληψη
υπερβολικού κινδύνου. Για να επιφέρει η πολιτική αποδοχών
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να αποτελεί αντι
κείμενο ενδεδειγμένης παρακολούθησης και επανεξέτασης
από πλευράς του συμβουλίου το οποίο θα πρέπει να συστή
σει ειδική επιτροπή που θα εποπτεύει καταλλήλως την εφαρ
μογή της πολιτικής αποδοχών.
Για να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι λει
τουργούν με το απαραίτητο επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού,
προκειμένου να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους, ότι
είναι υπόλογοι για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους
και ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τα σχετικά σημεία επαφής
εντός των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τους οποίους επο
πτεύουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον έναν υπεύθυνο κινδύνου, έναν υπεύθυνο συμ
μόρφωσης και έναν υπεύθυνο τεχνολογίας.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να αξιολογούν
και να παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο τα μέλη του
συμβουλίου που παρίστανται στα συμβούλια διαφορετικών
οντοτήτων έχουν συγκρούσεις συμφερόντων, είτε εντός είτε
εκτός του ομίλου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Τα
μέλη του συμβουλίου δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να
παρίστανται σε διαφορετικά συμβούλια, εκτός εάν αυτό
συνεπάγεται συγκρούσεις συμφερόντων.
Προκειμένου να έχει αποτελεσματική υπηρεσία λογιστικού
ελέγχου, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να καθο
ρίσει τις αρμοδιότητες και τις γραμμές αναφοράς των εσω
τερικών ελεγκτών του, να εξασφαλίσει ότι τα σχετικά

(1) ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 32.
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ζητήματα παραπέμπονται έγκαιρα στο συμβούλιο του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου και στις αρμόδιες αρχές. Κατά τη
συγκρότηση και τη διατήρηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγ
χου, θα πρέπει να ορίζονται σαφώς η αποστολή της, η
ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα, το πεδίο εφαρμογής
και η ευθύνη, η εξουσία, η υποχρέωση λογοδοσίας και τα
πρότυπα λειτουργίας.
(16)

Για να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της, η οικεία
αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις απα
ραίτητες πληροφορίες ώστε να αποφαίνεται αν ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος πληροί τους όρους χορήγησης άδειας
λειτουργίας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο χωρίς αδι
καιολόγητη καθυστέρηση.

(17)

Τα αρχεία που τηρούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα
πρέπει να διευκολύνουν την ενδελεχή γνώση της πιστωτικής
έκθεσης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων έναντι εκκαθαρι
στικών μελών και να επιτρέπουν την παρακολούθηση του
τεκμαρτού συστημικού κινδύνου. Θα πρέπει επίσης να επι
τρέπουν στις αρμόδιες αρχές, στην ΕΑΚΑΑ και στα σχετικά
μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
(ΕΣΚΤ) να ανασυστήσουν επαρκώς τη διαδικασία εκκαθάρι
σης προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση προς κανο
νιστικές απαιτήσεις περιλαμβανομένων των απαιτήσεων ανα
φοράς. Αφού καταγραφούν, τα δεδομένα αυτά είναι επίσης
χρήσιμα στους κεντρικούς συμβαλλόμενους για την εκπλή
ρωση των κανονιστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι
εκκαθαριστικών μελών και σε περιπτώσεις διαφοράς.

(18)

Τα δεδομένα που αναφέρουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να καταγρά
φονται έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να δύνανται να ελέγχουν
τη συμμόρφωση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων προς την
υποχρέωση αναφοράς που διατυπώνεται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληρο
φορίες σε περιπτώσεις όπου αυτές δεν μπορούν να αναζη
τηθούν σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

(19)

Οι απαιτήσεις τήρησης αρχείων σε σχέση με συναλλαγές θα
πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες έννοιες που χρησιμοποι
ούνται στην υποχρέωση αναφοράς του άρθρου 9 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, προκειμένου να διασφαλίζεται
η ενδεδειγμένη αναφορά από πλευράς των κεντρικών αντι
συμβαλλομένων.

(20)

Για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία κατά τη στιγμή
της διακοπής, η δευτερεύουσα εγκατάσταση επεξεργασίας
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου θα πρέπει να βρίσκεται
σε επαρκή απόσταση και σε επαρκώς διακριτή, από γεωγρα
φική άποψη, τοποθεσία από την κύρια εγκατάσταση έτσι
ώστε να μην υπόκειται στην ίδια καταστροφή που δύναται
να προκαλέσει η μη διαθεσιμότητα της κύριας εγκατάστα
σης. Θα πρέπει να καταρτιστούν σενάρια που αναλύουν τις
επιπτώσεις σε γεγονότα κρίσης σε υπηρεσίες κρίσιμης σημα
σίας, περιλαμβανομένων σεναρίων που προβλέπουν τη μη
διαθεσιμότητα συστημάτων λόγω φυσικής καταστροφής. Οι
συγκεκριμένες αναλύσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται σε
περιοδική βάση.

(21)

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι συστημικώς σημαντι
κές υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα πρέπει
να ανακτούν κρίσιμες λειτουργίες εντός δύο ωρών, διαθέτο
ντας εφεδρικά συστήματα τήρησης αρχείων τα οποία ιδεω
δώς αρχίζουν την επεξεργασία αμέσως μετά το συμβάν. Οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει επίσης να διασφαλί
ζουν με άκρως υψηλή πιθανότητα ότι δεν χαθούν δεδομένα.
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Είναι σημαντικό η αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικό
μέλος να μην προκαλεί σημαντικές ζημίες σε άλλους συμ
μετέχοντες στην αγορά. Συνεπώς, οι κεντρικοί αντισυμβαλ
λόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν μέσω περιθωρίων ασφα
λείας που παρέχει το υπερήμερο μέλος, τουλάχιστον, σημα
ντικό ποσοστό της πιθανής ζημίας που μπορεί να υποστεί ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στη διάρκεια της διαδικασίας
συμψηφισμού. Κανόνες θα πρέπει να καθορίζουν το ελάχιστο
ποσοστό που θα πρέπει να καλύπτουν τα περιθώρια ασφα
λείας για διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων.
Επιπλέον, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να ακο
λουθούν αρχές για την επαρκή προσαρμογή των επιπέδων
των περιθωρίων ασφαλείας τους στα χαρακτηριστικά εκά
στου χρηματοπιστωτικού μέσου ή χαρτοφυλακίου που εκκα
θαρίζουν.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να μη μειώνουν
τα περιθώρια ασφαλείας τους σε επίπεδο που να διακυβεύει
την ασφάλειά τους ως αποτέλεσμα της ύπαρξης άκρως αντα
γωνιστικού περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτόν, οι υπολογι
σμοί του περιθωρίου ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούν
ειδικές απαιτήσεις ως προς τις βασικές τους συνιστώσες. Υπό
την έννοια αυτή, τα περιθώρια ασφαλείας θα πρέπει να λαμ
βάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των συνθηκών αγοράς,
μεταξύ άλλων τις περιόδους ακραίων συνθηκών.
Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να προσδιορίζουν το
ενδεδειγμένο ποσοστό και τους ενδεδειγμένους χρονικούς
ορίζοντες για την περίοδο εκκαθάρισης και τον υπολογισμό
της ιστορικής μεταβλητότητας. Ωστόσο, προκειμένου να δια
σφαλιστεί ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διαχειρίζονται
δεόντως τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, είναι επιθυμητό να
μην προσδιοριστεί η προσέγγιση την οποία θα πρέπει να
υιοθετήσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για τον υπολο
γισμό των απαιτήσεων παροχής περιθωρίου ασφαλείας από
αυτές τις παραμέτρους. Για τους ίδιους λόγους, οι κεντρικοί
αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να μην εμποδίζονται να βασί
ζονται σε διάφορες αξιόπιστες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
για την ανάπτυξη του καθορισμού περιθωρίου βάσει χαρτο
φυλακίου, θα πρέπει να δύνανται να χρησιμοποιούν μεθό
δους βασισμένες σε συσχετίσεις μεταξύ κινδύνου τιμών του
χρηματοπιστωτικού μέσου ή του συνόλου των χρηματοπι
στωτικών μέσων που εκκαθαρίζουν, καθώς και τυχόν ενδε
δειγμένες μεθόδους που βασίζονται σε ισοδύναμες στατιστι
κές παραμέτρους εξάρτησης.
Για να καθοριστεί η χρονική περίοδος κατά την οποία ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς
σε σχέση με τη διαχείριση θέσης υπερήμερου μέλους, ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εξετάσει τα σχε
τικά χαρακτηριστικά των εκκαθαριζόμενων χρηματοπιστωτι
κών μέσων ή χαρτοφυλακίου, όπως το επίπεδο ρευστότητάς
τους και το μέγεθος της θέσης ή της συγκέντρωσής της. Οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να αξιολογούν
συνετά τον χρόνο που απαιτείται για το κλείσιμο της
θέσης υπερήμερου μέρους μετά την πλέον πρόσφατη συγκέ
ντρωση περιθωρίων ασφαλείας, το μέγεθος της θέσης και τη
συγκέντρωσή της.
Προκειμένου να αποφευχθεί πρόκληση ή επιδείνωση χρημα
τοπιστωτικής αστάθειας, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα
πρέπει, στον μέγιστο εφικτό βαθμό, να υιοθετήσουν μελλο
ντοστρεφείς μεθοδολογίες για τα περιθώρια ασφαλείας οι
οποίες περιορίζουν την πιθανότητα φιλοκυκλικών μεταβολών
των απαιτήσεων παροχής περιθωρίου ασφαλείας, χωρίς να
υπονομευτεί η ανθεκτικότητα του κεντρικού αντισυμβαλλο
μένου.
Ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εμπιστοσύνης για εξωχρημα
τιστηριακά παράγωγα δικαιολογείται τυπικά επειδή τα συγκεκρι
μένα προϊόντα μπορεί να επηρεάζονται από λιγότερο αξιόπιστη

(28)

(29)

(30)

(31)

L 52/43

διαμόρφωση τιμών και πιο βραχυπρόθεσμης διάρκειας ιστορικά
στοιχεία στα οποία βασίζονται οι εκτιμήσεις της έκθεσης. Οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να εκκαθαρίζουν εξωχρη
ματιστηριακά παράγωγα που δεν επηρεάζονται από τέτοια φαι
νόμενα και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά κινδύνου με τα απα
ριθμούμενα παράγωγα και θα πρέπει να είσαι σε θέση να εκκα
θαρίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα με συνέπεια, ανεξαρτήτως
της μεθόδου εκτέλεσης.
Ο ενδεδειγμένος ορισμός των ακραίων αλλά ευλογοφανών
συνθηκών αγοράς αποτελεί βασική συνιστώσα της διαχείρι
σης της κρίσης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Για
τους σκοπούς της τήρησης επικαιροποιημένου πλαισίου δια
χείρισης της κρίσης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, οι
ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς θα πρέπει να
μην θεωρούνται στατική έννοια, αλλά μάλλον συνθήκες που
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και ποικίλλουν
μεταξύ των αγορών. Ένα σενάριο αγοράς μπορεί να είναι
ακραίο αλλά ευλογοφανές για κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
αλλά να μην έχει μεγάλη σημασία για κάποιον άλλον. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να θεσπίσει ένα
άρτιο πλαίσιο εσωτερικής πολιτικής για την ταυτοποίηση
των αγορών στις οποίες εκτίθεται και να χρησιμοποιεί ορι
σμένα κοινά ελάχιστα πρότυπα για τον καθορισμό ακραίων
αλλά ευλογοφανών συνθηκών σε κάθε ταυτοποιηθείσα αγο
ρά. Θα πρέπει επίσης να εκτιμά αντικειμενικά την πιθανότητα
άσκησης ταυτόχρονων πιέσεων σε πολλαπλές αγορές.
Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή ενδεδειγμένων και άρτιων
ρυθμίσεων διακυβέρνησης, το πλαίσιο που χρησιμοποιεί ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για την ταυτοποίηση ακραίων
αλλά ευλογοφανών συνθηκών αγοράς θα πρέπει να συζητεί
ται από την επιτροπή κινδύνου και να εγκρίνεται από το
συμβούλιο. Θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον σε
ετήσια βάση, ενώ τα αποτελέσματα θα πρέπει να συζητούνται
από την επιτροπή κινδύνου και στη συνέχεια να κοινοποιού
νται στο συμβούλιο. Η επανεξέταση θα πρέπει να διασφαλί
ζει ότι οι μεταβολές στην κλίμακα και στη συγκέντρωση της
έκθεσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, καθώς και οι
εξελίξεις στις αγορές στις οποίες λειτουργεί αντικατοπτρίζο
νται στον ορισμό των ακραίων αλλά ευλογοφανών συνθηκών
αγοράς. Η εν λόγω επανεξέταση δεν θα πρέπει, όμως, να
θεωρηθεί υποκατάστατο της συνεχούς αποτίμησης από πλευ
ράς του κεντρικού αντισυμβαλλομένου της επάρκειας του
κεφαλαίου εκκαθάρισης που διαθέτει υπό το πρίσμα των
εξελισσόμενων συνθηκών αγοράς
Για να εξασφαλιστεί η επαρκής διαχείριση του κινδύνου
ρευστότητάς τους, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει
να θεσπίσουν πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να εξαρτάται από τον
χαρακτήρα των υποχρεώσεών του και να εξετάζει τα εργα
λεία που διαθέτει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για την
εκτίμηση του κινδύνου ρευστότητας που αντιμετωπίζει, τον
καθορισμό των πιέσεων επί της ρευστότητας που πιθανόν να
επέλθουν και τη διασφάλιση της επάρκειας των ρευστοποι
ήσιμων πόρων του.
Κατά την εκτίμηση της επάρκειας των ρευστοποιήσιμων
πόρων του, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να
εξετάζει το μέγεθος και τη ρευστότητα των πόρων που
κατέχει, καθώς και τον πιθανό κίνδυνο συγκέντρωσης
αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Είναι σημαντικό οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να εντοπίζουν όλα τα σημα
ντικά είδη συγκεντρώσεων κινδύνου της ρευστότητας στο
πλαίσιο των πόρων τους έτσι ώστε η ρευστότητα των κεντρι
κών αντισυμβαλλομένων να είναι άμεσα διαθέσιμη όπου είναι
αναγκαίο. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει επίσης
να εξετάζουν επιπρόσθετους κινδύνους που απορρέουν από
πολλαπλές σχέσεις αλληλεξαρτήσεις και συγκεντρώσεις.
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Δεδομένου ότι η ρευστότητα θα πρέπει να άμεσα διαθέσιμη
για συναλλαγές της ίδιας ημέρας ή ακόμα και για ενδοημε
ρήσιες συναλλαγές, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί
να χρησιμοποιεί ρευστά διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα
έκδοσης, ρευστά διαθέσιμα σε φερέγγυες εμπορικές τράπε
ζες, δεσμευθείσες πιστώσεις, δεσμευθέντα ρέπος, άκρως
εμπορεύσιμα στοιχεία επιπρόσθετης ασφάλειας που τίθενται
σε θεματοφυλακή και επενδύσεις που είναι άμεσα διαθέσιμες
και μετατρέψιμες σε ρευστά διαθέσιμα με προκαθορισμένες
και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, ακόμα και
σε ακραίες συνθήκες στις αγορές. Τα εν λόγω κίνητρα και
ασφάλειες θα πρέπει να λογίζονται μόνον ως μέρος προκα
θορισμένων ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων
υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Προκειμένου να παρέχεται το απαραίτητο κίνητρο στον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να καθορίσει συνετές απαιτήσεις
και να διατηρήσει το εν λόγω ποσό σε επαρκές επίπεδο
αποφεύγοντας παράλληλα το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, είναι
σημαντικό να καθοριστεί κοινή μεθοδολογία για τον υπολο
γισμό και τη διατήρηση συγκεκριμένου ποσού των ειδικών
ιδίων πόρων που θα πρέπει να διατηρεί ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος για να τους χρησιμοποιεί στις γραμμές άμυνας
σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης. Είναι ουσιαστικό να
διατηρεί χωριστά αυτούς τους πόρους καλύπτουν ζημίες
από αθέτηση υποχρέωσης και με διακριτή λειτουργία από
τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου που καλύπτουν διάφορους κινδύνους
στους οποίους δύναται να εκτεθεί ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος.
Είναι σημαντικό οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμό
ζουν συνεπή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ιδίων
πόρων που θα χρησιμοποιηθούν στις γραμμές άμυνας σε
περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, προκειμένου να εξασφαλι
στούν ισοδύναμοι όροι μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομέ
νων. Η παροχή διακριτικής ευχέρειας στους κεντρικούς αντι
συμβαλλομένους για να εφαρμόσουν επαρκώς σαφή μεθο
δολογία θα οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα
μεταξύ των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, παρέχοντας τοι
ουτοτρόπως κίνητρα για ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Συνεπώς,
είναι βασικό να μην επιτρέπει η μεθοδολογία τη διακριτική
ευχέρεια των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Για τον σκοπό
αυτόν, ενδείκνυται να έχουν απλό ποσοστό βάσει σαφώς
αναγνωρίσιμου μέτρου και σαφούς μεθοδολογίας, προκειμέ
νου να διασφαλίζεται συνεκτικός υπολογισμός των ιδίων
πόρων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που χρησιμοποι
ούνται στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέ
ωσης.
Θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα ελάχιστα κριτήρια που
διασφαλίζουν ότι αποδεκτές ασφάλειες είναι άκρως ρευστο
ποιήσιμες και μπορούν να μετατραπούν ταχέως σε ρευστά
διαθέσιμα με ελάχιστες επιπτώσεις επί των τιμών. Τα κριτή
ρια αυτά θα πρέπει να αφορούν τον εκδότη της ασφάλειας,
τον βαθμό στον οποίον μπορεί να ρευστοποιηθεί στη αγορά
και το κατά πόσο η αξία της συσχετίζεται με την πιστωτική
ικανότητα του μέλους που παρέχει την ασφάλεια ώστε να
ληφθεί μέριμνα για πιθανό κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει την επιλογή
να εφαρμόζει επιπρόσθετα κριτήρια όπου είναι αναγκαίο για
την επίτευξη του ευκταίου επιπέδου ευρωστίας.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να αποδέχονται
μόνον άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες με ελάχιστο πιστω
τικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. Προκειμένου να διασφα
λίζεται ότι οι ασφάλειες τις οποίες κατέχουν οι κεντρικοί
αντισυμβαλλόμενοι παραμένουν άκρως ρευστοποιήσιμες
ανά πάσα στιγμή, είναι αναγκαίο να καθιερώσουν οι κεντρι
κοί αντισυμβαλλόμενοι διαφανείς και προβλέψιμες πολιτικές
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και διαδικασίες προκειμένου να αξιολογούν και να παρακο
λουθούν διαρκώς τη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων
που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλειες, εφαρμόζοντας κατάλ
ληλες μεθοδολογίες αποτίμησης. Για τον σκοπό αυτόν, οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει επίσης να εφαρμό
ζουν όρια συγκέντρωσης με σκοπό να διατηρούν επαρκή
διαφοροποίηση των ασφαλειών, ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης, χωρίς σημαντικό κίνδυνο
αγοράς που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία τους. Κατά
τον καθορισμό των πολιτικών τους για επιλέξιμες ασφάλειες
και όρια συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την
παγκόσμια διαθεσιμότητα αυτών των ασφαλειών δεδομένων
των δυνητικών μακροοικονομικών επιπτώσεων των πολιτικών
τους.
Για να αποφευχθεί κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης, τα εκκα
θαριστικά μέλη δεν θα πρέπει, εν γένει, να δύνανται να
χρησιμοποιούν ως ασφάλεια ίδιες κινητές αξίες ή κινητές
αξίες εκδοθείσες από οντότητα του ομίλου τους. Ωστόσο,
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση
να επιτρέπει σε εκκαθαριστικά μέλη να παρέχουν καλυμμένα
ομόλογα τα οποία είναι απομονωμένα από την αφερεγγυό
τητα του εκδότη. Η υποκείμενη ασφάλεια θα πρέπει παρ’ όλα
αυτά να είναι κατάλληλα διαχωρισμένη από τον εκδότη και
να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια για να μπορεί να είναι
αποδεκτή ως ασφάλεια. Το εκκαθαριστικό μέλος θα πρέπει
να μην εκδίδει χρηματοπιστωτικά μέσα με πρωταρχικό σκοπό
τη χρησιμοποίησή τους ως ασφάλειας από άλλο εκκαθαρι
στικό μέλος.
Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κεντρικών αντισυμβαλ
λόμενων, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να απο
δέχεται ως ασφάλεια εγγύηση εμπορικής τράπεζας μόνο μετά
από ενδελεχή αξιολόγηση του εκδότη και του νομικού, συμ
βατικού και λειτουργικού πλαισίου της εγγύησης. Ακάλυπτη
έκθεση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε εμπορικές τρά
πεζες θα πρέπει να αποφεύγεται. Συνεπώς, οι εγγυήσεις
εμπορικών τραπεζών δύνανται να γίνονται αποδεκτές μόνον
υπό αυστηρούς όρους. Οι όροι αυτοί πληρούνται, εν γένει,
σε αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση
εμπορικών τραπεζών που επιθυμούν να χορηγήσουν πιστώ
σεις σε μη χρηματοοικονομικά εκκαθαριστικά μέλη. Για τον
λόγο αυτόν, θα πρέπει να επιτραπεί υψηλότερο όριο συγκέ
ντρωσης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Για να περιορίσει τον κίνδυνο αγοράς, ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος θα πρέπει να αποτιμά την ασφάλειά του τουλά
χιστον σε ημερήσια βάση. Θα πρέπει να εφαρμόσει συνετούς
συντελεστές αποκοπής που αντικατοπτρίζουν τη δυνητική
μείωση της αξίας της ασφάλειας κατά το χρονικό διάστημα
μεταξύ της τελευταίας αναπροσαρμογής της και της περιό
δου κατά την οποία η ασφάλεια μπορεί εύλογα να θεωρηθεί
ρευστοποιήσιμη σε ακραίες συνθήκες αγοράς. Το επίπεδο
της ασφάλειας θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη
δυνητική έκθεση σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης.
Η εφαρμογή συντελεστών αποκοπής θα επιτρέψει επίσης
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να αποφεύγει ευρείες και
απροσδόκητες προσαρμογές στο ποσό της απαιτούμενης
ασφάλειας, αποφεύγοντας φιλοκυκλικές επιπτώσεις, στο
μέτρο του δυνατού.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να μη συγκεντρώ
νει ασφάλειες σε περιορισμένο αριθμό εκδοτών ή σε περιορι
σμένο αριθμό περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να αποφεύ
γονται δυνητικές σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις επί των
τιμών σε περίπτωση ρευστοποίησης της ασφάλειας βραχυ
πρόθεσμα. Για τον λόγο αυτόν, συγκεντρωμένες θέσεις
ασφαλειών θα πρέπει να μη θεωρούνται άκρως ρευστοποι
ήσιμες.
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Ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίν
δυνος αγοράς θα πρέπει να εξετάζονται σε επίπεδο χαρτο
φυλακίου, καθώς και στο επίπεδο μεμονωμένου χρηματοπι
στωτικού μέσου. Το συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μπορεί
έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στη ρευστότητα της
ασφάλειας ή των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επενδύσει τους χρη
ματοοικονομικούς πόρους του, εφόσον η πώληση μεγάλων
θέσεων σε ακραίες συνθήκες αγοράς είναι απίθανο να κατα
στεί εφικτή χωρίς συμπίεση των αγοραίων τιμών. Για τον ίδιο
λόγο, οι ασφάλειες που διατηρεί ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αποτιμώνται
σε αδιάλειπτη βάση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατη
ρούν τη ρευστότητά τους.
Οι αγορές παραγώγων ενέργειας δείχνουν ιδιαίτερα έντονη δια
σύνδεση με αγορές άμεσης παράδοσης βασικών προϊόντων και
στις συγκεκριμένες αγορές παραγώγων το ποσοστό των μη
χρηματοοικονομικών εκκαθαριστικών μελών είναι υψηλό. Σε
αυτές τις αγορές, σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων στην
αγορά είναι επίσης παραγωγοί του υποκείμενου βασικού προϊ
όντος. Η πρόσβαση σε επαρκείς ασφάλειες για την πλήρη στή
ριξη των εγγυήσεων εμπορικών τραπεζών μπορεί να απαιτεί
σημαντική αποεπένδυση των τρεχουσών θέσεών τους από
αυτά τα μη χρηματοοικονομικά εκκαθαριστικά μέλη ή μπορεί
να τα εμποδίσει από τη συνέχιση της εκκαθάρισης των θέσεών
τους ως άμεσο εκκαθαριστικό μέλος κεντρικού αντισυμβαλλο
μένου. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει διατα
ραχές στις αγορές ενέργειας, όσον αφορά τη ρευστότητα και
την ποικιλομορφία των συμμετεχόντων στην αγορά. Ως εκ τού
του, θα πρέπει να αναβληθεί η εφαρμογή της σύμφωνα με
σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του πλαι
σίου που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όλοι οι
τομείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν παρεμφερείς απαιτήσεις
στην τελική μορφή των εφαρμοστέων κανόνων. Οι ενεργειακές
εταιρείες λειτουργούν επί του παρόντος εντός επαρκώς καθορι
σμένου πλαισίου που απαιτεί χρόνο για να προσαρμοστεί στις
νέες απαιτήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώ
σεις στην πραγματική οικονομία. Συνεπώς, είναι ευκταίο να
οριστεί ημερομηνία εφαρμογής για τους συγκεκριμένους τύπους
αγοράς, η οποία θα επιτρέψει την ενδεδειγμένη μετάβαση από
την τρέχουσα πρακτική αγοράς χωρίς να επηρεαστεί αδικαιολό
γητα η δομή και η ρευστότητα της αγοράς.
Η επενδυτική πολιτική του κεντρικού αντισυμβαλλομένου θα
πρέπει να αποδίδει την ύψιστη προτεραιότητα στις αρχές της
διατήρησης κεφαλαίων και της μεγιστοποίησης της ρευστότη
τας. Η επενδυτική πολιτική θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι
δεν θα προκληθούν συγκρούσεις συμφερόντων με τα εμπορικά
συμφέροντα του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
Τα κριτήρια που θα πρέπει να τηρούν τα χρηματοπιστωτικά
μέσα για να θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις για τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή 16
της CPSS-IOSCO, προκειμένου να διασφαλιστεί η διεθνής συνε
κτικότητα. Ειδικότερα, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέ
πει να εφαρμόζει περιοριστικά πρότυπα όσον αφορά τον εκδότη
του χρηματοπιστωτικού μέσου, τη μεταβιβασιμότητα του χρη
ματοπιστωτικού μέσου και την πιστωτική αγορά, τη μεταβλητό
τητα και τον συναλλαγματικό κίνδυνο του χρηματοπιστωτικού
μέσου. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διασφα
λίσει ότι δεν θα υπονομεύσει τα μέτρα που θα ληφθούν για να
περιοριστεί η έκθεση σε κίνδυνο των επενδύσεών του λόγω
υπερβολικής έκθεσης σε τυχόν μεμονωμένο χρηματοπιστωτικό
μέσο, τύπο χρηματοπιστωτικού μέσου, μεμονωμένο εκδότη,
τύπο εκδότη ή μεμονωμένο θεματοφύλακα.
Η χρησιμοποίηση παραγώγων από κεντρικό αντισυμβαλλό
μενο τον εκθέτει σε επιπρόσθετους πιστωτικούς κινδύνους
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και κινδύνους αγοράς και είναι συνεπώς απαραίτητο να
καθοριστεί ένα περιοριστικό σύνολο περιστάσεων υπό τις
οποίες ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επενδύσει
τους χρηματοοικονομικούς πόρους σε παράγωγα. Δεδομένου
ότι σκοπός του κεντρικού αντισυμβαλλομένου θα πρέπει να
είναι η διατήρηση επίπεδης θέσης όσον αφορά τον κίνδυνο
αγοράς, οι μόνοι κίνδυνοι που θα πρέπει να καλύψει ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι εκείνοι που αφορούν
τις ασφάλειες που αποδέχεται ή οι κίνδυνοι που απορρέουν
από την αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος. Οι
κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια που αποδέχεται ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να τύχουν επαρκούς διαχεί
ρισης μέσω συντελεστών αποκοπής και δεν θεωρείται ανα
γκαίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να χρησιμοποιεί
παράγωγα εν προκειμένω. Τα παράγωγα θα πρέπει να χρη
σιμοποιούνται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο μόνο για
τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας που απορρέει από
έκθεση σε διαφορετικά νομίσματα και για τους σκοπούς της
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου υπερήμερου εκκαθαριστικού
μέλους και μόνο σε περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες διαχεί
ρισης αθέτησης υποχρέωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου προβλέπουν την εν λόγω χρησιμοποίηση.
Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κεντρικών αντισυμβαλ
λομένων, θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον η διατήρηση ρευ
στών διαθέσιμων σε ακάλυπτες καταθέσεις σε ελάχιστες ανα
λογίες. Κατά τη διασφάλιση των ρευστών διαθέσιμων τους,
οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν
ότι τυγχάνουν πάντα επαρκούς προστασίας έναντι κινδύνου
ρευστότητας.
Είναι αναγκαίο να καθοριστούν αυστηρές απαιτήσεις για
ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες και απολογιστικούς
ελέγχους που διασφαλίζουν ότι τα μοντέλα κεντρικού αντι
συμβαλλομένου, οι μεθοδολογίες τους και το πλαίσιο δια
χείρισης του κινδύνου ρευστότητας λειτουργούν σωστά,
λαμβανομένων υπόψη όλων των κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, έτσι ώστε ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να διαθέτει αδιαλείπτως επαρ
κείς πόρους για την κάλυψη αυτών των κινδύνων.
Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των απαιτήσεων
για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, είναι αναγκαίο να
θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τους τύπους
των αναληπτέων ελέγχων, μεταξύ άλλων έλεγχοι αντοχής σε
ακραίες συνθήκες και απολογιστικοί έλεγχοι. Προκειμένου
να καλυφθεί το φάσμα συμβάσεων ασφάλειας και συμβάσεων
παραγώγων που μπορεί να εκκαθαριστούν στο μέλλον, να
αντικατοπτριστούν οι διαφορές στις επιχειρηματικές προσεγ
γίσεις και στις προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου, να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση
μελλοντικών εξελίξεων και νέων κινδύνων και να επιτραπεί
επαρκής ευελιξία, απαιτείται προσέγγιση βασισμένη σε κρι
τήρια.
Κατά την επικύρωση των μοντέλων του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου, των μεθοδολογιών τους και του πλαισίου δια
χείρισης του κινδύνου ρευστότητας είναι σημαντικό να χρη
σιμοποιηθεί ενδεδειγμένο ανεξάρτητο μέρος, έτσι ώστε να
εντοπιστούν και να ληφθούν τα τυχόν απαραίτητα διορθω
τικά μέτρα πριν από την εφαρμογή και να αποφευχθούν
τυχόν σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων. Το ανεξάρτητο
μέρος θα πρέπει να είναι επαρκώς διαχωρισμένο από το
τμήμα της δραστηριότητας του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου που αναπτύσσει, εφαρμόζει και λειτουργεί το μοντέλο ή
τις πολιτικές που επανεξετάζονται και θα πρέπει να μην έχει
ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων. Οι εν λόγω προϋπο
θέσεις μπορούν να πληρούνται είτε στην περίπτωση εσωτε
ρικού μέρους με χωριστές γραμμές αναφοράς είτε στην περί
πτωση εξωτερικού μέρους.
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Διάφορες πτυχές των χρηματοοικονομικών πόρων του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ιδίως κάλυψη περιθωρίων
ασφαλείας, κεφάλαια εκκαθάρισης και άλλοι χρηματοοικονο
μικοί πόροι, αποβλέπουν στην κάλυψη διαφόρων σεναρίων
και στόχων. Συνεπώς είναι απαραίτητο να παρέχονται ειδικές
απαιτήσεις ώστε να αντικατοπτρίζονται αυτοί οι στόχοι και
να εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή από τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους. Κατά την αξιολόγηση της απαραίτητης
κάλυψης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να μην
αφαιρεί τυχόν έκθεση μεταξύ υπερήμερων εκκαθαριστικών
μελών προκειμένου να αποφευχθεί ο μετριασμός των δυνη
τικών επιπτώσεων που μπορούσαν να έχει η συγκεκριμένη
έκθεση.
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Οι διάφοροι τύποι χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορεί να
εκκαθαρίσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπόκεινται σε
ποικιλία ειδικών κινδύνων. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
θα πρέπει συνεπώς να λάβει υπόψη όλους τους κινδύνους
σχετικά με τις αγορές στις οποίες παρέχει υπηρεσίες εκκα
θάρισης με βάση τα μοντέλα του, τις μεθοδολογίες τους και
το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας ώστε να
εξασφαλίσει ότι εκτιμά επαρκώς τη δυνητική μελλοντική
έκθεσή του. Για να ληφθούν καταλλήλως υπόψη οι κίνδυνοι
αυτοί, οι απαιτήσεις ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες
θα πρέπει να περιλαμβάνουν κινδύνους ειδικούς κατά μέσο
οι οποίοι είναι σημαντικοί για διάφορους τύπους χρηματοπι
στωτικών μέσων.
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Για να διασφαλίσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ότι το
μοντέλο του για τον υπολογισμό των αρχικών περιθωρίων
ασφαλείας αντικατοπτρίζει επαρκώς τη δυνητική έκθεσή του,
εκτός από τον ημερήσιο απολογιστικό έλεγχο της κάλυψης
του περιθωρίου ασφαλείας του που εξετάζει την επάρκεια
του απαιτούμενου περιθωρίου ασφαλείας, θα πρέπει επίσης
να εκτελεί απολογιστικούς ελέγχους των βασικών παραμέ
τρων και υποθέσεων του μοντέλου. Αυτό είναι ουσιώδες
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων υπολογίζουν επακριβώς το αρχικό περι
θώριο ασφαλείας.
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Η αυστηρή ανάλυση του ευαίσθητου χαρακτήρα των απαι
τήσεων παροχής περιθωρίου ασφαλείας μπορεί να αποκτήσει
αυξημένη σημασία όταν οι αγορές είναι μη ρευστοποιήσιμες
ή μεταβλητές και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καθο
ρίζονται οι επιπτώσεις των ποικίλων σημαντικών παραμέτρων
του μοντέλου. Η ανάλυση του ευαίσθητου χαρακτήρα είναι
αποτελεσματικό εργαλείο για τη διερεύνηση των συγκαλυμ
μένων ελλείψεων που δεν αποκαλύπτονται με τους απολογι
στικούς ελέγχους.

(56)

Η μη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων αντοχής σε ακραίες
συνθήκες και απολογιστικών ελέγχων μπορεί να οδηγήσει σε
ανεπάρκεια των χρηματοοικονομικών και ρευστοποιήσιμων
πόρων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για την κάλυψη
των πραγματικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται. Οι ενδε
δειγμένοι έλεγχοι επιτρέπουν επίσης στα μοντέλα, στις μεθο
δολογίες τους και στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου
ρευστότητας που διαθέτει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
να αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταβαλλόμενες αγορές και
τους νέους κινδύνους. Επομένως, τα αποτελέσματα των ελέγ
χων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως από τους κεντρι
κούς αντισυμβαλλομένους προκειμένου να επανεξετάζουν τα
μοντέλα, τις μεθοδολογίες τους και το πλαίσιο διαχείρισης
του κινδύνου ρευστότητας.

(57)

Η διαμόρφωση μοντέλων για ακραίες συνθήκες αγοράς μπο
ρεί να βοηθήσει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να καθορί
σει τα όρια των τρεχόντων μοντέλων του, το πλαίσιο
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διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας και τους χρηματοοικονο
μικούς και ρευστοποιήσιμους πόρους του. Ωστόσο, απαιτεί ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να εκφέρει γνώμη κατά τη
διαμόρφωση μοντέλων για διαφορετικές αγορές και προϊόν
τα. Οι αντίστροφοι έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες θα
πρέπει να θεωρηθούν πρόσφορο εργαλείο διαχείρισης, αν και
όχι το κυριότερο, για τον καθορισμό του κατάλληλου επι
πέδου των χρηματοοικονομικών πόρων.
(58)

Η συμμετοχή εκκαθαριστικών μελών, πελατών και άλλων
σχετικών συμφεροντούχων στον έλεγχο των διαδικασιών δια
χείρισης αθέτησης υποχρέωσης του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου, μέσω ασκήσεων προσομοίωσης, είναι ουσιώδης
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν την αντίληψη και
την επιχειρησιακή ικανότητα να συμμετέχουν επιτυχώς σε
μία κατάσταση διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης. Οι ασκή
σεις προσομοίωσης θα πρέπει να αντιγράφουν ένα σενάριο
αθέτησης υποχρέωσης που καταδεικνύει τους ρόλους και τις
ευθύνες των εκκαθαριστικών μελών, των πελατών και άλλων
σχετικών συμφεροντούχων. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να έχει κατάλληλους μηχανι
σμούς που του επιτρέπουν να εξακριβώσει αν απαιτείται η
ανάληψη διορθωτικής δράσης και να εντοπίσει τυχόν
έλλειψη σαφήνειας, ή επιτρεπόμενη διακριτική ευχέρεια, σε
κανόνες και διαδικασίες. Ο έλεγχος των διαδικασιών διαχεί
ρισης αθέτησης υποχρέωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν βασίζεται σε μη υπερή
μερα εκκαθαριστικά μέλη ή τρίτα μέρη που συνδράμουν τη
διαδικασία εκκαθάρισης και όταν οι διαδικασίες σε περί
πτωση αθέτησης υποχρέωσης ουδέποτε έχουν ελεγχθεί με
πραγματική αθέτηση υποχρέωσης.

(59)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(60)

Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει, όπου ενδείκνυται, σε διαβουλεύσεις με
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο Συστημικού Κινδύνου και τα μέλη του ΕΣΚΤ, πριν
από την υποβολή των σχεδίων τεχνικών προτύπων στα οποία
βασίζεται ο παρών κανονισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 10
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010,
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρω
παϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (1), η ΕΑΚΑΑ πραγ
ματοποίησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά
συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας
Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών, που συστά
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1) «κίνδυνος βάσης»: ο κίνδυνος που ανακύπτει από μεταβολές
που δεν είναι πλήρως συσχετιζόμενες μεταξύ δύο ή περισσό
τερων περιουσιακών στοιχείων ή συμβάσεων που εκκαθαρίζει ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
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2) «χρονικό διάστημα εμπιστοσύνης»: το ποσοστό των μεταβολών
της έκθεσης για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που εκκαθαρί
ζεται, με αναφορά σε συγκεκριμένη προγενέστερη περίοδο που
πρέπει να καλύψει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για ορι
σμένη περίοδο εκκαθάρισης·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΧΩΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ

[Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 2

3) «απόδοση ευκολίας»: οφέλη από άμεση κατοχή φυσικού βασι
κού προϊόντος που επηρεάζονται τόσο από συνθήκες της
αγοράς όσο και από παράγοντες όπως το φυσικό κόστος
αποθήκευσης·
4) «περιθώρια ασφαλείας»: περιθώρια που αναφέρονται στο άρθρο
41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα οποία αποτελού
νται, τουλάχιστον, από αρχικά περιθώρια και περιθώρια δια
φορών αποτίμησης·

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ για την
αναγνώριση κεντρικού αντισυμβαλλομένου
Η αίτηση αναγνώρισης που υποβάλλεται από κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα περιλαμβάνει, τουλάχιστον,
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την πλήρη επωνυμία της νομικής οντότητας·
β) ταυτότητες των μετόχων ή μελών με ειδικές συμμετοχές·

5) «αρχικό περιθώριο ασφαλείας»: περιθώρια ασφαλείας που συλ
λέγονται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο για να καλύψει
δυνητική μελλοντική έκθεση σε εκκαθαριστικά μέλη που παρέ
χουν το περιθώριο ασφαλείας και, όπου ενδείκνυται, σε δια
λειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, στο χρονικό
διάστημα μεταξύ της τελευταίας συλλογής περιθωρίου ασφα
λείας και της εκκαθάρισης θέσεων κατόπιν αθέτησης υποχρέ
ωσης από εκκαθαριστικό μέλος ή αθέτηση υποχρέωσης από
διαλειτουργικό κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
6) «περιθώριο διαφορών αποτίμησης»: περιθώρια ασφαλείας που
συλλέγονται ή αποπληρώνονται για να αντικατοπτρίζουν την
τρέχουσα έκθεση που απορρέει από πραγματικές μεταβολές
της αγοραίας τιμής·
7) «αιφνίδια απόκλιση σε κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης» (jumpto-default risk): ο κίνδυνος να αθετήσει αιφνιδίως ο αντισυμ
βαλλόμενος ή ο εκδότης υποχρέωση, προτού προλάβει η
αγορά να αντιδράσει στον αυξημένο κίνδυνο αθέτησης υπο
χρέωσής του·
8) «περίοδος εκκαθάρισης»: η χρονική περίοδος που χρησιμοποι
είται για τον υπολογισμό των περιθωρίων ασφαλείας, την
οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κρίνει αναγκαία για
να διαχειριστεί την έκθεσή του σε υπερήμερο μέλος και στη
διάρκεια της οποίας ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκτίθεται
σε κίνδυνο αγοράς σχετικά με τη διαχείριση των θέσεων υπε
ρήμερου μέλους·
9) «προγενέστερη περίοδος»: ο χρονικός ορίζοντας για τον υπο
λογισμό της ιστορικής μεταβλητότητας·
10) «εξαίρεση ελέγχου»: το αποτέλεσμα ελέγχου που δείχνει ότι το
μοντέλο ή το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου δεν επέφερε το επιδιωκόμενο
επίπεδο κάλυψης·
11) «κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης»: ο κίνδυνος που απορρέει
από έκθεση σε αντισυμβαλλόμενο ή εκδότη, όταν οι ασφάλειες
που παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος ή εκδίδει ο εκδότης έχουν
υψηλή συσχέτιση με τον πιστωτικό του κίνδυνο.

γ) κατάλογο κρατών μελών στα οποία προτίθεται να παρέχει υπη
ρεσίες·
δ) κατηγορίες εκκαθαριζόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων·
ε) λεπτομέρειες που πρέπει να περιληφθούν στον ιστότοπο της
ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
στ) λεπτομέρειες για τους χρηματοοικονομικούς πόρους του, τη
μορφή και τις μεθόδους υπό τις οποίες διατηρούνται και τις
ρυθμίσεις διασφάλισής τους, συμπεριλαμβανομένων των διαδι
κασιών διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης·
ζ) λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία του περιθωρίου ασφα
λείας και για τον υπολογισμό του κεφαλαίου εκκαθάρισης·
η) κατάλογος των επιλέξιμων ασφαλειών·
θ) ανάλυση των αξιών, υπό μορφή μελλοντικών προβλέψεων εφό
σον απαιτείται, που εκκαθαρίζονται από τον αιτούντα κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο ανά εκκαθαριζόμενο νόμισμα της Ένωσης·
ι)

αποτελέσματα των ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες και
των απολογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το έτος
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

ια) κανόνες και εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει, με αποδει
κτικά στοιχεία πλήρους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που
ισχύουν στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα·
ιβ) λεπτομέρειες για τυχόν ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης·
ιγ) λεπτομέρειες για ρυθμίσεις διαχωρισμού και την αντίστοιχη
νομική ορθότητα και εκτελεστότητα·
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ιδ) λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις πρόσβασης στον κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο και τους όρους αναστολής και απώλειας της
ιδιότητας του μέλους·
ιε) λεπτομέρειες τυχόν ρύθμισης διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμ
βανομένων των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στην αρμόδια
αρχή της τρίτης χώρας για την αξιολόγηση της ρύθμισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

[Άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
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κεντρικού αντισυμβαλλομένου στους οποίους έχει ανατεθεί αποκλει
στική αρμοδιότητα για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που αποτελεί μέρος ομίλου
λαμβάνει υπόψη τυχόν συνέπειες του ομίλου όσον αφορά δικές του
ρυθμίσεις διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, αν διαθέτει το αναγκαίο
επίπεδο ανεξαρτησίας για να εκπληρώνει τις κανονιστικές υποχρεώ
σεις του ως διακριτό νομικό πρόσωπο και αν ενδέχεται να διακυ
βευτεί η ανεξαρτησία του από τη δομή του ομίλου ή από οποι
οδήποτε μέλος του συμβουλίου που είναι επίσης μέλος του συμ
βουλίου άλλων οντοτήτων του ίδιου ομίλου. Ειδικότερα, ο εν λόγω
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξετάζει ειδικές διαδικασίες για την
πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, μεταξύ
άλλων, όσον αφορά τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις διακυβέρνησης
1.
Οι βασικές συνιστώσες των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, που καθορίζουν την οργανωτική
δομή του, καθώς και σαφώς προσδιορισμένες και τεκμηριωμένες
πολιτικές, διαδικασίες και διεργασίες σύμφωνα με τις οποίες λει
τουργούν το συμβούλιο και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του,
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) τη σύνθεση, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου και
τυχόν επιτροπών του συμβουλίου·
β) τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της διοίκησης·
γ) τη δομή των ανώτατων διοικητικών στελεχών·
δ) τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των ανώτατων διοικητικών στελε
χών και του συμβουλίου·
ε) τις διαδικασίες για τον διορισμό των μελών του συμβουλίου
και των ανώτατων διοικητικών στελεχών·
στ) τον σχεδιασμό των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, συμμόρ
φωσης και εσωτερικού ελέγχου·
ζ) τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της λογοδοσίας προς τους
συμφεροντούχους.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει επαρκές προσωπικό
για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν έχει κοινό προσωπικό με άλλες
οντότητες του ομίλου, με την επιφύλαξη ρύθμισης σχετικής με την
εξωτερική ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε σαφή, συνεπή
και επαρκώς τεκμηριωμένη κατανομή των γραμμών ευθύνης. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα υπεύ
θυνου κινδύνου, υπεύθυνου συμμόρφωσης και υπεύθυνου τεχνολο
γίας ασκούνται από διαφορετικά άτομα, που είναι υπάλληλοι του

5.
Σε περιπτώσεις που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί
δυαδικό σύστημα συμβουλίου, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του
συμβουλίου, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατανέμονται αναλόγως στο επο
πτικό συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο.
6.
Οι πολιτικές, οι διαδικασίες, τα συστήματα και οι έλεγχοι
διαχείρισης κινδύνου αποτελούν μέρος συνεκτικού και συνεπούς
πλαισίου διακυβέρνησης το οποίο αποτελεί αντικείμενο τακτικής
επανεξέτασης και επικαιροποίησης.
Άρθρο 4
Διαχείριση κινδύνου και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει άρτιο πλαίσιο για τη
συνολική διαχείριση όλων των ουσιαστικών κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
θεσπίζει τεκμηριωμένες πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα που
εντοπίζουν, εκτιμούν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται τους εν
λόγω κινδύνους. Κατά τη θέσπιση πολιτικών, διαδικασιών και
συστημάτων για τη διαχείριση του κινδύνου, ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος τα διαρθρώνει κατά τρόπο που διασφαλίζεται ότι τα
εκκαθαριστικά μέλη διαχειρίζονται καταλλήλως και περιορίζουν
τους κινδύνους που τίθενται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει ολοκληρωμένη και
συνολική εικόνα όλων των σχετικών κινδύνων. Περιλαμβάνουν
τους κινδύνους που φέρει ή θέτει στα εκκαθαριστικά μέλη του
και, στο μέτρο του εφικτού, σε πελάτες καθώς και τους κινδύνους
που φέρει ή θέτει σε άλλες οντότητες όπως διαλειτουργικοί κεντρι
κοί αντισυμβαλλόμενοι, συστήματα διακανονισμού και πληρωμής
αξιογράφων, τράπεζες διακανονισμού, πάροχοι ρευστότητας,
κεντρικά αποθετήρια τίτλων, τόποι διαπραγμάτευσης που εξυπηρετεί
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και άλλοι πάροχοι κρίσιμων υπη
ρεσιών.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναπτύσσει κατάλληλα εργα
λεία διαχείρισης κινδύνου ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται και
να αναφέρει όλους τους σχετικούς κινδύνους. Περιλαμβάνουν την
αναγνώριση και διαχείριση του συστήματος, της αγοράς ή άλλων
αλληλεξαρτήσεων. Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει
υπηρεσίες συναφείς με την εκκαθάριση που παρουσιάζουν διακριτό
προφίλ κινδύνου από τις λειτουργίες του και θέτουν δυνητικά
σημαντικούς επιπρόσθετους κινδύνους σε αυτόν, ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος διαχειρίζεται καταλλήλως τους επιπρόσθετους κιν
δύνους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον νομικό διαχωρισμό των
επιπρόσθετων υπηρεσιών που παρέχει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμε
νος από τις βασικές λειτουργίες του.
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4.
Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης εξασφαλίζουν ότι το συμβούλιο
κεντρικού αντισυμβαλλομένου αναλαμβάνει την τελική ευθύνη και
λογοδοσία για τη διαχείριση κινδύνων του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου. Το συμβούλιο ορίζει, καθορίζει και τεκμηριώνει ενδεδειγ
μένο επίπεδο ανοχής κινδύνου και ικανότητας ανάληψης κινδύνου
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Το συμβούλιο και τα ανώτατα
διοικητικά στελέχη μεριμνούν ώστε οι πολιτικές, οι διαδικασίες και
οι έλεγχοι του κεντρικού αντισυμβαλλομένου να συνάδουν με το
επίπεδο ανοχής κινδύνου και την ικανότητα ανάληψης κινδύνου του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου, και να εξετάζουν τον τρόπο με τον
οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει, αναφέρει, παρα
κολουθεί και διαχειρίζεται κινδύνους.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί άρτια συστή
ματα πληροφόρησης και ελέγχου του κινδύνου τα οποία παρέχουν
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και, κατά περίπτωση, στα εκκαθα
ριστικά μέλη του και, εάν είναι δυνατόν, σε πελάτες την ικανότητα
να ενημερώνονται έγκαιρα και να εφαρμόζουν ενδεδειγμένες διαδι
κασίες και πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου. Τα συστήματα αυτά
εξασφαλίζουν, τουλάχιστον, ότι η πιστωτική έκθεση και η έκθεση
ρευστότητας τυγχάνουν συνεχούς παρακολούθησης σε επίπεδο
κεντρικού αντισυμβαλλομένου καθώς και σε επίπεδο εκκαθαριστικού
μέλους και, στο μέτρο του εφικτού, σε επίπεδο πελάτη.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία
διαχείρισης κινδύνου διαθέτει την απαραίτητη δικαιοδοσία, τους
απαραίτητους πόρους, εμπειρογνωμοσύνη και πρόσβαση σε όλες
τις σχετικές πληροφορίες και ότι είναι επαρκώς ανεξάρτητη από
τις άλλες υπηρεσίες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Ο υπεύθυ
νος κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου εφαρμόζει το πλαί
σιο διαχείρισης του κινδύνου μεταξύ άλλων τις πολιτικές και τις
διαδικασίες που θεσπίζει το συμβούλιο.
7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει επαρκείς μηχανι
σμούς εσωτερικού ελέγχου που συνδράμουν το συμβούλιο στην
παρακολούθηση και εκτίμηση της επάρκειας και αποτελεσματικότη
τας των πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων διαχείρισης κινδύ
νου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Οι εν λόγω μηχανισμοί
περιλαμβάνουν ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, άρτια
υπηρεσία συμμόρφωσης και ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και υπη
ρεσία επικύρωσης ή επανεξέτασης.
8.
Κατάσταση των λογαριασμών του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου προετοιμάζεται σε ετήσια βάση και ελέγχεται από νόμιμους
ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία κατά την έννοια της οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1).
Άρθρο 5
Διαδικασίες και πολιτική συμμόρφωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει, εφαρμόζει και δια
τηρεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν να
εντοπίσουν τυχόν κίνδυνο μη συμμόρφωσης του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου και των υπαλλήλων του προς τις υποχρεώσεις του
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1249/2012, καθώς και τους συναφείς κινδύνους, και εφαρ
μόζει επαρκή μέτρα και διαδικασίες που αποσκοπούν στην
(1) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

L 52/49

ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων και στη δυνατότητα των αρμόδιων
αρχών να ασκήσουν αποτελεσματικά τις εξουσίες τους δυνάμει
αυτών των κανονισμών.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι οι κανόνες,
διαδικασίες και συμβατικές ρυθμίσεις του είναι σαφείς και συνολι
κές και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονι
σμό, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και τον εκτελεστικό κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 1249/2012, καθώς και τις λοιπές εφαρμοστέες
κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
Οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμβατικές ρυθμίσεις του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου παρέχονται εγγράφως ή με άλλο σταθερό
μέσο. Οι εν λόγω κανόνες, διαδικασίες, και τυχόν συνοδευτικό
υλικό θα πρέπει να είναι ακριβείς, ενημερωμένοι και άμεσα διαθέ
σιμοι στην αρμόδια αρχή, στα εκκαθαριστικά μέλη και, κατά περί
πτωση, σε πελάτες.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει και αναλύει την ορθό
τητα των κανόνων, διαδικασιών και συμβατικών ρυθμίσεων του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Εάν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί
να ζητηθεί νομική γνωμοδότηση για τους σκοπούς της συγκεκριμέ
νης ανάλυσης. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει θεσπίσει διαδι
κασία με την οποία προτείνει και εφαρμόζει αλλαγές στους κανόνες
και στις διαδικασίες του και, πριν από την εφαρμογή τυχόν ουσια
στικών αλλαγών, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερό
μενα εκκαθαριστικά μέλη και υποβάλλει τις προτεινόμενες αλλαγές
στην αρμόδια αρχή.
3.
Κατά την ανάπτυξη των κανόνων, των διαδικασιών και των
συμβατικών ρυθμίσεών του, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμ
βάνει υπόψη σχετικές κανονιστικές αρχές και βιομηχανικά πρότυπα
και πρωτόκολλα αγοράς και καταδεικνύει σαφώς τοις περιπτώσεις
ενσωμάτωσης των εν λόγω πρακτικών στην τεκμηρίωση που διέπει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου, των εκκαθαριστικών μελών του και άλλων σχετικών τρίτων.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εντοπίζει και αναλύει δυνη
τικές συγκρούσεις νομικών ζητημάτων και αναπτύσσει κανόνες και
διαδικασίες που μετριάζουν τον νομικό κίνδυνο που απορρέει από
τα εν λόγω ζητήματα. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος ζητεί ανεξάρτητες νομικές γνωμοδοτήσεις για τους
σκοπούς της συγκεκριμένης ανάλυσης.
Οι κανόνες και οι διαδικασίες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
καταδεικνύουν σαφώς τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή
των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του κεντρικού αντισυμβαλλο
μένου.
Άρθρο 6
Υπηρεσία συμμόρφωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συγκροτεί και διατηρεί
μόνιμη και αποτελεσματική υπηρεσία συμμόρφωσης που λειτουργεί
ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του κεντρικού αντισυμβαλλο
μένου. Διασφαλίζει ότι η υπηρεσία συμμόρφωσης διαθέτει την απα
ραίτητη εξουσία, πόρους, εμπειρογνωμοσύνη και πρόσβαση σε όλες
τις σχετικές πληροφορίες.
Κατά τη συγκρότηση της υπηρεσίας ελέγχου, ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα, την κλίμακα και την
πολυπλοκότητα της δραστηριότητάς του, καθώς και τον χαρακτήρα
και το φάσμα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαμβά
νονται στη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας.
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2.
Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) παρακολούθηση και, σε τακτική βάση, εκτίμηση της επάρκειας
και αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται σύμ
φωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 και των δράσεων που
αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων όσον
αφορά τη συμμόρφωση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
προς τις υποχρεώσεις του·
β) διαχείριση των πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης που
θεσπίζουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και το συμβούλιο·
γ) παροχή συμβουλών και συνδρομής στους υπεύθυνους για την
άσκηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου ώστε να εκπληρούνται οι υποχρεώσεις που
υπέχει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δυνάμει του παρόντος
κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1249/2012 και άλλων
κανονιστικών απαιτήσεων, όπου έχει εφαρμογή·
δ) τακτική αναφορά στο συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και των υπαλλήλων του
προς τον παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1249/2012·
ε) θέσπιση διαδικασιών για την αποτελεσματική επανόρθωση των
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης·
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στ) την εποπτεία των ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης·
ζ) την εποπτεία της συμμόρφωσης προς όλες τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1249/2012 και
των λοιπών κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων·
η) την πρόβλεψη λογοδοσίας για τους μετόχους ή τους κατόχους
και υπαλλήλους, τα εκκαθαριστικά μέλη και τους πελάτες τους
και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους.
3.
Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη έχουν, τουλάχιστον, τις ακό
λουθες αρμοδιότητες:
α) διασφάλιση της συνέπειας των δραστηριοτήτων του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου με τους στόχους και τη στρατηγική του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου όπως καθορίζονται από το συμ
βούλιο·
β) σχεδιασμό και καθορισμό των διαδικασιών συμμόρφωσης και
εσωτερικού ελέγχου που προωθούν τους στόχους του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου·
γ) υπαγωγή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε τακτική επα
νεξέταση και τακτικό έλεγχο·

στ) διασφάλιση ότι οι αρμόδιοι που συμμετέχουν στην υπηρεσία
συμμόρφωσης δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση των υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που παρακολουθούν και ότι τυχόν συγκρού
σεις συμφερόντων των εν λόγω προσώπων εντοπίζονται και
απαλείφονται καταλλήλως.

δ) διασφάλιση ότι επαρκείς πόροι χορηγούνται για τη διαχείριση
του κινδύνου και τη συμμόρφωση·

Άρθρο 7

στ) διασφάλιση της δέουσας αντιμετώπισης των κινδύνων που συνε
πάγονται για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο η εκκαθάρισή του
και οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εκκαθάριση.

Οργανωτική δομή και διαχωρισμός των γραμμών αναφοράς
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει τη σύνθεση, τον ρόλο
και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου και των ανώτατων διοικητι
κών στελεχών. Οι ρυθμίσεις είναι σαφώς καθορισμένες και επαρκώς
τεκμηριωμένες. Το συμβούλιο συγκροτεί, κατ’ ελάχιστο, επιτροπή
λογιστικού ελέγχου και επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή κινδύνου
που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 είναι συμβουλευτική επιτροπή του συμβουλίου.
2.
Το συμβούλιο αναλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) τον καθορισμό σαφών στόχων και στρατηγικών για τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο·
β) την αποτελεσματική παρακολούθηση των ανώτατων διοικητικών
στελεχών·
γ) τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών για τις αποδοχές·
δ) τη συγκρότηση και εποπτεία της υπηρεσίας διαχείρισης του
κινδύνου·
ε) την εποπτεία της υπηρεσίας συμμόρφωσης και της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου·

ε) ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία ελέγχου κινδύνων·

4.
Σε περίπτωση που το συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε επι
τροπές ή υποεπιτροπές, διατηρεί την ευθύνη έγκρισης αποφάσεων
που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο προφίλ κινδύνου
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
5.
Οι ρυθμίσεις με τις οποίες λειτουργούν το συμβούλιο και τα
ανώτατα διοικητικά στελέχη περιλαμβάνουν διαδικασίες που εντο
πίζουν, αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται δυνητικές συγκρούσεις
συμφερόντων μελών του συμβουλίου και ανώτατων διοικητικών
στελεχών.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει σαφείς και άμεσες γραμ
μές αναφοράς μεταξύ του συμβουλίου του και των ανώτατων διοι
κητικών στελεχών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανώτατα
διοικητικά στελέχη είναι υπόλογα για την εκτέλεση της διαχείρισης.
Οι γραμμές αναφοράς για τη διαχείριση κινδύνου, τη συμμόρφωση
και τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο είναι σαφείς και χωριστές από
εκείνες των άλλων δραστηριοτήτων του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου. Ο υπεύθυνος κινδύνου αναφέρεται στο συμβούλιο είτε άμεσα
είτε μέσω της επιτροπής κινδύνου. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης και
η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου αναφέρονται απευθείας
στο συμβούλιο.
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Άρθρο 8
Πολιτική αποδοχών
1.
Η επιτροπή αποδοχών σχεδιάζει και αναπτύσσει περαιτέρω την
πολιτική αποδοχών, εποπτεύει την εφαρμογή της με ανώτατα διοι
κητικά στελέχη και επανεξετάζει την πρακτική λειτουργία της σε
τακτική βάση. Η πολιτική καθαυτή τεκμηριώνεται και επανεξετάζε
ται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

2.
Η πολιτική αποδοχών αποσκοπεί να ευθυγραμμίσει το επίπεδο
και τη δομή των αποδοχών με τη συνετή διαχείριση κινδύνου. Η
πολιτική λαμβάνει υπόψη μελλοντικούς καθώς και υφιστάμενους
κινδύνους και αποτελέσματα κινδύνου. Τα χρονοδιαγράμματα απο
πληρωμής επηρεάζονται από τον χρονικό ορίζοντα των κινδύνων.
Ειδικότερα, στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών, η πολιτική λαμ
βάνει δεόντως υπόψη πιθανές αναντιστοιχίες των περιόδων εκτέλε
σης και κινδύνου και εξασφαλίζει ότι οι πληρωμές αναβάλλονται
κατά περίπτωση. Οι σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες των συνο
λικών αποδοχών εξισορροπούνται και είναι συνεπείς με ευθυγράμ
μιση του κινδύνου.

3.
Η πολιτική αποδοχών προβλέπει ότι το προσωπικό που απα
σχολείται στις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και
εσωτερικού ελέγχου αμείβεται με τρόπο ανεξάρτητο από τις επιχει
ρηματικές επιδόσεις του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Το επίπεδο
αποδοχών είναι επαρκές ως προς την ευθύνη καθώς και σε σύγκριση
με το επίπεδο των αποδοχών στους επιχειρηματικούς τομείς.

4.
Η πολιτική αποδοχών υπόκειται σε ανεξάρτητο λογιστικό
έλεγχο σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα αυτών των λογιστικών
ελέγχων είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 9
Συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος σχεδιάζει και εξασφαλίζει
αξιόπιστα και ασφαλή συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών,
καθώς και ικανά για επεξεργασία των πληροφοριών που χρειάζεται
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για να εκτελεί τις δραστηριότητες
και λειτουργίες του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.
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συνδεσιμότητα με τα εκκαθαριστικά μέλη του και τους πελάτες
καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών, κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος βασίζει τα συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών του σε
διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνικά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές
του κλάδου. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει τα συστή
ματά του σε αυστηρό έλεγχο, προσομοίωση σε ακραίες συνθήκες,
πριν από την αρχική χρήση τους, μετά την πραγματοποίηση σημα
ντικών μεταβολών και μετά από μείζονα διακοπή. Εκκαθαριστικά
μέλη και πελάτες, διαλειτουργικοί κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στον
σχεδιασμό και στη διενέργεια αυτών των ελέγχων.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί άρτιο πλαίσιο
ασφαλείας των πληροφοριών το οποίο διαχειρίζεται καταλλήλως
τον κίνδυνο ασφάλειας των πληροφοριών του. Το πλαίσιο περιλαμ
βάνει κατάλληλους μηχανισμούς, πολιτικές και διαδικασίες για την
προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποί
ηση, για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των
δεδομένων και για την εγγύηση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
4.
Το πλαίσιο ασφαλείας των πληροφοριών περιλαμβάνει τουλά
χιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) ελέγχους πρόσβασης στο σύστημα·
β) επαρκής προστασία έναντι παρεισδύσεων και παράνομης χρήσης
δεδομένων·
γ) ειδικές διατάξεις για την προστασία της αυθεντικότητας και
ακεραιότητας δεδομένων, περιλαμβανομένων τεχνικών·
δ) αξιόπιστα δίκτυα και διαδικασίες για ακριβή και ταχεία διαβί
βαση δεδομένων·
ε) πληροφορίες ελέγχου.
5.
Τα συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών και το πλαίσιο
ασφαλείας των πληροφοριών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετή
σια βάση. Υπόκεινται σε αξιολογήσεις ανεξάρτητου ελέγχου. Τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων αναφέρονται στο συμβούλιο και
τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής.
Άρθρο 10
Δημοσιοποίηση
1.
O κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θέτει δωρεάν στη διάθεση
του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η διάρθρωση της τεχνολογίας των πληροφοριών είναι επαρκώς
τεκμηριωμένη. Τα συστήματα είναι μελετημένα για την κάλυψη
των επιχειρησιακών αναγκών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
και των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμε
νος, είναι ανθεκτικά, μεταξύ άλλων υπό ακραίες συνθήκες αγοράς,
και κλιμακώσιμα, εάν κρίνεται απαραίτητο, για την επεξεργασία
επιπρόσθετων πληροφοριών. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προ
βλέπει διαδικασίες και σχεδιασμό χωρητικότητας, καθώς και επαρκή
πλεονάζουσα χωρητικότητα που θα επιτρέπει στο σύστημα να επε
ξεργάζεται όλες τις εναπομένουσες συναλλαγές πριν από το τέλος
της ημέρας σε περίπτωση μείζονος διακοπής. Ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος προβλέπει διαδικασίες εισαγωγής νέας τεχνολογίας
μεταξύ άλλων προγράμματα ανάκτησης δεδομένων.

α) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του,
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

2.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ασφαλείας
στην επεξεργασία πληροφοριών και να καταστεί δυνατή η

i) διαδικασίες διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης, διαδικασίες
και συμπληρωματικά κείμενα·

i) την οργανωτική δομή του, καθώς και βασικούς στόχους και
στρατηγικές·
ii) βασικά στοιχεία της πολιτικής αποδοχών·
iii) βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνο
νται στις τελευταίες ελεγμένες καταστάσεις λογαριασμών
του·
β) πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζει, μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:
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ii) πληροφορίες σχετικά με την αδιάλειπτη λειτουργία·
iii) πληροφορίες σχετικά με συστήματα, τεχνικές και επιδόσεις
όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙΙ·
iv) όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό και τις
δραστηριότητές του καθώς και για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις εκκαθαριστικών μελών και πελατών, που είναι
απαραίτητες προκειμένου να τους επιτραπεί να προσδιορί
σουν σαφώς και να κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους
και τα κόστη που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση των
υπηρεσιών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·
v) οι τρέχουσες υπηρεσίες εκκαθάρισης του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου, μεταξύ άλλων λεπτομερείς πληροφορίες
για το τι ακριβώς παρέχει στο πλαίσιο κάθε υπηρεσίας·
vi) τα συστήματα, οι τεχνικές και οι επιδόσεις όσον αφορά τη
διαχείριση κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου,
μεταξύ άλλων πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς
πόρους, την επενδυτική πολιτική, τις πηγές δεδομένων για
τις πηγές και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται κατά τους
υπολογισμούς περιθωρίων ασφαλείας·
vii) νομοθεσία και κανόνες που διέπουν:

23.2.2013

3.
Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο είναι προσβάσιμες στον ιστότοπό του. Οι πλη
ροφορίες διατίθενται τουλάχιστον σε μία γλώσσα συνήθη στη
σφαίρα των διεθνών οικονομικών.
Άρθρο 11
Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συγκροτεί και διατηρεί εσω
τερική υπηρεσία λογιστικού ελέγχου η οποία είναι χωριστή και
ανεξάρτητη από άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου και η οποία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) εκπονεί, εφαρμόζει και διατηρεί σχέδιο λογιστικού ελέγχου προ
κειμένου να εξετάζεται και να αξιολογείται η επάρκεια και η
αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερι
κού ελέγχου και των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου·
β) εκδίδει συστάσεις βάσει του αποτελέσματος των εργασιών που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο α)·
γ) ελέγχει τη συμμόρφωση προς αυτές τις συστάσεις·

1) την πρόσβαση στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
2) τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος με εκκαθαριστικά μέλη και, όπου είναι εφικτό,
με πελάτες·
3) τις συμβάσεις που αποδέχεται προς εκκαθάριση ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
4) τυχόν ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας·
5) τη χρησιμοποίηση ασφαλειών και εισφορών σε κεφάλαιο
εκκαθάρισης, μεταξύ άλλων η ρευστοποίηση θέσεων και
ασφαλειών και ο βαθμός στον οποίο η ασφάλεια προ
στατεύεται έναντι των απαιτήσεων τρίτου·
γ) πληροφορίες σχετικά με επιλέξιμες ασφάλειες και εφαρμοστέους
συντελεστές αποκοπής·
δ) κατάλογο όλων των τρεχόντων εκκαθαριστικών μελών, περιλαμ
βανομένων των κριτηρίων αποδοχής, αναστολής της ιδιότητας
και εξόδου για τα εκκαθαριστικά μέλη.

δ) αναφέρει θέματα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου στο συμβού
λιο.
2.
Η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διαθέτει την απα
ραίτητη εξουσία, τους απαραίτητους πόρους, εμπειρογνωμοσύνη και
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα για την εκτέλεση των καθη
κόντων της. Είναι επαρκώς ανεξάρτητη από τη διοίκηση και αναφέ
ρεται απευθείας στο συμβούλιο.
3.
Ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος αξιολογεί την αποτελεσμα
τικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των μηχανισμών
ελέγχου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου κατά τρόπο αναλογικό
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι διάφορες γραμμές επιχειρημα
τικής δραστηριότητας και ανεξάρτητο από τους αξιολογούμενους
επιχειρηματικούς τομείς. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διαθέτει
την απαραίτητη πρόσβαση σε πληροφορίες προκειμένου να επανε
ξετάζονται όλες οι δραστηριότητες και λειτουργίες, διεργασίες και
συστήματα του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, μεταξύ άλλων οι
δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή συμφωνήσει με τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο ότι οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέ
χονται βάσει του στοιχείου β) ή γ) της παρούσας παραγράφου
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα επιχειρηματικά μυστικά ή την ασφά
λεια και την ευρωστία του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος δύναται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση
αυτών των πληροφοριών κατά τρόπο που αποτρέπει ή περιορίζει
αυτούς τους κινδύνους, ή τη μη δημοσιοποίηση των εν λόγω πλη
ροφοριών.

4.
Οι αξιολογήσεις εσωτερικού ελέγχου βασίζονται σε συνολικό
σχέδιο λογιστικού ελέγχου το οποίο επανεξετάζεται και αναφέρεται
στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος εξασφαλίζει ότι ειδικοί λογιστικοί έλεγχοι δύνανται
να διενεργούνται σε καθοδηγούμενη από συμβάντα βάση σε
σύντομη προθεσμία. Ο σχεδιασμός και η επανεξέταση του λογιστι
κού ελέγχου εγκρίνονται από το συμβούλιο.

2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί δωρεάν πληρο
φορίες όσον αφορά τυχόν σημαντικές μεταβολές στις ρυθμίσεις
διακυβέρνησης, στους στόχους, στις στρατηγικές και στις βασικές
πολιτικές του, καθώς και στους εφαρμοστέους κανόνες και διαδι
κασίες.

5.
Οι εκκαθαριστικές δραστηριότητες, οι διαδικασίες διαχείρισης
κινδύνου, οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και οι λογαριασμοί
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου υπόκεινται σε ανεξάρτητο λογι
στικό έλεγχο. Οι ανεξάρτητοι λογιστικοί έλεγχοι διενεργούνται,
τουλάχιστον, σε ετήσια βάση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

[Άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 12
Γενικές απαιτήσεις
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τηρεί αρχεία σε σταθερό
μέσο που επιτρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες στις αρμόδιες
αρχές, στην ΕΑΚΑΑ και στα σχετικά μέλη του ευρωπαϊκού συστή
ματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ), και κατά τρόπο και μορφή ώστε
να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) να είναι εφικτή η ανασύσταση κάθε βασικού σταδίου της δια
δικασίας από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
β) να είναι εφικτή η καταγραφή, η ανίχνευση και η ανάκτηση του
αρχικού περιεχομένου αρχείου, πριν από τυχόν διορθώσεις ή
άλλες τροποποιήσεις·
γ) να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της παρά
νομης αλλοίωσης των αρχείων·
δ) να διασφαλίζονται με κατάλληλα μέτρα η ασφάλεια και η εμπι
στευτικότητα των καταγεγραμμένων δεδομένων·
ε) να ενσωματωθεί στο σύστημα τήρησης αρχείου ένας μηχανισμός
για τον εντοπισμό και την επανόρθωση σφαλμάτων·
στ) να διασφαλίζεται στο σύστημα τήρησης αρχείων η έγκαιρη
ανάκτηση των αρχείων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.
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6.
Κάθε κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναφέρει ονομαστικώς
τους αρμόδιους οι οποίοι μπορούν, εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 για την παροχή των σχετικών
αρχείων, να εξηγήσουν το περιεχόμενο των αρχείων τους στις αρμό
διες αρχές.
7.
Όλα τα αρχεία που πρέπει να τηρεί ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να υποβλη
θούν σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή. Ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος παρέχει στην αρμόδια αρχή άμεση ροή δεδομένων στα
αρχεία που απαιτούνται βάσει των άρθρων 13 και 14, εφόσον
ζητηθεί.
Άρθρο 13
Αρχεία συναλλαγών
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί αρχεία όλων των
συναλλαγών σε όλες τις συμβάσεις που εκκαθαρίζει και διασφαλίζει
ότι τα αρχεία του περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση συνολικής και επακριβούς ανασυγκρό
τησης της διαδικασίας εκκαθάρισης για κάθε σύμβαση και ότι κάθε
αρχείο για κάθε συναλλαγή είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο και ανα
ζητήσιμο τουλάχιστον από όλους τους τομείς που αφορούν τον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τον διαλειτουργικό κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο, το εκκαθαριστικό μέλος, τον πελάτη, εφόσον τον γνω
ρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, και το χρηματοπιστωτικό
μέσο.
2.
Σχετικά με κάθε συναλλαγή που λαμβάνεται προς εκκαθάρι
ση, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, αμέσως μετά τη λήψη των
σχετικών πληροφοριών, δημιουργεί και διατηρεί επικαιροποιημένο
αρχείο με τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία:
α) την τιμή, το επιτόκιο ή το άνοιγμα και την ποσότητα·

2.
Σε περίπτωση που τα αρχεία ή οι πληροφορίες φέρουν ημε
ρομηνία παλαιότερη των έξι μηνών, παρέχονται στις αρχές που
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 το ταχύτερο δυνατόν και το
αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την υπο
βολή της αίτησης από την αρμόδια αρχή.

β) την ικανότητα εκκαθάρισης, η οποία προσδιορίζει αν η συναλ
λαγή ήταν αγορά ή πώληση από την προοπτική της καταγρα
φής από πλευράς του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου·

3.
Σε περίπτωση που τα αρχεία ή οι πληροφορίες φέρουν ημε
ρομηνία μεταγενέστερη των έξι μηνών, παρέχονται στις αρχές που
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 το ταχύτερο δυνατόν και το
αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της αίτησης
από την αρμόδια αρχή.

δ) την ταυτοποίηση του εκκαθαριστικού μέλους·

4.
Σε περίπτωση που τα αρχεία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδο
μένα, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι λαμβάνουν υπόψη τις υπο
χρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (2).
5.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί
αρχεία εκτός της Ένωσης, εξασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή, η
ΕΑΚΑΑ και τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ δύνανται να έχουν πρό
σβαση στα αρχεία στον ίδιο βαθμό και εντός των ιδίων χρονικών
περιόδων ωσάν να διατηρούνταν εντός της Ένωσης.
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

γ) την ταυτοποίηση του μέσου·

ε) την ταυτοποίηση του τόπου όπου συνήφθη η σύμβαση·
στ) την ημερομηνία και την ώρα παρέμβασης του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου·
ζ) την ημερομηνία και την ώρα λήξης της σύμβασης·
η) τους όρους και το μέσο του διακανονισμού·
θ) την ημερομηνία και την ώρα του διακανονισμού ή της εξαγο
ράς της συναλλαγής και, στον βαθμό που έχουν εφαρμογή, τα
ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία:
i) την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία συνήφθη
αρχικά η σύμβαση·
ii) τους αρχικούς όρους και μέρη της σύμβασης·
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iii) την ταυτοποίηση του διαλειτουργικού κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου που εκκαθαρίσει το ένα σκέλος της συναλλα
γής, όπου έχει εφαρμογή·
iv) την ταυτότητα του πελάτη, περιλαμβανομένου τυχόν έμμε
σου πελάτη, εφόσον τον γνωρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος και, στην περίπτωση μη εμπιστευτικού, την ταυτο
ποίηση του μέρους που μεταβίβασε τη σύμβαση.

α)

τα οργανογράμματα του συμβουλίου και των σχετικών επιτρο
πών, της μονάδας εκκαθάρισης, της μονάδας διαχείρισης κιν
δύνου, και των λοιπών συναφών μονάδων ή τμημάτων·

β)

τις ταυτότητες των μετόχων ή μελών, είτε άμεσων είτε έμμεσων,
φυσικών ή νομικών προσώπων, που διαθέτουν ειδικές συμμε
τοχές και τα ποσά αυτών των συμμετοχών·

γ)

τα έγγραφα που πιστοποιούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και
τις διεργασίες που απαιτούνται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ και
του άρθρου 29·

δ)

τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου και, όπου έχει
εφαρμογή, των συνεδριάσεων των επιτροπών του συμβουλίου
και των επιτροπών ανώτατων διοικητικών στελεχών·

ε)

τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής κινδύνου·

Άρθρο 14
Αρχεία θέσεων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί αρχεία των θέσεων
που τηρούσε έκαστο εκκαθαριστικό μέλος. Ξεχωριστά αρχεία κρα
τούνται για κάθε λογαριασμό που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο
39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα αρχεία του περιλαμβάνουν όλες τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση συνολικής και
επακριβούς ανασυγκρότησης των συναλλαγών που καθόρισαν τη
θέση και ότι κάθε αρχείο είναι αναγνωρίσιμο και αναζητήσιμο του
λάχιστον από όλους τους τομείς που αφορούν τον κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο, τον διαλειτουργικό αντισυμβαλλόμενο, το εκκαθαρι
στικό μέλος, τον πελάτη, εφόσον τον γνωρίζει ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος, και το χρηματοπιστωτικό μέσο.

23.2.2013

στ) τα πρακτικά των ομάδων διαβούλευσης με εκκαθαριστικά μέλη
και πελάτες, εφόσον υπάρχουν·
ζ)

εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, εκθέ
σεις διαχείρισης του κινδύνου, εκθέσεις συμμόρφωσης και
εκθέσεις εταιρειών συμβούλων, μεταξύ άλλων για θέματα δια
χείρισης·

η)

την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατά
στασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, όπως απαιτείται
δυνάμει του άρθρου 17·

θ)

το σχέδιο ρευστότητας και τις ημερήσιες εκθέσεις ρευστότητας,
όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 32·

α) την ταυτοποίηση του εκκαθαριστικού μέλους, του πελάτη, εφό
σον τον γνωρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, και τυχόν
διαλειτουργικού κεντρικού αντισυμβαλλομένου που διατηρεί
την εν λόγω θέση, εφόσον έχει εφαρμογή·

ι)

αρχεία που αντικατοπτρίζουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού και λογαριασμών κεφαλαίου, όπως απαιτεί
ται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012·

β) την ένδειξη της θέσης·

ια) παραληφθέντα παράπονα, με πληροφορίες σχετικά με το ονο
ματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό λογαριασμού του
παραπονούμενου, την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου·
το ονοματεπώνυμο όλων των προσώπων που ταυτοποιούνται
στο παράπονο· περιγραφή του χαρακτήρα του παραπόνου· τη
διευθέτηση του παραπόνου και την ημερομηνία αντιμετώπισής
του·

2.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος δημιουργεί ένα αρχείο σχετικά με κάθε θέση το οποίο
περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες, στον βαθμό που συνδέο
νται με την εν λόγω θέση:

γ) τον ημερήσιο υπολογισμό της αξίας της θέσης με αρχεία των
τιμών στις οποίες αποτιμώνται οι συμβάσεις, και τυχόν άλλες
σχετικές πληροφορίες.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημιουργεί και τηρεί επικαι
ροποιημένο αρχείο των ποσών των περιθωρίων ασφαλείας, των
εισφορών του κεφαλαίου εκκαθάρισης και των λοιπών χρηματοοι
κονομικών πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 και που ζητεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος,
και του αντίστοιχου ποσού που έχει πράγματι παράσχει το εκκαθα
ριστικό μέλος στο τέλος της ημέρας και των μεταβολών που ενδε
χομένως επέλθουν στη διάρκεια της ημέρας, όσον αφορά κάθε
μεμονωμένο λογαριασμό εκκαθαριστικού μέλους και πελάτη εφόσον
τον γνωρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενο.
Άρθρο 15
Επιχειρηματικά αρχεία
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί κατάλληλα και
εύτακτα αρχεία δραστηριοτήτων σχετικά με την επιχειρηματική και
εσωτερική οργάνωσή του.
2.
Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημιουργού
νται οσάκις επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στα σχετικά έγγραφα
και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

ιβ) αρχεία τυχόν διακοπής των υπηρεσιών ή δυσλειτουργίας, περι
λαμβανομένης διεξοδικής αναφοράς σχετικά με τη χρονική
στιγμή, τις επιπτώσεις και τις διορθωτικές δράσεις·
ιγ) αρχεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων αντοχής σε ακραίες
συνθήκες και απολογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν·
ιδ) γραπτή επικοινωνία με αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και τα
σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ·
ιε) νομικές γνωμοδοτήσεις που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το
κεφάλαιο ΙΙΙ·
ιστ) όπου έχει εφαρμογή, τεκμηρίωση σχετικά με τις ρυθμίσεις
διαλειτουργικότητας με άλλους κεντρικούς αντισυμβαλλόμε
νους·
ιζ) πληροφορίες βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)
σημείο vii) και παράγραφος 1 στοιχείο δ)·
ιη) τα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν την εξέλιξη νέων επιχει
ρηματικών πρωτοβουλιών.
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Άρθρο 16
Αρχεία δεδομένων που αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής
συναλλαγών
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει και διατηρεί όλες τις
πληροφορίες και τα δεδομένα που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από κοινού
με αρχείο της ημερομηνίας και της ώρας αναφοράς της συναλλα
γής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

[Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 17
Στρατηγική και πολιτική
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει πολιτική αδιάλει
πτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από
καταστροφή τα οποία έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο. Η πολιτική
αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας
μετά από καταστροφή υπόκεινται σε ανεξάρτητες επανεξετάσεις που
αναφέρονται στο συμβούλιο.
2.
Η πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας προσδιορίζει όλες τις
κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες και τα σχετικά συστήματα,
και περιλαμβάνει τη στρατηγική, την πολιτική και τους στόχους
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου προκειμένου να διασφαλίζεται
η συνέχεια αυτών των λειτουργιών και συστημάτων.
3.
Η πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας λαμβάνει υπόψη εξωτε
ρικούς δεσμούς και αλληλεξαρτήσεις στο πλαίσιο της χρηματοπι
στωτικής υποδομής μεταξύ άλλων τόπους διαπραγμάτευσης που
εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονισμό αξιογρά
φων και συστήματα πληρωμής και πιστωτικά ιδρύματα που χρησι
μοποιεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή ένας συνδεδεμένος
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Λαμβάνει επίσης υπόψη κρίσιμες λει
τουργίες ή υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί εξωτερικά σε παρόχους
τρίτου.
4.
Η πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατά
στασης λειτουργίας μετά από καταστροφή περιλαμβάνουν σαφώς
καθορισμένες και τεκμηριωμένες ρυθμίσεις οι οποίες χρησιμοποιού
νται στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την αδιάλειπτη
λειτουργία, καταστροφή ή κρίση και οι οποίες αποσκοπούν να
εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας των κρίσιμων λει
τουργιών.
5.
Το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή
προσδιορίζει και περιλαμβάνει στόχους σημείου ανάκτησης και στό
χους χρόνου ανάκτησης για κρίσιμες λειτουργίες και καθορίζει την
πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική ανάκτησης για εκάστη αυτών των
λειτουργιών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποσκοπούν να διασφαλίσουν
ότι σε ακραία σενάρια οι κρίσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται
έγκαιρα και ότι πληρούνται τα συμφωνηθέντα επίπεδα υπηρεσίας.
6.
Η πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου καθορίζει τον μέγιστο αποδεκτό χρόνο κατά τον οποίο
ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κρίσιμες λειτουρ
γίες και συστήματα. Ο μέγιστος χρόνος ανάκτησης για τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στην πολιτική
αδιάλειπτης λειτουργίας δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες. Οι διαδικα
σίες και οι πληρωμές στο τέλος της ημέρας ολοκληρώνονται την
απαιτούμενη ώρα και ημέρα υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.
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7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τις δυνητι
κές συνολικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της αγοράς
καθορίζοντας τους χρόνους ανάκτησης για κάθε λειτουργία.
Άρθρο 18
Ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί ανάλυση των
επιχειρηματικών επιπτώσεων η οποία αποσκοπεί να προσδιορίσει τις
επιχειρηματικές λειτουργίες που είναι κρίσιμες για την εξασφάλιση
των υπηρεσιών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η κρισιμότητα
αυτών των λειτουργιών σε άλλους οργανισμούς και λειτουργίες της
χρηματοπιστωτικής υποδομής αποτελούν μέρος της ανάλυσης.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί σενάριο βασι
σμένο σε ανάλυση κινδύνου που αποσκοπεί να προσδιορίσει τους
τρόπους με τους οποίους τα διάφορα σενάρια επηρεάζουν τους
κινδύνους για τις κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες του.
3.
Κατά την εκτίμηση του κινδύνου, ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος λαμβάνει υπόψη εξαρτήσεις από εξωτερικούς παρόχους,
μεταξύ άλλων υπηρεσίες επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει δράση για τη διαχείριση αυτών
των εξαρτήσεων μέσω κατάλληλων συμβατικών και οργανωτικών
ρυθμίσεων.
4.
Η ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων και η ανάλυση
σεναρίων επικαιροποιούνται διαρκώς, επανεξετάζονται τουλάχιστον
σε ετήσια βάση και κατόπιν συμβάντος ή σημαντικών οργανωτικών
αλλαγών. Οι αναλύσεις λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς εξελί
ξεις, μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στην αγορά και στον τομέα της
τεχνολογίας.
Άρθρο 19
Αποκατάσταση λειτουργίας μετά από καταστροφή
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει ρυθμίσεις που
εξασφαλίζουν τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του βάσει
σεναρίων καταστροφής. Οι ρυθμίσεις αυτές εξετάζουν τουλάχιστον
τη διαθεσιμότητα επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, τον μέγιστο
χρόνο διακοπής των κρίσιμων λειτουργιών, την εναλλακτική σύν
δεση ή εφεδρεία και την ανάκτηση σε δευτερεύουσα εγκατάσταση.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί δευτερεύουσα εγκα
τάσταση επεξεργασίας που μπορεί να διασφαλίζει τη συνέχεια όλων
των κρίσιμων λειτουργιών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου πανο
μοιότυπα με τη βασική εγκατάσταση. Η δευτερεύουσα εγκατάσταση
έχει γεωγραφικό προφίλ διακριτό από εκείνο της βασικής εγκατά
στασης.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί ή έχει άμεση πρό
σβαση σε δευτερεύουσα επιχειρηματική εγκατάσταση, τουλάχιστον,
ώστε να μπορεί το προσωπικό να εξασφαλίζει τη συνέχεια της
υπηρεσίας εφόσον δεν είναι διαθέσιμος ο βασικός χώρος άσκησης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4.
Η ανάγκη επιπρόσθετων εγκαταστάσεων επεξεργασίας εξετά
ζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ειδικότερα εάν η ποικι
λομορφία των προφίλ κινδύνου της βασικής και της δευτερεύουσας
εγκατάστασης δεν παρέχει επαρκή εμπιστοσύνη ότι οι στόχοι αδιά
λειπτης λειτουργίας του κεντρικού αντισυμβαλλομένου πληρούνται
σε όλα τα σενάρια.
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Άρθρο 20

Άρθρο 23

Έλεγχοι και παρακολούθηση

Επικοινωνία

1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει και παρακολουθεί
την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης
λειτουργίας μετά από καταστροφή κατά τακτά διαστήματα και μετά
από σημαντικές τροποποιήσεις ή μεταβολές στα συστήματα ή σχε
τικές λειτουργίες για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική αδιάλειπτης
λειτουργίας επιτυγχάνει τους αναφερόμενους στόχους μεταξύ
άλλων τον στόχο του μέγιστου χρόνου ανάκτησης εντός δύο
ωρών. Οι έλεγχοι προγραμματίζονται και τεκμηριώνονται.

1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει σχέδιο επικοινωνίας
που τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτατα διοικητικά
στελέχη, το συμβούλιο και οι σχετικοί εξωτερικοί συμφεροντούχοι,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αρμόδιες αρχές, εκκαθαριστικά
μέλη, πελάτες, διακανονιστές, συστήματα διακανονισμού και πλη
ρωμής αξιογράφων και τόποι διαπραγμάτευσης, τηρούνται επαρκώς
ενήμεροι κατά τη διάρκεια της κρίσης.

2.
Ο έλεγχος της πολιτικής αδιάλειπτης λειτουργίας και του
σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή πληροί
τους ακόλουθους όρους:

2.
Αναλύσεις σεναρίων, αναλύσεις κινδύνων, επανεξετάσεις και
αποτελέσματα παρακολούθησης και ελέγχων αναφέρονται στο συμ
βούλιο.

α) περιλαμβάνει σενάρια καταστροφών μεγάλης κλίμακας και μετα
βάσεις από τη βασική στη δευτερεύουσα εγκατάσταση·
β) περιλαμβάνει τη συμμετοχή εκκαθαριστικών μελών, εξωτερικών
παρόχων και σχετικών οργανισμών της χρηματοπιστωτικής υπο
δομής με τους οποίους έχουν εντοπιστεί αλληλεξαρτήσεις στο
πλαίσιο της πολιτικής αδιάλειπτης λειτουργίας.
Άρθρο 21
Διατήρηση
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει και ενημερώνει
τακτικά την πολιτική του για την αδιάλειπτη λειτουργία ώστε να
συμπεριλάβει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες και την πλέον ενδεδειγ
μένη στρατηγική ανάκτησής τους.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει και ενημερώνει
τακτικά το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από κατα
στροφή ώστε να συμπεριλάβει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες.
3.
Επικαιροποιήσεις της πολιτικής αδιάλειπτης λειτουργίας και
του σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή
λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα των ελέγχων και των συστάσεων
ανεξάρτητων επανεξετάσεων και άλλων επανεξετάσεων και των
αρμόδιων αρχών. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι επανεξετάζουν
την πολιτική τους για την αδιάλειπτη λειτουργία και το σχέδιό
τους για την αποκατάσταση λειτουργίας μετά από καταστροφή
ύστερα από κάθε σημαντική διακοπή, προκειμένου να εντοπιστούν
οι αιτίες και τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις στις δραστηριότητες,
στην πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και στο σχέδιο αποκατάστα
σης λειτουργίας μετά από καταστροφή του κεντρικού αντισυμβαλ
λόμενου.
Άρθρο 22
Διαχείριση κρίσεων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει υπηρεσία διαχείρι
σης κρίσεων που ενεργεί σε περίπτωση έκτασης ανάγκης. Η διαδι
κασία διαχείρισης κρίσεων είναι σαφής και τεκμηριωμένη γραπτώς.
Το συμβούλιο παρακολουθεί την υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και
λαμβάνει και επανεξετάζει τακτικά αναφορές σχετικά με αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

[Άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 24
Ποσοστά
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει τα αρχικά περι
θώρια ασφαλείας για την κάλυψη των ανοιγμάτων που απορρέουν
από μεταβολές της αγοράς για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που
καλύπτεται από ασφάλειες σε βάση προϊόντος, κατά τη χρονική
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 25 και θεωρητικό χρονικό ορί
ζοντα για την εκκαθάριση της θέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 26.
Για τον υπολογισμό των αρχικών περιθωρίων του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου τηρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα χρονικά δια
στήματα εμπιστοσύνης:
α) για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, 99,5 %·
β) για χρηματοπιστωτικά μέσα πλην των εξωχρηματιστηριακών,
99 %.
2.
Για τον καθορισμό του επαρκούς χρονικού διαστήματος εμπι
στοσύνης για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων που εκκα
θαρίζει, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξετάζει επιπλέον, τουλάχι
στον, τους ακόλουθους παράγοντες:
α) τις πολυπλοκότητες και το επίπεδο των ασαφειών όσον αφορά
τον καθορισμό των τιμών της κατηγορίας των χρηματοπιστωτι
κών μέσων που δύνανται να περιορίζουν την επικύρωση του
υπολογισμού του αρχικού περιθωρίου και του περιθωρίου δια
φορών αποτίμησης·
β) τα χαρακτηριστικά κινδύνου της κατηγορίας χρηματοπιστωτικών
μέσων, που μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται
σε, μεταβλητότητα, διάρκεια, ρευστότητα, μη γραμμικά χαρακτη
ριστικά της τιμής, αιφνίδια απόκλιση σε κίνδυνο αθέτησης υπο
χρέωσης και κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης·

2.
Η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνει επαρκώς διαρ
θρωμένες και σαφείς διαδικασίες για τη διαχείριση ανακοινώσεων
εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων κατά τη διάρκεια συμβάντος
ακραίων συνθηκών.

γ) τον βαθμό στον οποίον άλλοι έλεγχοι κινδύνου δεν περιορίζουν
επαρκώς την πιστωτική έκθεση·

3.
Μετά από συμβάν ακραίων συνθηκών, ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος αναλαμβάνει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίον
χειρίστηκε την κρίση. Η επανεξέταση ενσωματώνει, όπου ενδείκνυ
ται, εισφορές από εκκαθαριστικά μέλη και άλλους εξωτερικούς
συμφεροντούχους.

δ) την εγγενή μόχλευση της κατηγορίας των χρηματοπιστωτικών
μέσων, μεταξύ άλλων στην περίπτωση που η κατηγορία χρημα
τοπιστωτικού μέσου είναι σημαντικά μεταβλητή, είναι άκρως
συγκεντρωμένη μεταξύ ολίγων παραγόντων της αγοράς ή μπορεί
να είναι δύσκολο να συμψηφιστεί.
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3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει την αρμόδια
αρχή του και τα εκκαθαριστικά μέλη του για τα κριτήρια που
θεωρεί ότι καθορίζουν το ποσοστό που εφαρμόζεται κατά τον υπο
λογισμό των περιθωρίων ασφαλείας για κάθε κατηγορία χρηματοπι
στωτικών μέσων.
4.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρί
ζει εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που έχουν τα ίδια χαρακτηρι
στικά κινδύνου με τα παράγωγα που εκτελούνται σε ρυθμιζόμενες
αγορές ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, βάσει εκτίμησης των
παραγόντων κινδύνου που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικό
χρονικό διάστημα εμπιστοσύνης τουλάχιστον 99 % για τις συγκε
κριμένες συμβάσεις εφόσον οι κίνδυνοι των συμβάσεων εξωχρηματι
στηριακών παραγώγων που εκκαθαρίζει μετριάζονται καταλλήλως
με τη χρησιμοποίηση των εν λόγω χρονικών διαστημάτων εμπιστο
σύνης και τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.
Άρθρο 25
Χρονικός ορίζοντας για τον υπολογισμό της ιστορικής
μεταβλητότητας
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι σύμφωνα με
τη μεθοδολογία του μοντέλου και τη διαδικασία επικύρωσης που
καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο XII, τα αρχικά περιθώρια
ασφαλείας καλύπτουν τουλάχιστον με το χρονικό διάστημα εμπι
στοσύνης που ορίζεται στο άρθρο 24 και για την περίοδο εκκαθά
ρισης που ορίζεται στο άρθρο 26 την έκθεση που απορρέει από την
ιστορική μεταβλητότητα υπολογιζόμενη με βάση δεδομένα που
καλύπτουν τουλάχιστον το τελευταίο δωδεκάμηνο.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ιστορικής μεταβλητότη
τας απεικονίζουν ένα πλήρες φάσμα των συνθηκών αγοράς, μεταξύ
άλλων σε περιόδους ακραίων συνθηκών.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί οποι
ονδήποτε άλλο χρονικό ορίζοντα για τον υπολογισμό της ιστορικής
μεταβλητότητας υπό τον όρο ότι η χρησιμοποίηση του εν λόγω
χρονικού ορίζοντα οδηγεί σε απαιτήσεις περιθωρίων ασφαλείας του
λάχιστον όσο εκείνες που επιτυγχάνονταν με τη χρονική περίοδο
που ορίζεται στην παράγραφο 1.
3.
Οι παράμετροι του περιθωρίου ασφαλείας για χρηματοπιστω
τικά μέσα χωρίς περίοδο ιστορικής παρακολούθησης βασίζονται σε
συντηρητικές παραδοχές. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προσαρ
μόζει άμεσα τον υπολογισμό των απαιτούμενων περιθωρίων που
βασίζονται στην ανάλυση του ιστορικού τιμών των νέων χρηματοπι
στωτικών μέσων.
Άρθρο 26
Χρονικοί ορίζοντες της περιόδου εκκαθάρισης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει τους χρονικούς ορίζο
ντες για την περίοδο εκκαθάρισης λαμβάνοντας υπόψη τα χαρα
κτηριστικά του εκκαθαριζόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου, την
αγορά όπου γίνεται η διαπραγμάτευση και την περίοδο υπολογι
σμού και συλλογής των περιθωρίων ασφαλείας. Οι συγκεκριμένες
περίοδοι εκκαθάρισης πρέπει να είναι τουλάχιστον:
α) πέντε εργάσιμες ημέρες, για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα·
β) δύο εργάσιμες ημέρες, για χρηματοπιστωτικά μέσα πλην των
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

L 52/57

2.
Σε όλες τις περιπτώσεις, για τον καθορισμό της επαρκούς
περιόδου εκκαθάρισης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αξιολογεί
και συνοψίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τη μέγιστη χρονική περίοδο που μπορεί να παρέλθει από την
τελευταία συλλογή περιθωρίων ασφαλείας έως τη δήλωση αθέ
τησης υποχρέωσης από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή ενερ
γοποίησης της διαδικασίας διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης
από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
β) την εκτιμώμενη περίοδο που απαιτείται για τον σχεδιασμό και
την εκτέλεση της στρατηγικής για τη διαχείριση αθέτησης υπο
χρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότη
τες κάθε κατηγορίας χρηματοπιστωτικού μέσου, μεταξύ άλλων
το επίπεδο ρευστότητάς του και το μέγεθος και η συγκέντρωση
θέσεων, και οι αγορές του κεντρικού αντισυμβαλλομένου που θα
χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν ή να καλύψουν πλήρως
θέση εκκαθαριστικού μέλους·
γ) όπου ενδείκνυται, η περίοδος που χρειάζεται για να καλυφθεί ο
κίνδυνος από αντισυμβαλλόμενο στον οποίον εκτίθεται ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος.
3.
Κατά την αξιολόγηση των περιόδων που ορίζονται στην παρά
γραφο 2, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει, τουλάχιστον,
υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγρα
φος 2 και τη χρονική περίοδο για τον υπολογισμό της ιστορικής
μεταβλητότητας που ορίζεται στο άρθρο 25.
4.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρί
ζει εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που έχουν τα ίδια χαρακτηρι
στικά κινδύνου με τα παράγωγα που εκτελούνται σε ρυθμιζόμενες
αγορές ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, μπορεί να χρησιμοποι
ήσει χρονικό ορίζοντα για την περίοδο εκκαθάρισης διαφορετικό
από εκείνον που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό τον όρο ότι
μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή του:
α) ο εν λόγω χρονικός ορίζοντας ενδείκνυται περισσότερο από
εκείνον που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεδομένων των ειδι
κών χαρακτηριστικών των σχετικών εξωχρηματιστηριακών παρα
γώγων·
β) ο εν λόγω χρονικός ορίζοντας είναι τουλάχιστον δύο εργάσιμες
ημέρες.
Άρθρο 27
Καθορισμός περιθωρίου ασφαλείας βάσει χαρτοφυλακίου
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επιτρέψει συμψη
φισμούς ή μειώσεις του απαιτούμενου περιθωρίου ασφαλείας
μεταξύ των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκκαθαρίζει εφόσον ο
κίνδυνος τιμών ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή συνόλου χρημα
τοπιστωτικών μέσων συσχετίζεται σημαντικά και αξιόπιστα ή βασί
ζεται σε ισοδύναμη στατιστική παράμετρο εξάρτησης, με τον κίν
δυνο τιμών άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τεκμηριώνει την προσέγγισή
του για τον καθορισμό περιθωρίου ασφαλείας βάσει χαρτοφυλακίου
και τουλάχιστον προβλέπει ότι η συσχέτιση, ή ισοδύναμη στατιστική
παράμετρος εξάρτησης, μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηματοπιστω
τικών μέσων που εκκαθαρίζονται αποδεικνύεται αξιόπιστη στη διάρ
κεια προγενέστερης περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 25 και δείχνει
ανθεκτικότητα στο πλαίσιο ιστορικών ή υποθετικών σεναρίων
ακραίων συνθηκών. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταδεικνύει
την ύπαρξη οικονομικής λογικής για τη σχέση τιμών.
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3.
Όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία εφαρμόζεται ο
καθορισμός περιθωρίου ασφαλείας βάσει χαρτοφυλακίου καλύπτο
νται από το ίδιο κεφάλαιο εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση, εάν ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει εκ των προτέρων
στην αρμόδια αρχή του και στα εκκαθαριστικά μέλη του τον τρόπο
επιμερισμού των δυνητικών ζημιών μεταξύ διαφόρων κεφαλαίων
εκκαθάρισης και έχει προβλέψει τις αναγκαίες διατάξεις στους κανό
νες του, μπορεί να εφαρμόζεται καθορισμός περιθωρίου ασφαλείας
βάσει χαρτοφυλακίου σε χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται
από διάφορα κεφάλαια εκκαθάρισης.
4.
Σε περίπτωση που ο καθορισμός περιθωρίου ασφαλείας βάσει
χαρτοφυλακίου καλύπτει πολλαπλά μέσα, το ποσό των μειώσεων
του περιθωρίου δεν υπερβαίνει το 80 % της διαφοράς μεταξύ του
αθροίσματος των περιθωρίων για κάθε προϊόν υπολογιζόμενο σε
μεμονωμένη βάση και του περιθωρίου υπολογιζόμενου βάσει συν
δυασμένης εκτίμησης της έκθεσης για το συνδυασμένο χαρτοφυλά
κιο. Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν εκτίθε
ται σε τυχόν δυνητικό κίνδυνο από τη μείωση του περιθωρίου
ασφαλείας, μπορεί να εφαρμόσει μείωση σε ποσοστό μέχρι 100 %
της εν λόγω διαφοράς.
5.
Οι μειώσεις του περιθωρίου ασφαλείας σχετικά με τον καθο
ρισμό περιθωρίου ασφαλείας βάσει χαρτοφυλακίου υπόκειται σε
άρτιο πρόγραμμα ελέγχου αντοχής σε ακραίες συνθήκες σύμφωνα
με το κεφάλαιο XII.
Άρθρο 28
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

[Άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 29
Πλαίσιο και διακυβέρνηση
1.
Για να καθοριστεί το ελάχιστο μέγεθος του κεφαλαίου εκκα
θάρισης και το ποσό άλλων χρηματοοικονομικών πόρων που απαι
τούνται για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 42 και 43 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαρτή
σεις του ομίλου, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει πλαίσιο
εσωτερικής πολιτικής για τον καθορισμό των τύπων ακραίων αλλά
ευλογοφανών συνθηκών αγοράς που μπορούν να τον εκθέσουν σε
μεγαλύτερο κίνδυνο.
2.
Το πλαίσιο περιλαμβάνει έκθεση που περιγράφει τον τρόπο με
τον οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει τις ακραίες αλλά
ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς. Τεκμηριώνεται πλήρως και διατη
ρείται σύμφωνα με το άρθρο 12.
3.
Το πλαίσιο συζητείται στην επιτροπή κινδύνου και εγκρίνεται
από το συμβούλιο. Η ευρωστία του πλαισίου και η ικανότητά του
να αντικατοπτρίζει τις μεταβολές της αγοράς υπόκειται τουλάχιστον
σε ετήσια επανεξέταση. Η επανεξέταση συζητείται στην επιτροπή
κινδύνου και αναφέρεται στο συμβούλιο.

Φιλοκυκλικότητα
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι η πολιτική
του για την επιλογή και αναθεώρηση του χρονικού διαστήματος
εμπιστοσύνης, της περιόδου ρευστοποίησης και της προγενέστερης
περιόδου παρέχει μελλοντοστρεφή πολιτική, σταθερές και συνετές
απαιτήσεις περιθωρίων που περιορίζουν τη φιλοκυκλικότητα σε
βαθμό που δεν επηρεάζεται αρνητικά η ορθότητα και η χρηματο
οικονομική ασφάλεια του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Αυτό
περιλαμβάνει αποφυγή σε περίπτωση πιθανών διαταρακτικών ή
ουσιαστικών μεταβολών στις απαιτήσεις περιθωρίων και θέσπιση
διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών για την προσαρμογή των
απαιτήσεων παροχής περιθωρίου ως ανταπόκριση στις μεταβαλλό
μενες συνθήκες αγοράς. Τοιουτοτρόπως, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επιλογές:
α) εφαρμόζει απόθεμα περιθωρίου ασφαλείας τουλάχιστον ίσο με
το 25 % των υπολογιζόμενων περιθωρίων το οποίο μπορεί να
εξαντλείται προσωρινά σε περιόδους όπου οι υπολογισθείσες
απαιτήσεις παροχής περιθωρίου αυξάνονται σημαντικά·
β) μεταβιβάζει τουλάχιστον 25 % βάρος σε παρατηρήσεις σε
ακραίες συνθήκες κατά την προγενέστερη περίοδο υπολογιζό
μενο σύμφωνα με το άρθρο 26·
γ) διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις παροχής περιθωρίου δεν είναι
χαμηλότερες εκείνων που θα υπολογίζονταν χρησιμοποιώντας
εκτιμώμενη μεταβλητότητα για δεκαετή ιστορική προγενέστερη
περίοδο.
2.
Όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναθεωρεί τις παραμέ
τρους του μοντέλου περιθωρίων προκειμένου να αντικατοπτρίζει
καλύτερα τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς, θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τυχόν δυνητικές φιλοκυκλικές επιπτώσεις της εν λόγω ανα
θεώρησης.

Άρθρο 30
Προσδιορισμός

ακραίων

αλλά ευλογοφανών
αγοράς

συνθηκών

1.
Το πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο 29 αντικατοπτρίζει
το προφίλ κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, λαμβάνο
ντας υπόψη τη διασυνοριακή και διασυναλλαγματική έκθεση, όπου
ενδείκνυται. Εντοπίζει όλους τους κινδύνους αγοράς στους οποίους
μπορεί να εκτεθεί ο αντισυμβαλλόμενος κατόπιν αθέτησης υποχρέ
ωσης από ένα ή περισσότερα εκκαθαριστικά μέλη, περιλαμβανομέ
νων δυσμενών μεταβολών στις τιμές της αγοράς των εκκαθαριζόμε
νων μέσων, της μειωμένης ρευστότητας στην αγορά για τα συγκε
κριμένα μέσα, και των αποκλίσεων στην αξία ρευστοποίησης των
ασφαλειών. Το πλαίσιο αντικατοπτρίζει επίσης επιπρόσθετους κιν
δύνους για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που προκύπτουν από
την ταυτόχρονη αδυναμία οντοτήτων του ομίλου του υπερήμερου
εκκαθαριστικού μέλους.
2.
Το πλαίσιο προσδιορίζει μεμονωμένα όλες τις αγορές στις
οποίες ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκτίθεται στο σενάριο της
αθέτησης υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος. Για κάθε προσδιο
ρισθείσα αγορά ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναφέρει ακραίες
αλλά ευλογοφανείς συνθήκες με βάση τουλάχιστον:
α) φάσμα ιστορικών σεναρίων, περιλαμβανομένων περιόδων
ακραίων μεταβολών της αγοράς που παρατηρούνται τα τελευ
ταία 30 χρόνια, ή για όσο χρονικό διάστημα διατίθενται αξιόπι
στα δεδομένα, που θα μπορούσαν να εκθέσουν τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο σε μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο.
Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αποφασίσει ότι η επανά
ληψη ιστορικής περίπτωσης σημαντικών μεταβολών των τιμών
δεν είναι ευλογοφανής, αιτιολογεί την παράλειψή της από το
πλαίσιο στην αρμόδια αρχή·
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β) φάσμα δυνητικών μελλοντικών σεναρίων, που βασίζεται σε συνε
πείς παραδοχές όσον αφορά τη μεταβλητότητα της αγοράς και
τη συσχέτιση τιμών μεταξύ αγορών και χρηματοπιστωτικών
μέσων, όπως αυτές προσδιορίζονται τόσο σε ποσοτικές όσο
και ποιοτικές εκτιμήσεις των δυνητικών κινδύνων αγοράς.
3.
Το πλαίσιο εξετάζει επίσης, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο,
τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επέλθουν ακραίες μεταβολές τιμών
σε πολλαπλές προσδιορισθείσες αγορές ταυτόχρονα. Το πλαίσιο
αναγνωρίζει ότι ιστορικές συσχετίσεις τιμών μπορεί να οδηγήσουν
σε ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς.
Άρθρο 31
Επανεξέταση ακραίων αλλά ευλογοφανών σεναρίων
Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 30 επανεξετάζονται
από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σε τακτική βάση, λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς και την κλίμακα και
συγκέντρωση της έκθεσης από εκκαθαριστικό μέλος. Το σύνολο των
ιστορικών και υποθετικών σεναρίων που χρησιμοποιεί ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος για τον προσδιορισμό ακραίων αλλά ευλογοφα
νών συνθηκών αγοράς επανεξετάζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο, σε διαβούλευση με την επιτροπή κινδύνου, τουλάχιστον
άπαξ του έτους και συχνότερα, όταν οι εξελίξεις στην αγορά ή
ουσιαστικές μεταβολές στο σύνολο των συμβάσεων που εκκαθαρίζει
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επηρεάζουν τις παραδοχές στις
οποίες βασίζονται τα σενάρια και, επομένως, υπαγορεύουν προσαρ
μογή των σεναρίων. Οι ουσιαστικές μεταβολές του πλαισίου ανα
φέρονται στο συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

[Άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 32
Αξιολόγηση του κινδύνου ρευστότητας
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει ένα άρτιο πλαίσιο
διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας το οποίο περιλαμβάνει απο
τελεσματικά λειτουργικά και αναλυτικά εργαλεία για τον καθορι
σμό, την εκτίμηση και την παρακολούθηση του διακανονισμού και
των ροών χρηματοδότησης σε διαρκή και έγκαιρη βάση, περιλαμ
βανομένης της χρησιμοποίησης της ενδοημερήσιας ρευστότητας. Οι
κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις
του σχεδιασμού και της λειτουργίας του πλαισίου διαχείρισης της
ρευστότητας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα αποτελέσματα
των ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες.
2.
Το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου είναι επαρκώς άρτιο ώστε να εξασφαλίζεται
ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά πληρωμές και διακανονισμούς σε όλα
τα σχετικά νομίσματα που καθίστανται πληρωτέα, μεταξύ άλλων
όπου ενδείκνυται σε ενδοημερήσια βάση. Το πλαίσιο διαχείρισης
του κινδύνου ρευστότητας του κεντρικού αντισυμβαλλομένου περι
λαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των δυνητικών μελλοντικών του
αναγκών ρευστότητας στο πλαίσιο ευρέος φάσματος δυνητικών
σεναρίων ακραίων συνθηκών. Το σενάριο ακραίων συνθηκών περι
λαμβάνει την αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικά μέλη σύμ
φωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 από
την ημερομηνία αθέτησης υποχρέωσης ως το τέλος της περιόδου
εκκαθάρισης και τον κίνδυνο ρευστότητας που προκαλεί η επενδυ
τική πολιτική και οι διαδικασίες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
σε ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς.
3.
Το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας περιλαμ
βάνει σχέδιο ρευστότητας το οποίο τεκμηριώνεται και τηρείται
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σύμφωνα με το άρθρο 12. Το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου
ρευστότητας περιλαμβάνει διαδικασίες του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου για:
α) τη διαχείριση και παρακολούθηση, τουλάχιστον σε ημερήσια
βάση, των αναγκών ρευστότητας εν μέσω φάσματος σεναρίων
αγοράς·
β) τη διατήρηση επαρκών ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών
πόρων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας και τη διά
κριση μεταξύ της χρησιμοποίησης των διαφόρων τύπων ρευ
στοποιήσιμων πόρων·
γ) την ημερήσια αξιολόγηση και αποτίμηση των ρευστοποιήσιμων
περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα στον κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο και των αναγκών ρευστότητάς του·
δ) τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου ρευστότητας;
ε) την αξιολόγηση των κλιμάκων χρόνου στη διάρκεια των οποίων
θα πρέπει να διατίθενται οι ρευστοποιήσιμοι χρηματοοικονομι
κοί πόροι του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·
στ) την εκτίμηση των δυνητικών αναγκών ρευστότητας που απορ
ρέουν από την ικανότητα των εκκαθαριστικών μελών να ανταλ
λάσσουν ασφάλειες που συνίστανται σε μετρητά με ασφάλειες
που δεν συνίστανται σε μετρητά·
ζ) τις διαδικασίες σε περίπτωση υστέρησης ρευστότητας·
η) την αναπλήρωση τυχόν ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών
πόρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει στη διάρκεια συμβάντος
ακραίων συνθηκών.
Το συμβούλιο του κεντρικού αντισυμβαλλομένου εγκρίνει το σχέδιο
κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή κινδύνου.
4.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αξιολογεί τον κίνδυνο ρευστό
τητας που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων σε περίπτωση που ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος ή εκκαθαριστικά μέλη του δεν μπορούν να
διακανονίσουν τις υποχρεώσεις πληρωμής τους που αποτελούν
μέρος της διαδικασίας εκκαθάρισης ή διακανονισμού, λαμβάνοντας
επίσης υπόψη την επενδυτική δραστηριότητα του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου εξετάζει τις ανάγ
κες ρευστότητας που απορρέουν από τις σχέσεις του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου με οποιαδήποτε οντότητα προς την οποία ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αντιμετωπίζει έκθεση ρευστότητας,
μεταξύ άλλων:
α) τράπεζες διακανονισμού·
β) συστήματα πληρωμών·
γ) συστήματα διακανονισμού αξιογράφων·
δ) φορείς nostrο·
ε) τράπεζες θεματοφυλακής·
στ) πάροχοι ρευστότητας·
ζ) διαλειτουργικοί κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι·
η) πάροχοι υπηρεσιών.
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5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τυχόν
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των οντοτήτων που απαριθμούνται στην
παράγραφο 4 και πολλαπλές σχέσεις που μία από τις οντότητες
που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 μπορεί να έχει με κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου ρευ
στότητας.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκπονεί ημερήσια έκθεση
σχετικά με τις ανάγκες και τους πόρους δυνάμει της παραγράφου
3 στοιχεία α), β) και γ) και τριμηνιαία έκθεση για το σχέδιο ρευ
στότητάς του βάσει της παραγράφου 3 στοιχεία δ) έως η). Οι
εκθέσεις τεκμηριώνονται και τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο IV.
Άρθρο 33
Πρόσβαση στη ρευστότητα
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί, σε κάθε σχετικό
νόμισμα, ρευστοποιήσιμους πόρους αντίστοιχους με τις απαιτήσεις
ρευστότητάς του, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και το άρθρο 32 του παρόντος
κανονισμού. Οι συγκεκριμένοι ρευστοποιήσιμοι πόροι περιορίζονται
σε:
α) μετρητά κατατεθειμένα σε κεντρική τράπεζα έκδοσης·
β) μετρητά κατατεθειμένα σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα
σύμφωνα με το άρθρο 47·
γ) δεσμευθείσες πιστώσεις ή ισοδύναμες ρυθμίσεις με υπερήμερα
εκκαθαριστικά μέλη·
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δοκιμαστικών ποσών από εμπορικές πιστώσεις, προκειμένου να επα
ληθευθεί η ταχύτητα πρόσβασης στους πόρους και η αξιοπιστία των
διαδικασιών.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει λεπτομερείς δια
δικασίες στο πλαίσιο του προγράμματος ρευστότητας όσον αφορά
τη χρησιμοποίηση των ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών
πόρων του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμών του
στη διάρκεια υστέρησης ρευστότητας. Οι διαδικασίες ρευστότητας
αναφέρουν σαφώς τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση
ορισμένων πόρων. Οι διαδικασίες περιγράφουν επίσης τρόπους πρό
σβασης σε ταμειακά διαθέσιμα ή επενδύσεις ταμειακών διαθέσιμων
μιας ημέρας, τρόπους εκτέλεσης συναλλαγών αγοράς ιδίας ημέρας,
ή τρόπους άντλησης προκαθορισμένων γραμμών ρευστότητας. Οι
διαδικασίες ρευστότητας ελέγχονται σε τακτική βάση. Ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος εκπονεί επίσης επαρκές σχέδιο για την ανανέ
ωση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης πριν από τη λήξη.
Άρθρο 34
Κίνδυνος συγκέντρωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί εκ του σύνεγ
γυς και ελέγχει τη συγκέντρωση της έκθεσής του σε κίνδυνο ρευ
στότητας, μεταξύ άλλων την έκθεσή του στις οντότητες που απα
ριθμούνται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 και σε οντότητες του
ιδίου ομίλου.
2.
Το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου περιλαμβάνει την εφαρμογή ορίων έκθεσης
και συγκέντρωσης.

δ) αναληφθείσες συμφωνία επαναγοράς·
ε) άκρως διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία πλη
ρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 45 και του άρθρου 46 και για
τα οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει
ότι είναι άμεσα διαθέσιμα και μετατρέψιμα σε μετρητά σε βάση
ιδίας ημέρας χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες και άκρως αξιό
πιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων σε ακραίες
συνθήκες αγοράς.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει υπόψη τα νομίσματα
στα οποία είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του και λαμβάνει
υπόψη τις δυνητικές επιπτώσεις των ακραίων συνθηκών στην ικα
νότητά του να έχει πρόσβαση σε συναλλαγματικές αγορές κατά
τρόπο σύμφωνο με τους κύκλους διακανονισμού των συστημάτων
διακανονισμού αξιογράφων και συναλλάγματος.
3.
Οι δεσμευθείσες πιστώσεις έναντι ασφαλειών που παρέχουν τα
εκκαθαριστικά μέλη δεν λογίζονται διπλά ως ρευστοποιήσιμοι
πόροι. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει δράση για
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συγκέντρωσης της έκθεσης
σε κίνδυνο ρευστότητας σε μεμονωμένους παρόχους ρευστότητας.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επιδεικνύει τη δέουσα
αυστηρή επιμέλεια ώστε οι πάροχοι ρευστότητάς του να έχουν
επαρκή ικανότητα να ενεργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ρευστό
τητας.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει σε περιοδική βάση
τις διαδικασίες του όσον αφορά την πρόσβαση σε προκαθορισμένες
ρυθμίσεις χρηματοδότησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανάληψη

3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει διαδικασίες και διερ
γασίες για παραβάσεις των ορίων συγκέντρωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

[Άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 35
Υπολογισμός του ποσού των ιδίων πόρων των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων που χρησιμοποιούνται στις γραμμές
άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί, και επισημαίνει
χωριστά στον ισολογισμό του, ποσό ειδικών ιδίων πόρων για τους
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 4 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει το ελάχιστο ποσό
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πολλαπλασιάζοντας το ελάχιστο
κεφάλαιο, περιλαμβανομένων των αδιανέμητων κερδών και αποθε
ματικών για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 152/2013 της Επιτροπής (1), με το 25 %.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναθεωρεί το εν λόγω ελάχιστο
ποσό σε ετήσια βάση.
(1) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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3.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει
συστήσει περισσότερα του ενός κεφάλαια εκκαθάρισης για τις διά
φορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων που εκκαθαρίζει, οι
συνολικοί ειδικοί ίδιοι πόροι που υπολογίζονται βάσει της παρα
γράφου 1 χορηγούνται σε έκαστο των κεφαλαίων εκκαθάρισης κατ’
αναλογία του μεγέθους εκάστου κεφαλαίου εκκαθάρισης, επισημαί
νονται χωριστά στον ισολογισμό του και χρησιμοποιούνται για
αθετήσεις υποχρεώσεων που προκύπτουν στα διάφορα τμήματα
αγοράς στα οποία αναφέρεται το κεφάλαιο εκκαθάρισης.
4.
Ουδείς άλλος πόρος πλην κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των
αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών, κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν χρησιμοποι
είται για τη συμμόρφωση προς την απαίτηση της παραγράφου 1.
Άρθρο 36
Διατήρηση του ποσού των ιδίων πόρων των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων που χρησιμοποιούνται στις γραμμές
άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει άμεσα την αρμό
δια αρχή εφόσον το ποσό των ειδικών ιδίων πόρων που διατηρεί
είναι χαμηλότερο από το ποσό που απαιτείται βάσει του άρθρου
35, από κοινού με τους λόγους της αθέτησης και συνολική περι
γραφή εγγράφως των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος για την
αναπλήρωση του συγκεκριμένου ποσού.
2.
Σε περίπτωση μεταγενέστερης αθέτησης υποχρέωσης από ένα
ή περισσότερα εκκαθαριστικά μέλη προτού ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος αποκαταστήσει τους ειδικούς ίδιους πόρους, μόνο το ενα
πομένον ποσό των χορηγούμενων ειδικών ιδίων πόρων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 45 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αποκαθιστά τους ειδικούς
ιδίους πόρους τουλάχιστον εντός μηνός από την κοινοποίηση
βάσει της παραγράφου 1.
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α) νόμισμα ως προς το οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπο
ρεί να καταδείξει στις αρμόδιες αρχές ότι έχει την ικανότητα να
διαχειριστεί τον κίνδυνο·
β) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει
συναλλαγές, εντός του ορίου των ασφαλειών που απαιτούνται
για την κάλυψη της έκθεσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
στο συγκεκριμένο νόμισμα.
Άρθρο 39
Χρηματοπιστωτικά μέσα
Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, θεωρούνται άκρως ρευστοποιήσιμες ασφά
λειες τα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι τραπεζικές εγγυήσεις και ο
χρυσός που πληρούν τους όρους του παραρτήματος I.
Άρθρο 40
Αποτίμηση ασφαλειών
1.
Για τους σκοπούς της αποτίμησης άκρως ρευστοποιήσιμων
ασφαλειών που ορίζονται στο άρθρο 37, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για να
παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την ποιότητα των
πιστώσεων, τη ρευστότητα της αγοράς και τη μεταβλητότητα
τιμών κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει γίνει αποδεκτό ως
ασφάλεια. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί σε
τακτική βάση, και τουλάχιστον άπαξ του έτους, την επάρκεια των
πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης. Η εν λόγω επανεξέταση
πραγματοποιείται επίσης οσάκις επέρχεται ουσιαστική μεταβολή
που επηρεάζει τον κίνδυνο σε έκθεση του κεντρικού αντισυμβαλ
λομένου.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αποτιμά σε αγοραίες αξίες σε
ημερήσια βάση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και, όπου αυτό δεν
είναι εφικτό, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να απο
δείξει στις αρμόδιες αρχές την ικανότητά του όσον αφορά τη δια
χείριση των κινδύνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

[Άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 37
Γενικές απαιτήσεις
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθιερώνει και εφαρμόζει διαφα
νείς και προβλέψιμες πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά την
πρόσβαση και την αδιάλειπτη παρακολούθηση της ρευστότητας
περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλειες και
αναλαμβάνει διορθωτική δράση, όπου ενδείκνυται.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει τις πολιτικές και τις
διαδικασίες του για τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον
άπαξ του έτους. Η εν λόγω επανεξέταση πραγματοποιείται επίσης
οσάκις επέρχεται ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει την έκθεση
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε κίνδυνο.
Άρθρο 38
Ασφάλειες που συνίστανται σε μετρητά
Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες υπό
μορφή μετρητών είναι εκπεφρασμένες σε ένα από τα ακόλουθα:

Άρθρο 41
Συντελεστές αποκοπής
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει και εφαρμόζει πολι
τικές για τον καθορισμό συνετών συντελεστών αποκοπής που εφαρ
μόζονται στην αξία των ασφαλειών.
2.
Οι συντελεστές αποκοπής αναγνωρίζουν ότι οι ασφάλειες
μπορεί να χρειαστεί να ρευστοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες αγο
ράς και λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τη ρευ
στοποίησή τους. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταδεικνύει στην
αρμόδια αρχή ότι οι συντελεστές αποκοπής υπολογίζονται με
συντηρητικό τρόπο για να περιορίσουν κατά το δυνατόν φιλοκυ
κλικές επιπτώσεις. Για κάθε περιουσιακό στοιχείο ασφαλείας, ο
συντελεστής αποκοπής καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά
κριτήρια, μεταξύ άλλων:
α) τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου και του πιστωτικού κιν
δύνου που συνδέονται με το χρηματοπιστωτικό μέσο βάσει
εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και
αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξω
τερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προ
κύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
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β) τη διάρκεια του περιουσιακού στοιχείου·
γ) την ιστορική και υποθετική μελλοντική μεταβλητότητα τιμών
του περιουσιακού στοιχείου σε ακραίες συνθήκες αγοράς·
δ) τη ρευστότητα της υποκείμενης αγοράς, συμπεριλαμβανομένων
των διαφορών τιμών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς χρεογρά
φων·
ε) τον συναλλαγματικό κίνδυνο, εάν υπάρχει·
στ) τον κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί σε τακτική
βάση την επάρκεια των συντελεστών αποκοπής. Ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος επανεξετάζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες για
τους συντελεστές αποκοπής τουλάχιστον άπαξ του έτους και οσάκις
επέρχεται ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τον κίνδυνο σε
έκθεση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, αλλά θα πρέπει να απο
φεύγονται κατά το δυνατόν διαταρακτικές ή μεγάλες μεταβολές των
συντελεστών αποκοπής που θα μπορούσαν να επιφέρουν φιλοκυ
κλικότητα. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τους συντελεστές
αποκοπής επικυρώνονται ανεξάρτητα τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Άρθρο 42
Όρια συγκέντρωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει και εφαρμόζει πολι
τικές προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ασφάλειες παραμένουν
επαρκώς διαφοροποιημένες ώστε να επιτρέπεται η ρευστότητά
τους εντός καθορισμένης περιόδου κατοχής χωρίς σημαντικές επι
πτώσεις στην αγορά. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ορίζουν τα
μέτρα μετριασμού του κινδύνου τα οποία εφαρμόζονται όταν παρα
τηρείται υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει όρια συγκέντρω
σης στο επίπεδο:
α) μεμονωμένων εκδοτών·
β) τύπου εκδότη·
γ) τύπου περιουσιακού στοιχείου·
δ) κάθε εκκαθαριστικού μέλους·
ε) όλων των εκκαθαριστικών μελών.
3.
Τα όρια συγκέντρωσης καθορίζονται με συντηρητικό τρόπο
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά κριτήρια, μεταξύ άλλων:
α) χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδώσει εκδότες του ιδίου
τύπου όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, τη δραστηριότητα, τη
γεωγραφική περιοχή·
β) το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού
μέσου ή του εκδότη που βασίζεται σε εσωτερική αξιολόγηση
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Κατά τη διενέργεια της εν
λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμο
ποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασί
ζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον
κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε
συγκεκριμένη χώρα·
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γ) τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητα των τιμών των χρηματοπι
στωτικών μέσων.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι μέχρι 10 %
της ασφάλειάς του καλύπτεται από την εγγύηση ενός μόνο τραπε
ζικού ιδρύματος, ή ισοδύναμου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τρί
της χώρας, ή από οντότητα που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου
με το πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης
χώρας. Σε περίπτωση που οι ασφάλειες που λαμβάνει ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος με τη μορφή εγγυήσεων εμπορικών τραπεζών
υπερβαίνουν το 50 % των συνολικών ασφαλειών, το συγκεκριμένο
όριο μπορεί να οριστεί στο 25 %.
5.
Κατά τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συμπεριλαμβάνει
τη συνολική έκθεση κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε εκδότη, περι
λαμβανομένου του ποσού των σωρευτικών πιστώσεων, των πιστο
ποιητικών κατάθεσης, των προθεσμιακών καταθέσεων, των αποταμι
ευτικών λογαριασμών, των τρεχούμενων λογαριασμών, των μέσων
της χρηματαγοράς, και διευκολύνσεων αγοράς και επαναπώλησης
που χρησιμοποιεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Τα συγκεκριμένα
όρια δεν εφαρμόζονται σε ασφάλειες που κατέχει ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος που υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιθωρίων
ασφαλείας, κεφαλαίου εκκαθάρισης ή άλλων χρηματοοικονομικών
πόρων.
6.
Κατά τον καθορισμό του ορίου συγκέντρωσης όσον αφορά
την έκθεση κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε μεμονωμένο εκδότη, ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ως
έναν μόνο κίνδυνο την έκθεσή του σε όλα τα χρηματοπιστωτικά
μέσα που εκδίδει ο εκδότης ή μία οντότητα του ομίλου, τα οποία
εγγυάται ρητώς ο εκδότης ή μία οντότητα του ομίλου, και σε
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
ως αποκλειστικό σκοπό την κατοχή μέσων παραγωγής τα οποία
είναι ουσιώδη για τη δραστηριότητα του εκδότη.
7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί σε τακτική
βάση την επάρκεια των πολιτικών και των διαδικασιών για τα
όρια συγκέντρωσής του. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξε
τάζει την πολιτική και τη διαδικασία για τα όρια συγκέντρωσής του
τουλάχιστον άπαξ του έτους και οσάκις επέρχεται ουσιαστική μετα
βολή που επηρεάζει τον κίνδυνο σε έκθεση του κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου.
8.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει την αρμόδια
αρχή και τα εκκαθαριστικά μέλη για τα εφαρμοζόμενα όρια συγκέ
ντρωσης και για τυχόν τροποποιήσεις αυτών των ορίων.
9.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβιάζει
ουσιωδώς όριο συγκέντρωσης που αναφέρεται στις πολιτικές και
στις διαδικασίες του, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανορθώνει την παραβίαση το ταχύ
τερο δυνατόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Άρθρο 43
Άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα
Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να θεωρη
θούν άκρως ρευστοποιήσιμα, που φέρουν ελάχιστο πιστωτικό κίν
δυνο και κίνδυνο αγοράς, εφόσον είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που
πληρούν έκαστο των όρων του παραρτήματος II:
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Άρθρο 44
Άκρως

ασφαλείς
ρυθμίσεις
για
την
χρηματοπιστωτικών μέσων

κατάθεση

1.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν δύνα
ται να καταθέσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο
άρθρο 45 ή εκείνα που του παρέχονται ως περιθώρια ασφαλείας,
εισφορές σε κεφάλαιο εκκαθάρισης ή εισφορές σε άλλους χρημα
τοοικονομικούς πόρους, τόσο μέσω μεταβίβασης όσο και επιτοκίου
ασφαλείας, όπου ο διαχειριστής του συστήματος διακανονισμού
αξιογράφων διασφαλίζει την πλήρη προστασία αυτών των μέσων,
τότε τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα κατατίθενται σε οποι
οδήποτε ίδρυμα από τα ακόλουθα:
α) κεντρική τράπεζα η οποία διασφαλίζει την πλήρη προστασία
αυτών των μέσων και επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του κεντρι
κού αντισυμβαλλομένου στα χρηματοπιστωτικά μέσα εφόσον
αυτό απαιτείται·
β) αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται δυνάμει της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), το οποίο διασφαλίζει την πλήρη συγκέντρωση
και προστασία αυτών των μέσων, επιτρέπει την άμεση πρόσβαση
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στα χρηματοπιστωτικά μέσα
εφόσον αυτό απαιτείται και για τα οποία ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος μπορεί να αποδείξει ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίν
δυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγη
σης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη
και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται πλήρως σε
εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που
προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη
χώρα·
γ) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας το οποίο υπόκειται και
πληροί κανόνες προληπτικής εποπτείας τους οποίους οι αρμό
διες αρχές εκτιμούν ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς με εκεί
νους που θεσπίζει η οδηγία 2006/48/ΕΚ και το οποίο εφαρμό
ζει αυστηρές λογιστικές πρακτικές, διαδικασίες φύλαξης και εσω
τερικούς ελέγχους και το οποίο διασφαλίζει τον πλήρη διαχω
ρισμό και προστασία αυτών των μέσων, επιτρέπει την άμεση
πρόσβαση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στα χρηματοπι
στωτικά μέσα εφόσον αυτό απαιτείται και για το οποίο ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή
ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγη
σης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη
διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολο
γία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που
λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατά
σταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα.
2.
Σε περίπτωση που χρηματοπιστωτικά μέσα κατατίθενται σύμ
φωνα με τα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1, τηρούνται βάσει
ρυθμίσεων που αποτρέπουν τυχόν ζημίες για τον κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο λόγω αθέτησης υποχρέωσης ή αφερεγγυότητας του
αδειοδοτημένου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
3.
Άκρως ασφαλείς ρυθμίσεις για την κατάθεση χρηματοπιστω
τικών μέσων που παρέχονται ως περιθώρια ασφαλείας, εισφορές σε
κεφάλαιο εκκαθάρισης ή εισφορές σε άλλους χρηματοοικονομικούς
πόρους επιτρέπουν στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την επαναχρη
σιμοποίηση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων μόνον εφόσον
(1) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
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πληρούνται οι όροι του άρθρου 39 παράγραφος 8 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 και σε περιπτώσεις όπου ο σκοπός της επανα
χρησιμοποίησης είναι η πραγματοποίηση πληρωμών, η διαχείριση
αθέτησης υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος ή για την εκτέλεση
διαλειτουργικής ρύθμισης.
Άρθρο 45
Άκρως ασφαλείς ρυθμίσεις για τη διατήρηση ταμειακών
διαθέσιμων
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 4 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, σε περίπτωση που ταμειακά διαθέσιμα
τηρούνται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πλην κεντρικής τράπεζας,
τότε η εν λόγω κατάθεση πρέπει να πληροί έκαστο των ακόλουθων
όρων:
α) η κατάθεση γίνεται σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
i) νόμισμα τον κίνδυνο του οποίου μπορεί να καταδείξει ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύ
νης στις αρμόδιες αρχές που έχουν την ικανότητα να το
διαχειριστούν·
ii) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθα
ρίζει συναλλαγές, εντός του στο ορίου των ασφαλειών που
λαμβάνει στο συγκεκριμένο νόμισμα·
β) η κατάθεση πραγματοποιείται σε μία από τις ακόλουθες οντό
τητες:
i) αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται δυνάμει της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ για το οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι έχει
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης
που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διε
νέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλ
λόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδο
λογία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και
ότι που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την
εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
ii) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας το οποίο υπόκειται
και πληροί κανόνες προληπτικής εποπτείας τους οποίους οι
αρμόδιες αρχές εκτιμούν ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς
με εκείνους που θεσπίζει η οδηγία 2006/48/ΕΚ και το οποίο
εφαρμόζει αυστηρές λογιστικές πρακτικές, διαδικασίες φύλα
ξης και εσωτερικούς ελέγχους και για το οποίο ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή
με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης ότι έχει χαμηλό πιστωτικό
κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν
λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμο
ποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν
βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και ότι που λαμβάνει
υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του
εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα.
2.
Σε περίπτωση που ταμειακά διαθέσιμα τηρούνται για μία
ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 τότε τουλάχιστον το 95 %
των εν λόγω διαθέσιμων, υπολογιζόμενων για μέση περίοδο ενός
ημερολογιακού μήνα, κατατίθενται μέσω ρυθμίσεων που διασφαλί
ζουν την παροχή ασφαλειών των ταμειακών διαθέσιμων με άκρως
ρευστοποιημένα χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν τις απαιτή
σεις δυνάμει του άρθρου 45, με εξαίρεση την απαίτηση της παρα
γράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 45
Όρια συγκέντρωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει και εφαρμόζει πολι
τικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα χρηματοπιστωτικά
μέσα στα οποία έχει επενδύσει τους χρηματοοικονομικούς πόρους
του παραμένουν επαρκώς διαφοροποιημένα.

23.2.2013

7.
Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβιάζει
ουσιωδώς όριο συγκέντρωσης που αναφέρεται στις πολιτικές και
στις διαδικασίες του, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανορθώνει την παραβίαση το ταχύ
τερο δυνατόν.
Άρθρο 46
Ασφάλειες που δεν συνίστανται σε μετρητά

2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει τα όρια συγκέ
ντρωσης και παρακολουθεί τη συγκέντρωση των χρηματοοικονομι
κών πόρων του στο επίπεδο:
α) μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων·
β) τύπων χρηματοπιστωτικών μέσων·
γ) μεμονωμένων εκδοτών·

Σε περίπτωση που λαμβάνεται ασφάλεια υπό μορφή χρηματοπιστω
τικών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου X, εφαρμό
ζονται μόνο τα άρθρα 44 και 45.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

[Άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
ΤΜΗΜΑ 1

Μοντέλα και προγράμματα
δ) τύπων εκδοτών·
ε) αντισυμβαλλομένων για τους οποίους ισχύουν οι ρυθμίσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) ή
στο άρθρο 45 παράγραφος 2.
3.
Κατά την εξέταση των τύπων των εκδοτών ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
α) γεωγραφική κατανομή·
β) αλληλεξαρτήσεις και πολλαπλές σχέσεις που μπορεί να έχει μια
οντότητα με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
γ) το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου·
δ) έκθεση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου απέναντι στον εκδότη
μέσω προϊόντων.
4.
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ορίζουν τα μέτρα μετριασμού
των κινδύνων τα οποία εφαρμόζονται όταν παρατηρείται υπέρβαση
των ορίων.
5.
Κατά τον καθορισμό του ορίου συγκέντρωσης όσον αφορά
την έκθεση κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε μεμονωμένο εκδότη ή
θεματοφύλακα, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συγκεντρώνει και
επεξεργάζεται ως έναν μόνο κίνδυνο την έκθεσή του σε όλα τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγγυάται ρητώς ο εκδότης
και σε όλους τους χρηματοοικονομικούς πόρους που είναι κατατε
θειμένοι στον θεματοφύλακα.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί σε τακτική
βάση την επάρκεια των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρ
μόζονται για τα όρια συγκέντρωσής του. Επιπλέον, ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει την πολιτική και τη διαδικασία
για το όριο συγκέντρωσής του τουλάχιστον άπαξ του έτους και
οσάκις επέρχεται ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τον κίνδυνο
σε έκθεση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 47
Επικύρωση μοντέλου
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί συνολική επι
κύρωση των μοντέλων του, των μεθοδολογιών τους και του πλαι
σίου διαχείρισης τα οποία χρησιμοποιεί για την ποσοτική εκτίμηση,
τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των κινδύνων του. Τυχόν ουσια
στικές αναθεωρήσεις ή προσαρμογές των μοντέλων του, των μεθο
δολογιών τους και της ρευστότητας του πλαισίου διαχείρισης του
κινδύνου υπόκειται στην ενδεδειγμένη διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων
γνωμοδότηση από την επιτροπή κινδύνου, και επικύρωση από ειδι
κευμένο και ανεξάρτητο μέρος πριν από την εφαρμογή.
2.
Η διαδικασία επικύρωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
είναι τεκμηριωμένη και τουλάχιστον καθορίζει τις πολιτικές που
χρησιμοποιούνται για να ελεγχθούν το περιθώριο ασφαλείας, το
κεφάλαιο εκκαθάρισης και άλλες μεθοδολογίες και το πλαίσιο σχε
τικά με τους χρηματοοικονομικούς πόρους όσον αφορά τον υπο
λογισμό των ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Τυχόν ουσιαστικές αναθεωρήσεις ή
προσαρμογές των μοντέλων του, των μεθοδολογιών τους και της
ρευστότητας του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου υπόκειται στην
ενδεδειγμένη διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων γνωμοδότηση από την
επιτροπή κινδύνου, και επικύρωση από ειδικευμένο και ανεξάρτητο
μέρος πριν από την εφαρμογή.
3.
Η συνολική επικύρωση πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον,
τα εξής:
α) αξιολόγηση της εννοιολογικής ορθότητας των μοντέλων και
του πλαισίου, μεταξύ άλλων αναπτυξιακά αποδεικτικά στοιχεία·
β) επανεξέταση των τρεχουσών διαδικασιών παρακολούθησης,
μεταξύ άλλων επαλήθευση των διεργασιών και συγκριτική αξιο
λόγηση·
γ) επανεξέταση των παραμέτρων και των υποθέσεων που διατυπώ
νονται κατά την ανάπτυξη των μοντέλων, των μεθοδολογιών
τους και του πλαισίου·
δ) επανεξέταση της επάρκειας και της καταλληλότητας των μοντέ
λων, των μεθοδολογιών τους και του πλαισίου που έχουν υιο
θετηθεί σε σχέση με τον τύπο των συμβάσεων στις οποίες
εφαρμόζονται·
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ε) επανεξέταση της καταλληλότητας των σεναρίων σχετικά με τους
ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες που διενεργεί σύμφωνα
με το κεφάλαιο VII και το άρθρο 52·
στ) ανάλυση της έκβασης των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
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4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει τυχόν θέσεις
πελατών κατά την εκτέλεση όλων των ελέγχων.
ΤΜΗΜΑ 2

Απολογιστικοί έλεγχοι
Άρθρο 49

4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει κριτήρια βάσει των
οποίων αξιολογεί αν τα μοντέλα του, οι μεθοδολογίες τους και το
πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητάς του μπορούν να επικυρωθούν
επιτυχώς. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν αποτελέσματα επιτυχών ελέγ
χων.
5.
Σε περίπτωση που τα δεδομένα για τη διαμόρφωση των τιμών
δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή αξιόπιστα, ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος εξετάζει τους εν λόγω περιορισμούς στη διαμόρφωση τιμών
και, τουλάχιστον, υιοθετεί συντηρητικές υποθέσεις βασισμένες σε
παρατηρηθείσες συσχετιζόμενες ή σχετικές αγορές και τρέχουσες
συμπεριφορές της αγοράς.
6.
Σε περίπτωση που τα δεδομένα για τη διαμόρφωση των τιμών
δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή αξιόπιστα, τα συστήματα και τα
μοντέλα αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν
υπόκειται σε κατάλληλη διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων γνωμοδότηση
από την επιτροπή κινδύνου, και επικύρωση και έλεγχο. Ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος έχει επικυρώσει τα μοντέλα αποτίμησής του
βάσει διαφόρων σεναρίων αγοράς από ειδικευμένο και ανεξάρτητο
μέρος προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μοντέλα του παρέχουν τις
ενδεδειγμένες τιμές και, κατά περίπτωση, προσαρμόζει τον υπολο
γισμό των αρχικών περιθωρίων του ώστε να αντικατοπτρίζεται τυχόν
εντοπισθείς κίνδυνος μοντέλου.
7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί, σε τακτική
βάση, αξιολόγηση των θεωρητικών και εμπειρικών ιδιοτήτων του
μοντέλου περιθωρίου του για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκκα
θαρίζει.
Άρθρο 48
Προγράμματα ελέγχων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει πολιτικές και δια
δικασίες που εξετάζουν λεπτομερώς τα προγράμματα που αναλαμ
βάνει για να αξιολογήσει την καταλληλότητα, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των μοντέλων και των μεθοδολο
γιών τους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ελέγχου
του κινδύνου του, μεταξύ άλλων περιθώριο ασφαλείας, κεφάλαιο
εκκαθάρισης και εισφορές, και άλλοι χρηματοοικονομικοί πόροι σε
ευρύ φάσμα συνθηκών.
2.
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες του κεντρικού αντισυμβαλλο
μένου εξετάζουν λεπτομερώς το πρόγραμμα ελέγχου αντοχής σε
ακραίες συνθήκες το οποίο αναλαμβάνει να αξιολογήσει την καταλ
ληλότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του
πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
3.
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον
μεθοδολογίες για τη συμπερίληψη της επιλογής και της ανάπτυξης
κατάλληλων ελέγχων, μεταξύ άλλων επιλογή δεδομένων για το
χαρτοφυλάκιο και την αγορά, την κανονικότητα των ελέγχων, τα
ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου των εκκαθαριζόμενων χρηματοπι
στωτικών μέσων, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των εξαιρέ
σεων των ελέγχων και τα απαιτούμενα σχετικά διορθωτικά μέτρα.

Διαδικασία απολογιστικών ελέγχων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αξιολογεί την κάλυψη του
περιθωρίου του με εκ των υστέρων σύγκριση των παρατηρούμενων
αποτελεσμάτων με τα αναμενόμενα αποτελέσματα που απορρέουν
από τη χρησιμοποίηση μοντέλων περιθωρίων. Η εν λόγω ανάλυση
των απολογιστικών ελέγχων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση
προκειμένου να αξιολογείται αν υπάρχουν τις τυχόν εξαιρέσεις
ελέγχου όσον αφορά την κάλυψη του περιθωρίου ασφαλείας. Η
κάλυψη αξιολογείται με τρέχουσες θέσεις για χρηματοπιστωτικά
μέσα, εκκαθαριστικά μέλη και λαμβάνει υπόψη πιθανές επιπτώσεις
από καθορισμό περιθωρίου βάσει χαρτοφυλακίου και, κατά περί
πτωση, διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξετάζει τους κατάλληλους
ιστορικούς χρονικούς ορίζοντες όσον αφορά το πρόγραμμα απολο
γιστικών ελέγχων του προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρησιμο
ποιούμενη «θυρίδα παρατήρησης» είναι επαρκής για να αμβλύνει
τυχόν επιζήμιες επιπτώσεις στη στατιστική σημασία.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξετάζει στο πρόγραμμά του
για τους απολογιστικούς ελέγχους, τουλάχιστον, σαφείς στατιστι
κούς ελέγχους, και κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται από
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για την αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων των απολογιστικών ελέγχων.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναφέρει σε περιοδική βάση
τα αποτελέσματα και την ανάλυση των απολογιστικών ελέγχων που
διενεργεί υπό μορφή που δεν παραβιάζει την εμπιστευτικότητα στην
επιτροπή κινδύνου με σκοπό τη γνωμοδότησή τους όσον αφορά την
επανεξέταση του μοντέλου περιθωρίου ασφαλείας.
5.
Τα αποτελέσματα και η ανάλυση των απολογιστικών ελέγχων
καθίστανται διαθέσιμα σε όλα τα εκκαθαριστικά μέλη και, εφόσον
τους γνωρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, σε πελάτες. Για τους
λοιπούς πελάτες, τα αποτελέσματα και η ανάλυση των απολογιστι
κών ελέγχων διατίθενται από τα σχετικά εκκαθαριστικά μέλη κατό
πιν αιτήματος. Οι εν λόγω πληροφορίες συγκεντρώνονται υπό
μορφή που δεν παραβιάζει την εμπιστευτικότητα και τα εκκαθαρι
στικά μέλη και οι πελάτες θα έχουν μόνο πρόσβαση σε λεπτομερή
αποτελέσματα και ανάλυση των απολογιστικών ελέγχων για τα ίδια
χαρτοφυλάκια.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει τις διαδικασίες που
περιγράφουν λεπτομερώς τις δράσεις που μπορούν να αναληφθούν
δεδομένων των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των απολογιστικών
ελέγχων.
ΤΜΗΜΑ 3

Έλεγχος και ανάλυση του ευαίσθητου χαρακτήρα
Άρθρο 50
Διαδικασία ελέγχου και ανάλυσης του ευαίσθητου χαρακτήρα
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διενεργεί έλεγχο και ανά
λυση για να αξιολογήσει την κάλυψη του μοντέλου περιθωρίου
υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδο
μένα από πραγματοποιηθείσες ακραίες συνθήκες αγοράς και υπο
θετικά δεδομένα για μη πραγματοποιηθείσες ακραίες συνθήκες αγο
ράς.

L 52/66

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα
παραμέτρων και υποθέσεων για να συλλάβει μια πολυμορφία ιστο
ρικών και υποθετικών συνθηκών, μεταξύ άλλων τις περιόδους με τις
μεγαλύτερες διαφορές αποτίμησης που έχουν σημειωθεί στις αγορές
στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του και ακραίες μεταβολές στις
συσχετίσεις μεταξύ τιμών συμβάσεων που εκκαθαρίζει ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με
τον οποίο το επίπεδο της κάλυψης περιθωρίου μπορεί να επηρεα
στεί από ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες αγοράς και μεταβολές σε
σημαντικές παραμέτρους του μοντέλου.
3.
Η ανάλυση του ευαίσθητου χαρακτήρα πραγματοποιείται σε
ορισμένα πραγματικά και αντιπροσωπευτικά χαρτοφυλάκια εκκαθα
ριστικών μελών. Τα αντιπροσωπευτικά χαρτοφυλάκια επιλέγονται
βάσει του ευαίσθητου χαρακτήρα τους στους παράγοντες και στις
συσχετίσεις ουσιαστικού κινδύνου στους οποίους εκτίθεται ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος. Ο εν λόγω έλεγχος και ανάλυση του ευαί
σθητου χαρακτήρα αποσκοπεί να ελέγξει τις βασικές παραμέτρους
και υποθέσεις του αρχικού μοντέλου περιθωρίου σε ορισμένα χρο
νικά διαστήματα εμπιστοσύνης προκειμένου να καθοριστεί ο ευαί
σθητος χαρακτήρας του συστήματος σε σφάλματα διακρίβωσης των
εν λόγω παραμέτρων και υποθέσεων. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως
υπόψη η καμπύλη των παραγόντων κινδύνου, και στην υποθετική
συσχέτιση μεταξύ παραγόντων κινδύνου.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αξιολογεί τις δυνητικές
ζημίες στις θέσεις του εκκαθαριστικού μέλους.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, όπου έχει εφαρμογή, εξετά
ζει παραμέτρους που αντικατοπτρίζουν την ταυτόχρονη αθέτηση
υποχρέωσης από εκκαθαριστικά μέλη τα οποία εκδίδουν χρηματοπι
στωτικά μέσα που εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή το
υποκείμενο μέσο παραγώγων που εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος. Όπου έχει εφαρμογή, εξετάζονται επίσης οι επιπτώσεις
αθέτησης υποχρέωσης από πελάτη ο οποίος εκδίδει χρηματοπιστω
τικά μέσα που εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή το
υποκείμενο μέσο παραγώγων που εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναφέρει, σε περιοδική βάση,
τα αποτελέσματα του ελέγχου και της ανάλυσης για τον ευαίσθητο
χαρακτήρα υπό μορφή που δεν παραβιάζει την εμπιστευτικότητα
στην επιτροπή κινδύνου με σκοπό τη γνωμοδότησή της όσον αφορά
την επανεξέταση του μοντέλου περιθωρίου ασφαλείας.
7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει τις διαδικασίες για τη
λεπτομερή περιγραφή των δράσεων που θα αναλάβει δεδομένων των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ελέγχων σχετικά με τον ευαί
σθητο χαρακτήρα.
ΤΜΗΜΑ 4

Έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες
Άρθρο 51
Διαδικασία ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες
1.
Οι έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου εφαρμόζουν παραμέτρους, υποθέσεις και σενάρια
σε ακραίες συνθήκες στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την
εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο προκειμένου να εξακριβωθεί ότι οι
χρηματοοικονομικοί πόροι του επαρκούν για την κάλυψη αυτής της
έκθεσης υπό ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς.
2.
Το πρόγραμμα ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες απαιτεί
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να διενεργεί, σε τακτική βάση,
φάσμα ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες που θα εξετάζουν
τον συνδυασμό προϊόντων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και
όλα τα στοιχεία των μοντέλων του και τις μεθοδολογίες τους και το
πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας που διαθέτει.
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3.
Το πρόγραμμα ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες ορίζει
ότι διενεργούνται έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες, χρησιμο
ποιώντας καθορισμένα σενάρια ελέγχου σε ακραίες συνθήκες, τόσο
για προγενέστερες όσο και για υποθετικές ακραίες αλλά ευλογοφα
νείς συνθήκες αγοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο VII. Οι προγενέ
στερες συνθήκες που θα χρησιμοποιηθούν επανεξετάζονται και προ
σαρμόζονται, όπου ενδείκνυται. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
εξετάζει επίσης άλλες μορφές ενδεδειγμένων σεναρίων ελέγχου
αντοχής σε ακραίες συνθήκες, μεταξύ άλλων την τεχνική ή χρημα
τοοικονομική ανεπάρκεια των τραπεζών διακανονισμού του, τους
φορείς nostro, τις τράπεζες θεματοφυλακής, τους παρόχους ρευ
στότητας, ή τους διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομέ
νους.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει την ικανότητα να προ
σαρμόζει ταχέως τους ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες προ
κειμένου να ενσωματώνει νέους ή αναδυόμενους κινδύνους.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξετάζει τις δυνητικές ζημίες
που απορρέουν από την αθέτηση υποχρέωσης από πελάτη, εφόσον
τον γνωρίζει, τις οποίες εκκαθαρίζει μεταξύ πολλαπλών εκκαθαρι
στικών μελών.
6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναφέρει σε περιοδική βάση
τα αποτελέσματα και την ανάλυση των ελέγχων αντοχής σε ακραίες
συνθήκες υπό μορφή που δεν παραβιάζει την εμπιστευτικότητα στην
επιτροπή κινδύνου με σκοπό τη γνωμοδότησή της για τα μοντέλα
του, τις μεθοδολογίες του και το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου
ρευστότητας.
7.
Τα αποτελέσματα και η ανάλυση των ελέγχων αντοχής σε
ακραίες συνθήκες καθίστανται διαθέσιμα σε όλα τα εκκαθαριστικά
μέλη και, εφόσον είναι γνωστοί στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο,
σε πελάτες. Για τους λοιπούς πελάτες, τα αποτελέσματα και η
ανάλυση απολογιστικών ελέγχων διατίθενται από τα σχετικά εκκα
θαριστικά μέλη κατόπιν αιτήματος. Οι εν λόγω πληροφορίες συγκε
ντρώνονται υπό μορφή που δεν παραβιάζει την εμπιστευτικότητα
και τα εκκαθαριστικά μέλη και πελάτες έχουν πρόσβαση μόνο σε
λεπτομερή αποτελέσματα και ανάλυση των ελέγχων αντοχής σε
ακραίες συνθήκες για τα ίδια χαρτοφυλάκια.
8.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ορίζει τις διαδικασίες που
περιγράφουν λεπτομερώς τις δράσεις που μπορούν να αναληφθούν
δεδομένων των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ελέγχων αντοχής
σε ακραίες συνθήκες.
Άρθρο 52
Παράγοντες κινδύνου στους ελέγχους αντοχής σε ακραίες
συνθήκες
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εντοπίζει, και διαθέτει κατάλ
ληλη μέθοδο εκτίμησης, σχετικούς παράγοντες κινδύνου για τις
συμβάσεις που εκκαθαρίζει οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις
ζημίες του. Οι έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου λαμβάνουν, τουλάχιστον, υπόψη ειδικούς
παράγοντες που προσδιορίζονται για τον ακόλουθο τύπο χρηματο
πιστωτικών μέσων, όπου έχει εφαρμογή:
α) συμβάσεις σχετικές με επιτόκια: παράγοντες κινδύνου που αντι
στοιχούν σε επιτόκια σε κάθε νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα. Το
μοντέλο της καμπύλης απόδοσης χωρίζεται σε δύο τμήματα
διάρκειας προκειμένου να απεικονίζει τη διακύμανση της μετα
βλητότητας των επιτοκίων κατά μήκος της καμπύλης απόδοσης.
Ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου εξαρτάται από την πολυ
πλοκότητα των συμβάσεων επιτοκίου που εκκαθαρίζει ο κεντρι
κός αντισυμβαλλόμενος. Ο κίνδυνος βάσης, που απορρέει από
ατελώς συσχετιζόμενες μεταβολές μεταξύ επιτοκίου τίτλων του
δημοσίου και άλλων επιτοκίων τίτλων σταθερού εισοδήματος,
απεικονίζεται χωριστά·
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β) συμβάσεις σχετικές με συνάλλαγμα: παράγοντες κινδύνου που
αντιστοιχούν σε κάθε ξένο νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος εκκαθαρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα και στη
συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος στο οποίο
γίνονται οι καλύψεις του περιθωρίου ασφαλείας και του νομί
σματος στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει
χρηματοπιστωτικά μέσα·
γ) συμβάσεις σχετικές με συμμετοχικούς τίτλους: παράγοντες κιν
δύνου που αντιστοιχούν στη μεταβλητότητα μεμονωμένων εκδό
σεων συμμετοχικών τίτλων για εκάστη των αγορών που εκκαθα
ρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και στη μεταβλητότητα
των διαφόρων τομέων της συνολικής αγοράς συμμετοχικών τίτ
λων. Η εξειδίκευση και ο χαρακτήρας της τεχνικής της μοντε
λοποίησης για δεδομένη αγορά αντιστοιχεί στην έκθεση του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου στη συνολική αγορά καθώς και
στη συγκέντρωσή του σε μεμονωμένες εκδόσεις συμμετοχικών
τίτλων στη συγκεκριμένη αγορά·
δ) συμβάσεις βασικών προϊόντων: παράγοντες κινδύνου που λαμ
βάνουν υπόψη τις διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες συμ
βάσεων βασικών προϊόντων και σχετικών παραγώγων που εκκα
θαρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, μεταξύ, άλλων, όπου
ενδείκνυται, διακυμάνσεις στην απόδοση ευκολίας μεταξύ
θέσεων παραγώγων και ταμειακών διαθέσιμων όσον αφορά
βασικά προϊόντα·
ε) συμβάσεις σχετικά με πιστώσεις: παράγοντες κινδύνου που λαμ
βάνουν υπόψη την αιφνίδια απόκλιση σε κίνδυνο αθέτησης υπο
χρέωσης, μεταξύ άλλων τον σωρευτικό κίνδυνο που απορρέει
από πολλαπλές αθετήσεις υποχρεώσεων, τον κίνδυνο βάσης και
τη μεταβλητότητα του επιτοκίου ανάκτησης.
2.
Στους ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες τους οποίους
διενεργεί, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει επίσης υπόψη,
τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
α) συσχετίσεις, περιλαμβανομένων εκείνων μεταξύ εντοπισθέντων
παραγόντων κινδύνου και παρεμφερών συμβάσεων που εκκαθα
ρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
β) παράγοντες που αντιστοιχούν στην τεκμαρτή και ιστορική μετα
βλητότητα της σύμβασης που εκκαθαρίζεται·
γ) ειδικά χαρακτηριστικά τυχόν νέων συμβάσεων που θα εκκαθα
ρίσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
δ) κίνδυνο συγκέντρωσης, μεταξύ άλλων σε εκκαθαριστικό μέλος
και όμιλο οντοτήτων εκκαθαριστικών μελών·
ε) αλληλεξαρτήσεις και πολλαπλές σχέσεις·
στ) συναφείς κινδύνους μεταξύ άλλων συναλλαγματικός κίνδυνος·
ζ) καθορισμό ορίων έκθεσης·
η) κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης.
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Άρθρο 53
Έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες για τους συνολικούς
χρηματοοικονομικούς πόρους
1.
Το πρόγραμμα ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου διασφαλίζει ότι ο συνδυασμός του
περιθωρίου ασφαλείας, των εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης
και άλλων χρηματοοικονομικών πόρων επαρκούν για την κάλυψη
ενός τουλάχιστον από τα δύο εκκαθαριστικά μέλη στα οποία είχε τη
μεγαλύτερη έκθεση υπό ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγο
ράς. Το πρόγραμμα ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες εξετάζει
δυνητικές ζημίες που απορρέουν από την αθέτηση υποχρεώσεων
από οντότητες του ιδίου ομίλου ως τα δύο εκκαθαριστικά μέλη
στα οποία έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε ακραίες αλλά αληθοφανείς
συνθήκες αγοράς.
2.
Το πρόγραμμα ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου διασφαλίζει ότι τα περιθώριά του
και το κεφάλαιο εκκαθάρισης είναι επαρκή για την κάλυψη τουλά
χιστον της αθέτησης υποχρέωσης από το εκκαθαριστικό μέλος στο
οποίο έχει τη μεγαλύτερη έκθεση ή του δεύτερου και του τρίτου
μεγαλύτερου εκκαθαριστικού μέλους, εφόσον το άθροισμα της
έκθεσής τους είναι μεγαλύτερο σύμφωνα με το άρθρο 42 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί ενδελεχή ανά
λυση των δυνητικών ζημιών που μπορεί να υποστεί και αξιολογεί
τις δυνητικές ζημίες όσον αφορά τις θέσεις των εκκαθαριστικών
μελών, μεταξύ άλλων τον κίνδυνο ότι η ρευστοποίηση των εν
λόγω θέσεων μπορεί να έχει επιπτώσεις στην αγορά και στο επίπεδο
κάλυψης περιθωρίου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη, όπου έχει
εφαρμογή, τους ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες, τις επιπτώ
σεις της αθέτησης υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος που εκδί
δει χρηματοπιστωτικά μέτρα που έχει εκκαθαρίσει ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος ή το υποκείμενο μέσο παραγώγων που έχει εκκα
θαρίσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Όπου έχει εφαρμογή, λαμ
βάνονται επίσης υπόψη οι επιπτώσεις της αθέτησης ή το υποκείμενο
μέσο παραγώγων που έχει εκκαθαρίσει ο κεντρικός αντισυμβαλλό
μενος ή το υποκείμενο μέσο παραγώγων που έχει εκκαθαρίσει ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.
5.
Οι έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες τους οποίους διε
νεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνουν υπόψη την
περίοδο ρευστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 26.
Άρθρο 54
Έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες για τους
ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους
1.
Το πρόγραμμα ελέγχου αντοχής σε ακραίες συνθήκες των
ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων του κεντρικού αντι
συμβαλλομένου διασφαλίζει ότι είναι επαρκείς σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κεφαλαίου VIII.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει σαφείς και διαφα
νείς κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση ανεπαρκών ρευ
στοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων που επισημαίνονται από
τους ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες προκειμένου να δια
σφαλίζεται ο διακανονισμός των υποχρεώσεων πληρωμών.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει επίσης σαφείς διαδικα
σίες για τη χρήση των αποτελεσμάτων και της ανάλυσης των ελέγ
χων αντοχής σε ακραίες συνθήκες με σκοπό την αξιολόγηση και
προσαρμογή της επάρκειας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της
ρευστότητάς του και των παρόχων ρευστότητας.

L 52/68

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.
Τα σενάρια ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες που χρη
σιμοποιούνται στους ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες ρευ
στοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων λαμβάνουν υπόψη τον
σχεδιασμό και τη λειτουργία του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
και περιλαμβάνουν όλες τις οντότητες που ενδεχομένως συνιστούν
ουσιαστικό κίνδυνο ρευστότητας γι’ αυτόν. Οι εν λόγω έλεγχοι
αντοχής σε ακραίες συνθήκες λαμβάνουν επίσης υπόψη τυχόν ισχυ
ρές συνδέσεις ή παρεμφερή έκθεση μεταξύ των εκκαθαριστικών
μελών, περιλαμβανομένων άλλων οντοτήτων που αποτελούν μέρος
του ιδίου ομίλου, και αξιολογούν την πιθανότητα πολλαπλών αθε
τήσεων υποχρεώσεων και την επίπτωση της μετάδοσης μεταξύ των
εκκαθαριστικών μελών του που μπορεί να προκαλέσουν οι εν λόγω
αθετήσεις υποχρεώσεων.
ΤΜΗΜΑ 5

Κάλυψη και χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων
Άρθρο 55
Διατήρηση επαρκούς κάλυψης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει και διατηρεί διαδι
κασίες που αναγνωρίζουν τις μεταβολές των συνθηκών αγοράς,
μεταξύ άλλων αυξήσεις στη μεταβλητότητα ή μειώσεις στη ρευστό
τητα των χρηματοοικονομικών μέσων που εκκαθαρίζει, έτσι ώστε να
προσαρμόσει άμεσα τον υπολογισμό της απαίτησης παροχής περι
θωρίου ασφαλείας ώστε να ερμηνεύσει καταλλήλως τις νέες συνθή
κες αγοράς.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διενεργεί ελέγχους για τους
συντελεστές αποκοπής προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ασφάλειες
μπορούν να ρευστοποιηθούν τουλάχιστον στην αξία της αποκοπής
σε παρατηρούμενες και ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγο
ράς.
3.
Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συλλέγει περιθώρια σε
ένα χαρτοφυλάκιο, σε αντίθεση με το επίπεδο προϊόντος, επανεξε
τάζει και ελέγχει συνεχώς τους συμψηφισμούς μεταξύ προϊόντων. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στηρίζει τους εν λόγω συμψηφισμούς
σε συνετή και ουσιώδη, από οικονομική άποψη, μεθοδολογία η
οποία αντικατοπτρίζει τον βαθμό εξάρτησης των τιμών μεταξύ
των προϊόντων. Ειδικότερα, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει
τον τρόπο με τον οποίον εκτελούνται συσχετίσεις μεταξύ περιόδων
πραγματικών και υποθετικών αυστηρών συνθηκών αγοράς.
Άρθρο 56
Επανεξέταση των μοντέλων βάσει αποτελεσμάτων των ελέγχων
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει σαφείς διαδικασίες
για τον καθορισμό του ποσού πρόσθετου περιθωρίου που μπορεί να
χρειαστεί να συγκεντρώσει, μεταξύ άλλων σε ενδοημερήσια βάση,
και να επαναδιαβαθμίσει το μοντέλο περιθωρίου του σε περίπτωση
που οι απολογιστικοί έλεγχοι δείχνουν ότι το μοντέλο δεν εκτελέ
στηκε κατά τα αναμενόμενα με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζει το
ενδεδειγμένο ποσό αρχικού περιθωρίου που απαιτείται για να επι
τευχθεί το επιδιωκόμενο επίπεδο εμπιστοσύνης. Σε περίπτωση που ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει καθορίσει ότι χρειάζεται να ζητή
σει επιπρόσθετο περιθώριο, θα το πράξει με την επόμενη απαίτηση
περιθωρίου.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αξιολογεί την πηγή των εξαι
ρέσεων από ελέγχους που επισημαίνονται στους απολογιστικούς
ελέγχους του. Ανάλογα με την πηγή των εξαιρέσεων, ο κεντρικός
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αντισυμβαλλόμενος καθορίζει αν απαιτείται θεμελιώδης μεταβολή
του μοντέλου του περιθωρίου ασφαλείας, ή των μοντέλων που
έχουν εισαχθεί σε αυτό, και αν είναι απαραίτητη η επαναδιαβάθμιση
των τρεχουσών παραμέτρων.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αξιολογεί τις πηγές των εξαι
ρέσεων από ελέγχους που επισημαίνονται στους απολογιστικούς
ελέγχους του. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει αν απαι
τείται θεμελιώδης μεταβολή των μοντέλων του, των μεθοδολογιών
τους ή του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας ή αν
είναι απαραίτητη η επαναδιαβάθμιση των τρεχουσών παραμέτρων ή
υποθέσεων, βάσει των πηγών των εξαιρέσεων.
4.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν
ανεπαρκή κάλυψη του περιθωρίου, του κεφαλαίου εκκαθάρισης ή
άλλων χρηματοοικονομικών πόρων, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
αυξάνει τη συνολική κάλυψη των χρηματοοικονομικών πόρων του
σε αποδεκτό επίπεδο από την επόμενη απαίτηση περιθωρίου. Σε
περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν ανεπαρκείς
ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος αυξάνει τους ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομι
κούς πόρους του σε αποδεκτό επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν.
5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, κατά την επανεξέταση των
μοντέλων του, των μεθοδολογιών τους και του πλαισίου διαχείρισης
του κινδύνου ρευστότητας, παρακολουθεί τη συχνότητα των εξαι
ρέσεων από ελέγχους προκειμένου τα ζητήματα να εντοπίζονται και
να επιλύονται καταλλήλως χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
ΤΜΗΜΑ 6

Αντίστροφοι έλεγχοι αντοχής σε ακραίες συνθήκες
Άρθρο 57
Αντίστροφοι έλεγχοι αντοχής
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διενεργεί αντίστροφους ελέγ
χους αντοχής σε ακραίες συνθήκες που αποσκοπούν να προσδιορί
σουν υπό ποιες συνθήκες αγοράς ο συνδυασμός του περιθωρίου
ασφαλείας του, του κεφαλαίου εκκαθάρισης και άλλων χρηματοοι
κονομικών πόρων μπορεί να παρέχει ανεπαρκή κάλυψη του πιστω
τικού κινδύνου και για τις οποίες οι ρευστοποιήσιμοι χρηματοοι
κονομικοί πόροι του μπορεί να είναι ανεπαρκείς. Κατά τη διενέργεια
των εν λόγω ελέγχων, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διαμορφώνει
μοντέλο ακραίων συνθηκών αγοράς που υπερβαίνει τις θεωρούμενες
ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς προκειμένου να συνδράμει τον
καθορισμό των ορίων των μοντέλων του, του πλαισίου διαχείρισης
του κινδύνου ρευστότητας, των χρηματοοικονομικών πόρων του και
των ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων του.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος σχεδιάζει αντίστροφους
ελέγχους αντοχής προσαρμοσμένους στους ειδικούς κινδύνους
των αγορών και των συμβάσεων που προβλέπουν υπηρεσίες εκκα
θάρισης.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί τους όρους
που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 και τα αποτελέσματα και
την ανάλυση όλων των αντίστροφων ελέγχων αντοχής σε ακραίες
συνθήκες προκειμένου να συνδράμουν στον προσδιορισμό ακραίων
αλλά ευλογοφανών σεναρίων σύμφωνα με το κεφάλαιο VII.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναφέρει περιοδικά τα απο
τελέσματα και την ανάλυση των αντίστροφων ελέγχων αντοχής σε
ακραίες συνθήκες υπό μορφή που δεν παραβιάσει την εμπιστευτι
κότητα στην επιτροπή κινδύνου με σκοπό τη γνωμοδότησή τους
κατά την επανεξέτασή της.
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ΤΜΗΜΑ 7

Διαδικασίες σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
Άρθρο 58
Έλεγχος των διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει και επανεξετάζει τις
διαδικασίες σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης προκειμένου να
διασφαλίσει ότι αμφότερα είναι εφικτά και αποτελεσματικά. Ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκτελεί ασκήσεις προσομοίωσης ως
μέρος των ελέγχων των διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης υπο
χρέωσης.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εντοπίζει, κατόπιν ελέγχου
των διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, τυχόν αβεβαι
ότητες και προσαρμόζει καταλλήλως τις διαδικασίες του για το
μετριασμό της εν λόγω αβεβαιότητας.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εξακριβώνει, με την εκτέλεση
ασκήσεων προσομοίωσης, ότι όλα τα εκκαθαριστικά μέλη, κατά
περίπτωση, πελάτες και άλλα σχετικά μέρη, μεταξύ άλλων διαλει
τουργικοί κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τυχόν σχετικοί πάροχοι
υπηρεσιών, ενημερώνονται δεόντως και γνωρίζουν τις διαδικασίες
που συνεπάγεται ένα σενάριο αθέτησης υποχρέωσης.
ΤΜΗΜΑ 8

Συχνότητα της επικύρωσης και των ελέγχων
Άρθρο 59
Συχνότητα
1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε συνολική επι
κύρωση των μοντέλων του και των μεθοδολογιών του τουλάχιστον
σε ετήσια βάση.
2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε συνολική επι
κύρωση του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας του
λάχιστον σε ετήσια βάση.
3.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε πλήρη επικύ
ρωση των μοντέλων αποτίμησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
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και του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, των υπο
κείμενων παραμέτρων και υποθέσεων. Η εν λόγω ανάλυση πραγμα
τοποιείται συχνότερα σε ακραίες συνθήκες αγοράς, μεταξύ άλλων
όταν τα εκκαθαριζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα ή οι εξυπηρετού
μενες αγορές εν γένει παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα, γίνο
νται λιγότερο ρευστοποιήσιμα, ή όταν το μέγεθος ή οι συγκεντρώ
σεις θέσεων που κατέχουν τα εκκαθαριστικά μέλη του αυξάνουν
σημαντικά ή όταν προβλέπεται ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
θα αντιμετωπίσει ακραίες συνθήκες αγοράς.
8.
Η ανάλυση του ευαίσθητου χαρακτήρα πραγματοποιείται του
λάχιστον σε μηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των
ελέγχων του ευαίσθητου χαρακτήρα. Η ανάλυση πρέπει πραγματο
ποιείται συχνότερα όταν οι αγορές είναι ασυνήθιστα μεταβλητές ή
λιγότερο ρευστοποιήσιμες ή όταν το μέγεθος ή οι συγκεντρώσεις
θέσεων που κρατούνται από εκκαθαριστικά μέλη αυξάνουν σημα
ντικά.
9.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει συμψηφισμούς
μεταξύ χρηματοοικονομικών μέσων και τρόπους άσκησης συσχετί
σεων στη διάρκεια περιόδων πραγματικών και υποθετικών σοβαρών
συνθηκών αγοράς τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
10.
Οι συντελεστές αποκοπής του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
ελέγχονται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση.
11.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διενεργεί αντίστροφους
ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες τουλάχιστον σε τριμηνιαία
βάση.
12.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ελέγχει και επανεξετάζει τις
διαδικασίες σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης τουλάχιστον σε
τριμηνιαία βάση και εκτελεί ασκήσεις προσομοίωσης τουλάχιστον
σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 61. Ο κεντρικός αντισυμ
βαλλόμενος εκτελεί επίσης ασκήσεις προσομοίωσης μετά από τυχόν
ουσιαστική μεταβολή των διαδικασιών του σε περίπτωση αθέτησης
υποχρέωσης.
ΤΜΗΜΑ 9

Χρονικοί

ορίζοντες που χρησιμοποιούνται
διενέργεια των ελέγχων

κατά

τη

Άρθρο 60
Οι χρονικοί ορίζοντες

4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει την καταλληλό
τητα των πολιτικών που καθορίζονται στο άρθρο 51 τουλάχιστον
σε ετήσια βάση.

1.
Οι χρονικοί ορίζοντες που χρησιμοποιούνται για ελέγχους
αντοχής σε ακραίες συνθήκες ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο
VII και περιλαμβάνουν μελλοντοστρεφείς ακραίες αλλά ευλογοφα
νείς συνθήκες αγοράς.

5.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναλύει και παρακολουθεί
την εκτέλεση του μοντέλου του και την κάλυψη των χρηματοοικο
νομικών πόρων του σε περίπτωση αθετήσεων υποχρεώσεων με απο
λογιστικούς ελέγχους της κάλυψης του περιθωρίου ασφαλείας του
λάχιστον σε ημερήσια βάση και τη διενέργεια τουλάχιστον ημερή
σιων ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες χρησιμοποιώντας πρό
τυπες και προκαθορισμένες παραμέτρους και υποθέσεις.

2.
Οι ιστορικοί χρονικοί ορίζοντες που χρησιμοποιούνται για
απολογιστικούς ελέγχους περιλαμβάνουν δεδομένα από το τελευ
ταίο έτος κατ’ ελάχιστο ή για όσο χρονικό διάστημα ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος έχει εκκαθαρίσει το σχετικό χρηματοοικονομικό
μέσο εφόσον αυτό είναι μικρότερο του έτους.
ΤΜΗΜΑ 10

Δημοσιοποίηση

6.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναλύει και παρακολουθεί
το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας διενεργώντας
ελέγχους αντοχής σε ακραίες συνθήκες των ρευστοποιήσιμων χρη
ματοοικονομικών πόρων του τουλάχιστον σε ημερήσια βάση.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών

7.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί λεπτομερή
ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων τουλάχιστον
σε μηνιαία βάση προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα των
σεναρίων ελέγχων αντοχής σε ακραίες συνθήκες, των μοντέλων

1.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δημοσιοποιεί τις γενικές
αρχές στις οποίες βασίζονται τα μοντέλα του και οι μεθοδολογίες
τους, τον χαρακτήρα των διενεργούμενων ελέγχων, με συνοπτική
παρουσίαση υψηλού επιπέδου των αποτελεσμάτων των ελέγχων
και τυχόν διορθωτικών δράσεων που έχουν αναληφθεί.

Άρθρο 61
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2.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθιστά διαθέσιμες στο
κοινό τις βασικές πτυχές των διαδικασιών του σε περίπτωση αθέτη
σης υποχρέωσης, μεταξύ άλλων:

ε) τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων υπε
ρήμερου εκκαθαριστικού μέλους έναντι πελατών.

α) τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να αναληφθεί δράση·
β) ποιος μπορεί να αναλάβει αυτές τις δράσεις·
γ) το πεδίο εφαρμογής των δράσεων που μπορεί να αναληφθούν,
μεταξύ άλλων η επεξεργασία των θέσεων κατόχου και πελάτη, τα
κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία·
δ) τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου έναντι μη υπερήμερων εκκαθαρι
στικών μελών·
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Άρθρο 62
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παράρτημα I τμήμα 2 στοιχείο η) εφαρμόζεται τρία έτη μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις συναλλα
γές παραγώγων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4
στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Όροι που ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τις τραπεζικές εγγυήσεις και τον χρυσό προκειμένου να θεωρούνται
άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες
ΤΜΗΜΑ 1
Χρηματοπιστωτικά μέσα
Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες υπό
μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν τους όρους του σημείου 1 του παραρτήματος II
του παρόντος κανονισμού ή κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που πληρούν έκαστο των ακόλουθων όρων:
α) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εκδοθεί από
εκδότη που έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική
μεθοδολογία, που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την
εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
β) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν χαμηλό
κίνδυνο αγοράς, βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν
λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία, που δεν
βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες·
γ) είναι εκπεφρασμένα σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
i) νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο μπορεί να καταδείξει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στις αρμόδιες αρχές ότι έχει την
ικανότητα να τον διαχειριστεί·
ii) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει συναλλαγές, εντός του ορίου των ασφαλειών που
απαιτούνται για την κάλυψη της έκθεσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο συγκεκριμένο νόμισμα·
δ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και χωρίς τυχόν κανονιστικούς ή νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν
τη ρευστοποίηση·
ε) έχουν ενεργή αγορά άμεσης πώλησης ή συμφωνίας επαναγοράς, με διαφοροποιημένη ομάδα αγοραστών και πωλητών, στην
οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει αξιόπιστη πρόσβαση, μεταξύ άλλων και σε ακραίες συνθήκες·
στ) εμφανίζουν αξιόπιστα δεδομένα τιμών, που δημοσιεύονται τακτικά·
ζ) δεν έχουν εκδοθεί από:
i) εκκαθαριστικό μέλος που παρέχει τις ασφάλειες ή οντότητα που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου με το εκκαθαριστικό
μέλος, με εξαίρεση την περίπτωση καλυμμένων ομολόγων και μόνον εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν
τα εν λόγω ομόλογα είναι καταλλήλως διαχωρισμένα εντός άρτιου νομικού πλαισίου και πληρούν τις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου·
ii) κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή οντότητα που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
iii) οντότητα της οποίας η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κρίσιμων για τη λειτουργία του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου, εκτός εάν η οντότητα είναι κεντρική τράπεζα του ΕΟΧ ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος στο
οποίο έχει ανοίγματα ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
η) δεν υπόκεινται κατ’ άλλο τρόπο σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης.
ΤΜΗΜΑ 2
Τραπεζικές εγγυήσεις
1. Η εγγύηση εμπορικής τράπεζας, με την επιφύλαξη των ορίων που έχουν συμφωνηθεί με την αρμόδια αρχή, πληροί τους
ακόλουθους όρους για να μπορεί να γίνει αποδεκτή ως ασφάλεια δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012:
α) εκδίδεται ως ασφάλεια για μη χρηματοοικονομικό εκκαθαριστικό μέλος·
β) έχει εκδοθεί από εκδότη για τον οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι έχει
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη
διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική
μεθοδολογία, που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει
από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
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γ) είναι εκπεφρασμένη σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
i) νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο μπορεί να καταδείξει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στις αρμόδιες αρχές ότι έχει
την ικανότητα να τον διαχειριστεί·
ii) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει συναλλαγές, εντός του ορίου των ασφαλειών που
απαιτούνται για την κάλυψη της έκθεσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο συγκεκριμένο νόμισμα·
δ) είναι αμετάκλητη, άνευ όρων και ο εκδότης δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχόν νομική ή συμβατική εξαίρεση ή αντίκρουση
για να αντιταχθεί στην καταβολή της εγγύησης·
ε) μπορεί να εξοφληθεί, κατ’ αίτηση, εντός της περιόδου εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου του υπερήμερου εκκαθαριστικού
μέλους που την παρέχει, χωρίς τυχόν κανονιστικούς, νομικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς·
στ) δεν έχει εκδοθεί από:
i) οντότητα που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου με το μη χρηματοοικονομικό εκκαθαριστικό μέλος που καλύπτεται
από την εγγύηση·
ii) οντότητα της οποίας η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κρίσιμων για τη λειτουργία του κεντρικού
αντισυμβαλλομένου, εκτός εάν η οντότητα είναι κεντρική τράπεζα του ΕΟΧ ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος
στο οποίο έχει ανοίγματα ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος·
ζ) δεν υπόκειται κατ’ άλλο τρόπο σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης·
η) εξασφαλίζεται πλήρως από ασφάλειες που πληρούν τους ακόλουθους όρους:
i) δεν υπόκεινται κατ’ άλλο τρόπο σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης βάσει συσχέτισης με την πιστοληπτική ικανότητα
του εγγυητή ή του μη χρηματοοικονομικού εκκαθαριστικού μέλους, εκτός εάν ο κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης έχει
μειωθεί επαρκώς με αποκοπή της ασφάλειας·
ii) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει άμεση πρόσβαση σε αυτή και είναι αποστασιοποιημένος από τον κίνδυνο
πτώχευσης σε περίπτωση της ταυτόχρονης αθέτησης υποχρέωσης από το εκκαθαριστικό μέλος και τον εγγυητή.
θ) η καταλληλότητα του εγγυητή έχει επικυρωθεί από το συμβούλιο του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατόπιν πλήρους
αξιολόγησης του εκδότη και του νομικού, συμβατικού και λειτουργικού πλαισίου της εγγύησης προκειμένου να υπάρξει
υψηλό επίπεδο υποστήριξης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εγγύησης, και κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή.
2. Τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από κεντρική τράπεζα πληροί τους ακόλουθους όρους για να γίνει αποδεκτή ως ασφάλεια
δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012:
α) εκδίδεται από κεντρική τράπεζα του ΕΟΧ ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος στο οποίο έχει εκτεθεί ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος·
β) είναι εκπεφρασμένη σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
i) νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο μπορεί να καταδείξει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στις αρμόδιες αρχές ότι έχει την
ικανότητα να τον διαχειριστεί·
ii) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει συναλλαγές, εντός του στο ορίου των ασφαλειών που
απαιτούνται για την κάλυψη της έκθεσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο συγκεκριμένο νόμισμα·
γ) είναι αμετάκλητη, άνευ όρων και ο εκδότης δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχόν νομική ή συμβατική εξαίρεση ή αντίκρουση
για να αντιταχθεί στην καταβολή της εγγύησης·
δ) μπορεί να εκπληρωθεί, κατ’ απαίτηση, εντός της περιόδου εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου του υπερήμερου εκκαθαρι
στικού μέλους που την παρέχει, χωρίς τυχόν κανονιστικούς, νομικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς ή τυχόν απαίτηση
τρίτων επ’ αυτής.
ΤΜΗΜΑ 3
Χρυσός
Ο χρυσός διατίθεται σε ράβδους καθαρού χρυσού αναγνωρισμένης καλής παράδοσης και πληροί τους ακόλουθους όρους για να
γίνει αποδεκτός ως ασφάλεια δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012:
α) κατέχεται άμεσα από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
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β) κατατίθεται σε κεντρική τράπεζα του ΕΟΧ ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος στο οποίο έχει εκτεθεί ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος η οποία έχει επαρκείς ρυθμίσεις διαφύλαξης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί του χρυσού του εκκαθαρι
στικού μέλους ή πελατών και επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στον χρυσό εφόσον αυτό
απαιτείται·
γ) κατατίθεται σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται δυνάμει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ το οποίο έχει επαρκείς
ρυθμίσεις έτσι ώστε να διαφυλάττει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του χρυσού του εκκαθαριστικού μέλους ή πελατών,
επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στον χρυσό εφόσον αυτό απαιτείται και ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης
που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει
υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος σε συγκεκριμένη χώρα·
δ) κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας το οποίο υπόκειται και πληροί κανόνες προληπτικής εποπτείας τους οποίους οι
αρμόδιες αρχές εκτιμούν ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς με εκείνους που θεσπίζει η οδηγία 2006/48/ΕΚ και το οποίο
εφαρμόζει αυστηρές λογιστικές πρακτικές, διαδικασίες φύλαξης, εσωτερικούς ελέγχους και επαρκείς ρυθμίσεις έτσι ώστε
διαφυλάττει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του χρυσού του εκκαθαριστικού μέλους ή πελατών, επιτρέπει την άμεση πρόσβαση
του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στον χρυσό εφόσον αυτό απαιτείται και ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να
αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη
και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που
προκύπτει από την εγκατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος σε συγκεκριμένη χώρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Όροι που ισχύουν για τα άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να
θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, που φέρουν ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς,
εφόσον είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν έκαστο των ακόλουθων όρων:
α) έχουν εκδοθεί ή τυγχάνουν ρητής εγγύησης από:
i) δημόσιο·
ii) κεντρική τράπεζα·
iii) πολυμερή τράπεζα ανάπτυξης όπως αναφέρεται στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 4.2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
iv) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ανάλογα με
την περίπτωση·
β) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να καταδείξει ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς βάσει
αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές
γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
γ) η μέση διάρκεια ως τη λήξη του χαρτοφυλακίου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη·
δ) είναι εκπεφρασμένα σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
i) νόμισμα τον κίνδυνο του οποίου μπορεί να καταδείξει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ότι έχει την ικανότητα να τον
διαχειριστεί· ή
ii) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει συναλλαγές, εντός του ορίου των ασφαλειών που
λαμβάνει στο συγκεκριμένο νόμισμα·
ε) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και χωρίς τυχόν κανονιστικούς ή νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυ
βεύουν τη ρευστοποίηση·
στ) έχουν ενεργή άμεση πώληση ή αγορά συμφωνίας επαναγοράς, με διαφορετική ομάδα αγοραστών και πωλητών, στην
οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει αξιόπιστη πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε ακραίες συνθήκες·
ζ) αξιόπιστα δεδομένα για τις τιμές σχετικά με τα εν λόγω μέσα δημοσιεύονται σε τακτική βάση.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμβάσεις παραγώγων μπορούν
επίσης να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμες χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, που φέρουν ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο αγοράς, εφόσον έχουν συναφθεί για τον ακόλουθο σκοπό:
α) κάλυψη του χαρτοφυλακίου υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλος ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης αθέτησης υποχρέ
ωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου· ή
β) κάλυψη του νομισματικού κινδύνου που απορρέει από το πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητάς του το οποίο καθορίζεται
σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII.
Όταν χρησιμοποιούνται συμβάσεις παραγώγων σε τέτοιες περιστάσεις, η χρήση τους περιορίζεται σε συμβάσεις παραγώγων σε
σχέση με τις οποίες δημοσιεύονται σε τακτική βάση αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις τιμές και για τη χρονική περίοδο που
απαιτείται για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς στον οποίον εκτίθεται ο κεντρικός αντι
συμβαλλόμενος.
Η πολιτική του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τη χρησιμοποίηση συμβάσεων παραγώγων εγκρίνεται από το συμβούλιο,
κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή κινδύνου.
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Τιμή συνδρομής 2013 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 420 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

910 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί), DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωση για τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
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