
 

 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 375/2019 

Αρ. 5192, 15.11.2019    

Αριθμός  375 

ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΙ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ TARGET2-CY ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ 2017 ΔΩ 2018 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2017 
____________________ 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(3)(β) θαη 48(2)  

 
138(I)/2002 
166(I)/2003 

34(I)/2007 
86(I)/2013 

103(I)/2013 
66(I)/2014 

139(I)/2014 
144(I)/2014 
107(I)/2016 

170(I)/2017.  
Γηφξζ. Δ.Δ. 
Παξ. Η(Η),  
Αξ. 4447 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
 ηεο ΔΔ: 
L283 ηεο 
5.11.2019, 
ζει. 64. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηή ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20(3)(β) θαη 48(2) ησλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 
2002 έσο 2017, εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ θαηεπζπληήξηα 
γξακκή (ΔΔ) 2019/1849ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 4

εο
 Οθησβξίνπ 2019 πνπ 

ηξνπνπνηεί ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ΔΚΣ/2012/27 ζρεηηθά κε ην Γηεπξσπατθφ Απηνκαηνπνηεκέλν 
χζηεκα Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνχ ζε πλερή Υξφλν (TARGET2) 
(ΔΚΣ/2019/30). 

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
Αξ. 5123, 
30.11.2018 
(Κ.Γ.Π. 
340/2018).   

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ πζηήκαηνο TARGET2-CY (Σξνπνπνηεηηθή) 
Οδεγία ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο πεξί ηνπ πζηήκαηνο TARGET2-CY Οδεγίεο ηνπ 2017 
έσο 2018 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ε «βαζηθή νδεγία») θαη ε βαζηθή νδεγία καδί κε  ηελ 
παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνπ πζηήκαηνο TARGET2-CY Οδεγίεο ηνπ 2017 έσο 
2019. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηεο Παξα-
γξάθνπ 2 
 ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο.  

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  
 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ (ΜΠΔ)» (Information  and 

Control Module – ICM) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξηζκνχ ηνπ κε ηνλ αθφινπζν λέν φξν θαη ηνλ νξηζκφ 
απηνχ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

 
 
 
 

« «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ (ΜΠΔ)» (Information and Control Module – ICM) ζεκαίλεη 
ηελ κνλάδα ηεο ΔΚΠ πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηφρνπο ινγαξηαζκνχ ΜΠ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 
ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ εληνιέο κεηαθνξάο 
ξεπζηφηεηαο, λα πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο θαη, θαηά πεξίπησζε, λα εηζάγνπλ 
εθεδξηθέο εληνιέο πιεξσκήο ή εληνιέο πιεξσκήο ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο·», θαη  
  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ απηνχ ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή 

ζεηξά: 
 « «ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο» (Contingency Solution) ζεκαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΠ βάζεη ηεο 

νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία θξίζηκσλ θαη πνιχ θξίζηκσλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο·». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗ ηεο 
βαζηθήο 
νδεγίαο.  

3. Σν Παξάξηεκα ΗΗ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 (α) κε ηε δηαγξαθή ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ηνπ φξνπ «κνλάδα έθηαθηεο αλάγθεο» θαη ηνπ 
νξηζκνχ απηνχ· 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ηνπ φξνπ «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ 
(ΜΠΔ)» θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξηζκνχ ηνπ κε ηνλ αθφινπζν λέν φξν θαη ηνλ νξηζκφ απηνχ, ζηελ 
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά꞉  

 
 

 

 

 

« «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ (ΜΠΔ)» (Information and Control Module – ICM) ζεκαίλεη 
ηελ κνλάδα ηεο ΔΚΠ πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηφρνπο ινγαξηαζκνχ ΜΠ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 
ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ εληνιέο κεηαθνξάο 
ξεπζηφηεηαο, λα πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο θαη, θαηά πεξίπησζε, λα εηζάγνπλ 
εθεδξηθέο εληνιέο πιεξσκήο ή εληνιέο πιεξσκήο ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο·», 

 (γ) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ απηνχ 
ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

 « «ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο» (Contingency  Solution) ζεκαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΠ βάζεη ηεο 
νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία θξίζηκσλ θαη πνιχ θξίζηκσλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο·», 
  
 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 4 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (α) κε ην 

αθφινπζα λέν ζεκείν (α): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
 ηεο ΔΔ: 
L 173 ηεο 
12.6.2014, 
ζει. 190. 

«(α) ππεξεζηαθέο κνλάδεο αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο θεληξηθήο ή 
πεξηθεξεηαθήο θπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ·», 
 

(ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 4 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (γ): 

«(γ) (i) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ, κεηαμχ άιισλ 
θαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ· θαη 

(ii) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο ηνπ ΔΟΥ, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ κέζσ 
ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ.», 

(ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 8 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (β) (ii) κε 
ην αθφινπζν λέν ζεκείν (β) (ii): 

«(β) (ii) πξνθεηκέλνπ γηα νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 4(1)(β) θαη ηεο παξαγξάθνπ 4(2)(γ)(ii), 
ππνβνιή γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ην νηθείν εζληθφ δίθαην, κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ 
πξνζαξηήκαηνο III, εθηφο εάλ ε ΚΣΚ έρεη ήδε ιάβεη ηηο παξερφκελεο ζηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε 
πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζε άιιν πιαίζην.», 

(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (9) ηεο παξαγξάθνπ 11 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (9): 

«(9) Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ ΚΣΚ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφηνο 
αζέηεζεο ππνρξέσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ή ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο κέηξα 
πξφιεςεο ή δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2014/59/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  ή άιιεο αλάινγεο λνκνζεζίαο.», 

Γηαδηθαζίεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο θαη 
αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο 

 

(ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 27 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 27: 

 «27(1) ε πεξίπησζε επέιεπζεο απξφβιεπηνπ εμσηεξηθνχ γεγνλφηνο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ 
επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΠ ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξνζάξηεκα IV. 

(2) ε πεξίπησζε επέιεπζεο ησλ γεγνλφησλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1, ην Δπξσζχζηεκα παξέρεη 
ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ ζχλδεζε κε ηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε ρξήζε ηεο είλαη 
ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ε ΚΣK ζεσξεί θξίζηκνπο. Με ηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο 
αλάγθεο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο.», 

(ζ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 28 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (3):   

 «(3) Ζ ΚΣΚ κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ή/θαη ζε ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεσξεί θξίζηκνπο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν ή 
ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο.», 
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 (η) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 28 απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ ππνπαξαγξάθσλ (4) θαη (5) 
ακέζσο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (3):       

 (4) «Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ζηελ ΚΣK ηελ νηθεία ππεχζπλε δήισζε ηνπ TARGET2 θαη ηε 
βεβαίσζε πεξί ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 
παξφρνπο ππεξεζηψλ δηθηχνπ ηνπ TARGET2. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ 
νη ζπκκεηέρνληεο πξνζθνκίδνπλ έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη επαξθψο θαηά ηελ θξίζε ηεο ΚΣK 
ελαιιαθηηθά κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. 

 (5) Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ επηηξέπνπλ ζε ηξίηνπο ηελ πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ΜΠ ηνπο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 5 ππνπαξάγξαθνη (2) έσο (4) κεξηκλνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ σο άλσ ρνξεγνχκελε πξφζβαζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
αζθαιείαο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) έσο (4). ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ 4 
δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ ν νπνίνο παξέρεη ζε ηξίηνπο πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ΜΠ ηνπ 
επηβάιιεη ζε εθείλνπο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 
παξφρνπο ππεξεζηψλ δηθηχνπ ηνπ TARGET2.», 

  
 (θ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 29 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ην 

αθφινπζν λέν ζεκείν (γ): 

 «(γ) επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηελεξγνχλ εθεδξηθέο πιεξσκέο αλαδηαλνκήο ξεπζηφηεηαο 
θαη εθεδξηθέο πιεξσκέο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο 
ηεο ππνδνκήο πιεξσκψλ ηνπο.», θαη 
 

 (ι) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 38 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (γ): 

 «(γ) ζε αξρέο θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Έλσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΚΣ, κε αξκνδηφηεηα 
επνπηείαο, εμπγίαλζεο θαη επίβιεςεο, ζηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο βαζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γλσζηνπνίεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαβηάδεη ην 
εθαξκνζηέν δίθαην.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο Η ηνπ 
Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗ  
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο.  

4. Σν Πξνζάξηεκα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ, ηεο πέκπηεο ζεηξάο 
ηνπ πίλαθα κε ηελ αθφινπζε πέκπηε ζεηξά ηνπ πίλαθα: 

 « 
 MT202COV Τπνρξεσηηθφ  Πιεξσκή θάιπςεο 

». 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο ΗΗΗ 
ππφ ηνλ ηίηιν 
«Τπφδεηγκα 
γλσκνδφηεζεο 
ζρεηηθά κε ην 
νηθείν εζληθφ 
δίθαην (country 
opinion) γηα 
εθηφο ΔΟΥ 
ζπκκεηέρνληεο 
ζην ARGET2» 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗ ηεο 
βαζηθήο 
νδεγίαο. 

5. Σν Πξνζάξηεκα ΗΗΗ ππφ ηνλ ηίηιν “Τπφδεηγκα γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ην νηθείν εζληθφ δίθαην 
(country opinion) γηα εθηφο ΔΟΥ ζπκκεηέρνληεο ζην TARGET2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3.2) ηεο παξαγξάθνπ 3 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (3.2): 

 «3.2. Γεληθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αθεξεγγπφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

3.2.α. Δίδε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

Σα κφλα είδε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ηεο αλαδηνξγάλσζεο) πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζη[ε] [ρψξα] θαη πνπ, 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσκνδφηεζεο, πεξηιακβάλνπλ θαη θάζε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηα 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηπρφλ ππνθαηάζηεκά ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα, είλαη ηα αθφινπζα: 
[απαξίζκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ απζεληηθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή] (εθεμήο, 
απφ θνηλνχ, “δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο”). 

Πέξαλ ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ζε 
νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνθαηάζηεκά ηνπ ζη[ε] [ρψξα] [αλαθνξά ζε ηπρφλ 
ρξενζηάζην, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζηνιή 
πιεξσκψλ πξνο ή/θαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ζε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ 
πιεξσκέο ή ζε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο θαη 
δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάινγσλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ νδεγία 2014/59/EΔ, ζηελ απζεληηθή γιψζζα 
θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή] (εθεμήο, απφ θνηλνχ, “δηαδηθαζίεο”). 

3.2.β. πλζήθεο πεξί αθεξεγγπφηεηαο 

Ζ [ρψξα] ή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεξα νξηδφκελεο πνιηηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο απνηειεί/νχλ 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο πεξί αθεξεγγπφηεηαο: [λα αλαθεξζεί, θαηά 
πεξίπησζε, πνηεο απφ απηέο επεξεάδνπλ ή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξνχζα 
γλσκνδφηεζε].». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο IV  
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗ  
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο.  

6. Σν Πξνζάξηεκα IV ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ, κε ηα αθφινπζα λέα 
ζεκεία (α) θαη (β): 

 
«(α) Ζ ΚΣΚ, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, πξνβαίλεη ζε επεμεξγαζία έθηαθηεο αλάγθεο ησλ εληνιψλ 
πιεξσκήο βάζεη ηεο ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ΔΚΠ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο παξέρεηαη 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηα επηθνπξηθά ζπζηήκαηα κφλνλ έλα ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ. Ζ 
ΚΣΚ ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα επηθνπξηθά ζπζηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο 
επεμεξγαζίαο έθηαθηεο αλάγθεο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν επηθνηλσλίαο. 

(β) Καηά ηελ επεμεξγαζία έθηαθηεο αλάγθεο νη εληνιέο πιεξσκήο ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ ΚΣΚ. Δπηπιένλ, ηα επηθνπξηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 
ππνβάιινπλ αξρεία πνπ πεξηέρνπλ νδεγίεο πιεξσκήο, ηα νπνία ε ΚΣΚ κπνξεί λα αλαξηά ζηε 
ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο.», 

 
(β)κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ (δ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ, κε ηα αθφινπζα λέα 
ζεκεία (δ) θαη (ε):  

 
«(δ) Οη πιεξσκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη 
“θξίζηκεο” θαη απφθεηηαη ζηελ ΚΣΚ λα θηλήζεη κε απφθαζή ηεο ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο έθηαθηεο 
αλάγθεο ζε ζρέζε κε απηέο. 

(ε) Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ απεπζείαο ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο εληνιέο πιεξσκήο 
γηα επεμεξγαζία έθηαθηεο αλάγθεο, νη δε πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πιεξσκήο 
κέζσ ηειενκνηφηππνπ ή άιινπ κέζνπ πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ζπκκεηέρνληα θαη δηθαηνχρνπ 
πιεξσκήο. Σα επηθνπξηθά ζπζηήκαηα ππνβάιινπλ ζηελ ΚΣΚ αξρεία κε νδεγίεο πιεξσκήο πξνο 
αλάξηεζε ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο θαη εμνπζηνδνηνχλ πξνο ηνχην ηελ ΚΣΚ. Καη’ εμαίξεζε ε 
ΚΣΚ κπνξεί επίζεο λα εηζάγεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ζπκκεηερφλησλ κε κε απηφκαην ηξφπν. 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη ηηο ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο 
εγγξαθέο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κέζσ ηεο ΚΣΚ.», θαη 

 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 7 απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν ζεκείν (α): 
 

«(α) ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλνο ζπκκεηέρσλ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα 
πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ πιεξσκψλ κέζσ ηνπ TARGET2, ππεχζπλνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο είλαη ν ίδηνο. Δηδηθφηεξα, απηφο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε εζσηεξηθέο ιχζεηο ή ζηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο ΜΠΔ, δειαδή ζε εθεδξηθέο πιεξσκέο αλαδηαλνκήο ξεπζηφηεηαο θαη εθεδξηθέο 
πιεξσκέο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. CLS, EURO1).». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο VΗ  
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗ 
 ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

7. Σν Πξνζάξηεκα VΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
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(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 3 απηνχ, ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο 
ζεηξάο ηνπ πίλαθα κε ηελ αθφινπζε ηξίηε θαη ηέηαξηε ζεηξά ηνπ πίλαθα: 

 « 
 «Δληνιέο κεηαθνξάο 

ξεπζηφηεηαο απφ ΔΛΜ 
ηνπ T2S ζε ΔΛΜ ηνπ 
T2S 

14,1 ιεπηά ηνπ επξψ αλά κεηαθνξά 

Κηλήζεηο ππνινίπνπ 
(δειαδή απαγφξεπζε 
θαη άξζε απαγφξεπζεο 
δηάζεζεο ξεπζηφηεηαο, 
δέζκεπζε ξεπζηφηεηαο 
θ.ιπ.) 

9,4 ιεπηά ηνπ επξψ αλά ζπλαιιαγή 

». 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗΑ 
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

8. Σν Παξάξηεκα ΗΗΑ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ηνπ φξνπ «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ 
(ΜΠΔ)» θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξηζκνχ ηνπ κε ηνλ αθφινπζν λέν φξν θαη ηνλ νξηζκφ απηνχ, ζηελ 
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

 
« «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ (ΜΠΔ)» (Information and Control Module – ICM) ζεκαίλεη  ηε 
κνλάδα ηεο ΔΚΠ πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηφρνπο ινγαξηαζκνχ ΜΠ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε 
απεπζείαο ζχλδεζε θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ εληνιέο κεηαθνξάο 
ξεπζηφηεηαο, λα πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο θαη, θαηά πεξίπησζε, λα εηζάγνπλ 
εθεδξηθέο εληνιέο πιεξσκήο ή εληνιέο πιεξσκήο ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο·», 

 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ απηψλ 
ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

87(Η)/2017. 
 
 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: 
L 173  
ηεο 12.6.2014, 
ζει. 349. 
 

« «επηρείξεζε επελδχζεσλ» (investment firm) ζεκαίλεη ηελ επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2(1) ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ 
θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2017 φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4(1) ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ λφκνπ, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ: 

(α) έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία αλαγλσξηζκέλεο αξκφδηαο αξρήο, ε 
νπνία έρεη νξηζηεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο Οδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 2011/61/ΔΔ (αλαδηαηχπσζε) σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαη 

(β) δηθαηνχηαη λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ 
Μέξνπο Η ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 
Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2017, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.», 

 « «ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο» (Contingency Solution) ζεκαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΠ βάζεη ηεο 
νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία θξίζηκσλ θαη πνιχ θξίζηκσλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο·», 

 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (α) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (α): 

 «α)ππεξεζηαθέο κνλάδεο αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο θεληξηθήο ή 
πεξηθεξεηαθήο θπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ·», 

 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (γ): 

 «(γ) (i) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ, κεηαμχ άιισλ 
θαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ· θαη  

(ii) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο ηνπ ΔΟΥ, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ κέζσ 
ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ.», 

 (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (β) (ii) κε 
ην αθφινπζν λέν ζεκείν (β) (ii): 

 «(ii) πξνθεηκέλνπ γηα πηζησηηθφ ίδξπκα ή επηρείξεζε επελδχζεσλ πνπ έρεη εγθαηάζηαζε εθηφο ηνπ 
ΔΟΥ θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ, λα 
ππνβάιιεη γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ην νηθείν εζληθφ δίθαην, κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ 
πξνζαξηήκαηνο ΗΗΗ, εθηφο εάλ ε ΚΣΚ έρεη ήδε ιάβεη ηηο παξερφκελεο ζηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε 
πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζε άιιν πιαίζην.», 
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 (ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (9) ηεο παξαγξάθνπ 10 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (9): 

 «(9) Οη θάηνρνη ΔΛΜ ηνπ T2S ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ ΚΣΚ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφηνο 
αζέηεζεο ππνρξέσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ή ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο κέηξα 
πξφιεςεο ή δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2014/59/ΔΔ ή άιιεο αλάινγεο 
λνκνζεζίαο.», 

 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξαγξάθνπ 18 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (3): 

 «(3) Ζ ΚΣΚ κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο ΔΛΜ ηνπ 
T2S ή/θαη ζε θαηφρνπο ΔΛΜ ηνπ T2S πνπ ε ίδηα ζεσξεί θξίζηκνπο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 
ζηνλ θπβεξλνρψξν ή ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο.», θαη 

 (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 27 απηνχ, ηεο πξψηεο 
πξφηαζεο ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ηελ αθφινπζε λέα πξψηε πξφηαζε ηνπ ζεκείνπ (γ): 

 «(γ) ζε αξρέο θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Έλσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΚΣ, κε αξκνδηφηεηα 
επνπηείαο, εμπγίαλζεο θαη επίβιεςεο, ζηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο βαζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γλσζηνπνίεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαβηάδεη ην 
εθαξκνζηέν δίθαην.». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο ΗΗΗ 
ππφ ηνλ ηίηιν 
«Τπφδεηγκα 
γλσκνδφηεζεο 
ζρεηηθά κε ην 
νηθείν εζληθφ 
δίθαην (country 
opinion) γηα 
εθηφο ΔΟΥ 
θαηφρνπο 
 ΔΛΜ ζην 
TARGET 2», 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗΑ 
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

9. Σν Πξνζάξηεκα ΗΗΗ ππφ ηνλ ηίηιν «Τπφδεηγκα γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ην νηθείν εζληθφ δίθαην 
(country opinion) γηα εθηφο ΔΟΥ θαηφρνπο ΔΛΜ ζην TARGET2», ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΑ ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3.2) ηεο παξαγξάθνπ 3 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (3.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«3.2. Γεληθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αθεξεγγπφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

3.2.α. Δίδε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

Σα κφλα είδε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ηεο αλαδηνξγάλσζεο) πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ θάηνρν ΔΛΜ ηνπ Σ2Sζη[ε] [ρψξα] θαη 
πνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσκνδφηεζεο, πεξηιακβάλνπλ θαη θάζε δηαδηθαζία ζρεηηθή 
κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηπρφλ ππνθαηάζηεκά ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα, είλαη ηα αθφινπζα: 
[απαξίζκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ απζεληηθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή] (εθεμήο, 
απφ θνηλνχ, “δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο”). 

Πέξαλ ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ θάηνρν ΔΛΜ ηνπ Σ2S θαη ζε 
νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνθαηάζηεκά ηνπ ζη[ε] [ρψξα] [αλαθνξά ζε ηπρφλ 
ρξενζηάζην, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζηνιή 
εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ή/θαη απφ ηνλ θάηνρν ΔΛΜ ηνπ Σ2S ή ζε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζε ζρέζε 
κε ηηο ελ ιφγσ εληνιέο πιεξσκήο ή ζε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο κέηξσλ 
πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάινγσλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ νδεγία 2014/59/EΔ, ζηελ 
απζεληηθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή] (εθεμήο, απφ θνηλνχ, “δηαδηθαζίεο”). 

3.2.β. πλζήθεο πεξί αθεξεγγπφηεηαο 

Ζ [ρψξα] ή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεξα νξηδφκελεο πνιηηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο απνηειεί/νχλ 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο πεξί αθεξεγγπφηεηαο: [λα αλαθεξζεί, θαηά 
πεξίπησζε, πνηεο απφ απηέο επεξεάδνπλ ή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξνχζα 
γλσκνδφηεζε].». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο VΗ 
 ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗΑ 
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

10. Σν Πξνζάξηεκα VΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΑ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
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 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ζεηξάο ηνπ θαηαιφγνπ πξνκεζεηψλ απηνχ, κε ηελ 
αθφινπζε  ηξίηε θαη ηέηαξηε ζεηξά ηνπ θαηαιφγνπ πξνκεζεηψλ αληίζηνηρα: 

 « 
 Δληνιέο κεηαθνξάο 

ξεπζηφηεηαο απφ ΔΛΜ 
ηνπ T2S ζε ΔΛΜ ηνπ 
T2S 

14,1 ιεπηά ηνπ επξψ αλά κεηαθνξά 

Κηλήζεηο ππνινίπνπ 
(δειαδή απαγφξεπζε 
θαη άξζε απαγφξεπζεο 
δηάζεζεο ξεπζηφηεηαο, 
δέζκεπζε ξεπζηφηεηαο 
θ.ιπ.) 

9,4 ιεπηά ηνπ επξψ αλά ζπλαιιαγή 

 

 ». 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗΒ 
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

11. Σν Παξάξηεκα ΗΗΒ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (α) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (α): 

 «(α) ππεξεζηαθέο κνλάδεο αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο θεληξηθήο ή 
πεξηθεξεηαθήο θπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ·», 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (γ): 

 «(γ) (i) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ, κεηαμχ άιισλ 
θαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ· θαη  

ii) επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο ηνπ ΔΟΥ, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ κέζσ 
ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ.», 

(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (β) (ii) κε 
ην αθφινπζν λέν ζεκείν (β) (ii): 

«(ii) πξνθεηκέλνπ γηα πηζησηηθφ ίδξπκα ή επηρείξεζε επελδχζεσλ πνπ έρεη εγθαηάζηαζε εθηφο ηνπ 
ΔΟΥ θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Έλσζε ή ζηνλ ΔΟΥ, ππνβνιή 
γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ην νηθείν εζληθφ δίθαην, κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ πξνζαξηήκαηνο ΗΗ, 
εθηφο εάλ ε ΚΣΚ έρεη ήδε ιάβεη ηηο παξερφκελεο ζηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε πιεξνθνξίεο θαη 
δειψζεηο ζε άιιν πιαίζην θαη», 

(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (8) ηεο παξαγξάθνπ 14 απηνχ, κε ηε αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (8):  

«(8) Οη θάηνρνη ΔΛΜ ηνπ TIPS ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ ΚΣΚ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφηνο 
αζέηεζεο ππνρξέσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ή ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο κέηξα 
πξφιεςεο ή δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2014/59/ΔΔ ή άιιεο αλάινγεο 
λνκνζεζίαο.», 

(ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (5) ηεο παξαγξάθνπ 21 απηνχ, κε ηε αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (5): 

 «(5) Ζ ΚΣΚ κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο ΔΛΜ ηνπ 
TIPS, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν ή ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο.», 

 (ζη) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 21 απηνχ, ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (6) ακέζσο 
κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (5): 

 «(6) Οη θάηνρνη ΔΛΜ ηνπ TIPS πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νληφηεηεο εληνιείο θαηά ηελ παξάγξαθν 7, 
ππνπαξάγξαθνο 2 ή 3, ή επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζηνλ νηθείν ΔΛΜ ηνπ TIPS θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 8 ππνπαξάγξαθνο 1, ζεσξείηαη φηη έρνπλ αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ 
ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ή πξφζβαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζηηο νπνίεο 
ππφθεηληαη.», 

 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (4) ηεο παξαγξάθνπ 26 απηνχ, κε ηε αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (4): 

 «(4) ε πεξίπησζε πνπ ε ΚΣΚ αλαζηείιεη ή δηαθφςεη ηε ζπκκεηνρή θαηφρνπ ΔΛΜ ηνπ TIPS ζην 
TARGET2-CY θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ή 2, ελεκεξψλεη ακέζσο ηηο άιιεο ΚΣ θαη ηνπο θαηφρνπο 
ινγαξηαζκνχ ΜΠ ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ TARGET2 γηα ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαθνπή κε κήλπκα 
επξπεθπνκπήο ΜΠΔ. Σν κήλπκα απηφ ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απφ ηελ νηθεία KT ηνπ θαηφρνπ 
ινγαξηαζκνχ ΜΠ πνπ ην έιαβε. 

Οη θάηνρνη ζπλδεδεκέλνπ ινγαξηαζκνχ ΜΠ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ελεκέξσζεο ησλ νηθείσλ θαηφρσλ 
ζπλδεδεκέλσλ ΔΛΜ ηνπ TIPS γηα ηελ αλαζηνιή ή δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο θαηφρνπ ΔΛΜ ηνπ TIPS 
ζην TARGET2-CY. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζηνιή ή δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο θαηφρνπ ΔΛΜ ηνπ TIPS ζην TARGET2-
CYιάβεη ρψξα εληφο ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ εξγαζηψλ ηερληθήο ζπληήξεζεο, ην ζρεηηθφ κήλπκα 
επξπεθπνκπήο ΜΠΔ απνζηέιιεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο επεμεξγαζίαο ηεο επφκελεο 
εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ TARGET2.», θαη 

 (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (3) ηεο παξαγξάθνπ 29 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (γ) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (γ): 

 «(γ) ζε αξρέο θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Έλσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΚΣ, κε αξκνδηφηεηα 
επνπηείαο, εμπγίαλζεο θαη επίβιεςεο, ζηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο βαζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γλσζηνπνίεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαβηάδεη ην 
εθαξκνζηέν δίθαην.». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξνζαξ-
ηήκαηνο ΗΗ ππφ 
ηνλ ηίηιν 
«Τπφδεηγκα 
γλσκνδφηεζεο 
ζρεηηθά κε ην 
νηθείν εζληθφ 
δίθαην (country 
opinion) γηα 
εθηφο ΔΟΥ 
θαηφρνπο ΔΛΜ 
ηνπ TIPS ζην 
TARGET2», 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗΒ 
ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

12. Σν Πξνζάξηεκα ΗΗ ππφ ηνλ ηίηιν «Τπφδεηγκα γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ην νηθείν εζληθφ δίθαην 
(country opinion) γηα εθηφο ΔΟΥ θαηφρνπο ΔΛΜ ηνπ TIPS ζην TARGET2», ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΒ 
ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3.2) ηεο παξαγξάθνπ 3 απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (3.2): 

 «3.2. Γεληθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αθεξεγγπφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

3.2.α. Δίδε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

Σα κφλα είδε δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ηεο αλαδηνξγάλσζεο) πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ θάηνρν ΔΛΜ ηνπ TIPS ζη[ε] [ρψξα] 
θαη πνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσκνδφηεζεο, πεξηιακβάλνπλ θαη θάζε δηαδηθαζία 
ζρεηηθή κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηπρφλ ππνθαηάζηεκά ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα, είλαη ηα 
αθφινπζα: [απαξίζκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ απζεληηθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή] 
(εθεμήο, απφ θνηλνχ, “δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο”). 

Πέξαλ ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ θάηνρν ΔΛΜ ηνπ ΣIPS θαη 
ζε νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνθαηάζηεκά ηνπ ζη[ε] [ρψξα] [αλαθνξά ζε ηπρφλ 
ρξενζηάζην, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζηνιή 
εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ή/θαη απφ ηνλ θάηνρν ΔΛΜ ηνπ ΣIPS ή ζε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζε ζρέζε 
κε ηηο ελ ιφγσ εληνιέο πιεξσκήο ή ζε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο κέηξσλ 
πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάινγσλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ νδεγία 2014/59/EΔ, ζηελ 
απζεληηθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή] (εθεμήο, απφ θνηλνχ, “δηαδηθαζίεο”). 

3.2.β πλζήθεο πεξί αθεξεγγπφηεηαο 

Ζ [ρψξα] ή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεξα νξηδφκελεο πνιηηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο απνηειεί/νχλ 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο πεξί αθεξεγγπφηεηαο: [λα αλαθεξζεί, θαηά 
πεξίπησζε, πνηεο απφ απηέο επεξεάδνπλ ή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξνχζα 
γλσκνδφηεζε].». 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗΗΗ ηεο 
βαζηθήο 
νδεγίαο. 

13. Σν Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ, ηνπ ζεκείνπ (β) κε ην 
αθφινπζν λέν ζεκείν (β): 

 «(γ) ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 
θεληξηθήο ή πεξηθεξεηαθήο θπβέξλεζεο θξαηψλ κειψλ θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θξαηψλ κειψλ νη νπνίνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο πειαηψλ·». 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο ΗV 
 ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

14. Σν Παξάξηεκα ΗV ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ηνπ φξνπ «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ 
(ΜΠΔ)» θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξηζκνχ ηνπ κε ηνλ αθφινπζν λέν φξν θαη ηνλ νξηζκφ απηνχ, ζηελ 
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

 « «κνλάδα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ (ΜΠΔ)» ζεκαίλεη ηελ κνλάδα ηεο ΔΚΠ πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
θαηφρνπο ινγαξηαζκνχ ΜΠ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη ηνπο παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ εληνιέο κεηαθνξάο ξεπζηφηεηαο, λα πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε 
ξεπζηφηεηαο θαη, θαηά πεξίπησζε, λα εηζάγνπλ εθεδξηθέο εληνιέο πιεξσκήο ή εληνιέο πιεξσκήο 
ζηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο·», 

  
 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ φξνπ θαη ηνπ νξηζκνχ απηνχ 

ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 
  
 « «ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο» (Contingency Solution): ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΠ βάζεη ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία θξίζηκσλ θαη πνιχ θξίζηκσλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο·», θαη 

  
 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ζεηξάο ηνπ πίλαθα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) (δ) (iii), 

ηεο παξαγξάθνπ 18 απηνχ, κε ηηο αθφινπζεο ηξίηε θαη ηέηαξηε ζεηξά ηνπ πίλαθα αληίζηνηρα: 
 « 
 Δληνιέο κεηαθνξάο 

ξεπζηφηεηαο απφ ΔΛΜ 
ηνπ T2S ζε ΔΛΜ ηνπ 
T2S 

14,1 ιεπηά 
ηνπ επξψ 

αλά κεηαθνξά 

 

 Κηλήζεηο ππνινίπνπ 
(δειαδή απαγφξεπζε 
θαη άξζε απαγφξεπζεο 
δηάζεζεο ξεπζηφηεηαο, 
δέζκεπζε ξεπζηφηεηαο 
θ.ιπ.) 

9,4 ιεπηά 
ηνπ επξψ 

αλά ζπλαιιαγή 

 

 ». 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο V 
 ηεο βαζηθήο 
νδεγίαο. 

15. Σν Παξάξηεκα V ηεο βαζηθήο νδεγίαο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (14) ηεο παξαγξάθνπ 4 απηνχ, κε ηε αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (14): 

 
 
 
Παξάξηεκα V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα V 

«(14) Ζ παξάγξαθνο 28 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) απηήο κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν: 

«(1) Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ δηελεξγνχλ επαξθείο 
ειέγρνπο αζθαιείαο, ηδίσο ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζην πξνζάξηεκα IA ηνπ παξαξηήκαηνο V, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη ρξήζε. Οη ζπκκεηέρνληεο 
θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ηεο 
αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.»·  

(β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (4) απηήο κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν: 

«(4) Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ππνβάιινπλ ζηελ ΚΣΚ ηελ 
νηθεία ππεχζπλε δήισζε ηνπ TARGET2.»· θαη 

γ) Με ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (6): 

«(6) Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ 
ΚΣΚ γηα θάζε γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηδίσο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξνζάξηεκα IA ηνπ παξαξηήκαηνο V, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηδίσο ηπρφλ απψιεηαο ή αζέκηηεο ρξήζεο.». 

Έλαξμε 
ηζρχνο.  

16. Ζ παξνχζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο.  
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