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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1229 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Μαΐου 2018
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη
διαδικασία διακανονισμού
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικά
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) «εκκαθαριστικό μέλος»: η επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 2
σημείο 14) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·
β) «διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ)»: το κεφάλαιο όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·
γ)

«εκτέλεση εντολών»: η «εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελα
τών» όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 5) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

δ) «ιδιώτης πελάτης»: ο ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
ε)

«εντολή διακανονισμού»: η εντολή μεταβίβασης όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 στοιχείο θ) της οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (3)·

στ) «μέρος διαπραγμάτευσης»: το μέρος που ενεργεί ως εντολέας στο
πλαίσιο συναλλαγής αξιογράφων που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014·
ζ)

«μέλος τόπου διαπραγμάτευσης»: μέλος ή συμμετέχων σε τόπο
διαπραγμάτευσης.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα,
τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
(ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(2) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροπο
ποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της
12.6.2014, σ. 349).
(3) Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστή
ματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166
της 11.6.1998, σ. 45).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα πρόληψης της αδυναμίας διακανονισμού
Άρθρο 2
Μέτρα σχετικά με τους επαγγελματίες πελάτες
1.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτούν από τους επαγγελματίες
πελάτες τους να τους αποστέλλουν έγγραφες γνωστοποιήσεις της διά
θεσης αξιογράφων ή μετρητών στις συναλλαγές που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στις
οποίες να προσδιορίζονται οι λογαριασμοί που πρέπει να πιστωθούν ή
να χρεωθούν. Στις εν λόγω έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσης καθορί
ζονται τα εξής:
α) ένα από τα ακόλουθα είδη συναλλαγών:
i) αγορά ή πώληση αξιογράφων·
ii) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών·
iii) δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα·
iv) συναλλαγές επαναγοράς·
v) άλλες συναλλαγές, των οποίων η αναγνώριση μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί με πιο αναλυτικούς κωδικούς ISO·
β) ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του χρηματοπιστω
τικού μέσου ή, όπου ο κωδικός ISIN δεν είναι διαθέσιμος, άλλος
αναγνωριστικός κωδικός του χρηματοπιστωτικού μέσου·
γ) η παράδοση ή η παραλαβή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των
μετρητών·
δ) η ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων, και η ποσότητα για
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα·
ε)

η ημερομηνία συναλλαγής·

στ) η τιμή συναλλαγής του χρηματοπιστωτικού μέσου·
ζ)

το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η συναλλαγή·

η) η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής·
θ) το συνολικό χρηματικό ποσό που πρόκειται να παραδοθεί ή να
παραληφθεί·
ι)

ο αναγνωριστικός κωδικός της οντότητας στην οποία τηρούνται τα
αξιόγραφα·

ια) ο αναγνωριστικός κωδικός της οντότητας στην οποία τηρούνται τα
μετρητά·
ιβ) τα ονόματα και ο αριθμός των λογαριασμών αξιογράφων ή ταμείου
που πρέπει να πιστωθούν ή να χρεωθούν.
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Οι έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσης περιλαμβάνουν κάθε άλλη πλη
ροφορία που απαιτείται από την επιχείρηση επενδύσεων για τη διευκό
λυνση του διακανονισμού της συναλλαγής.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει επιβεβαίωση της εκτέλε
σης εντολών συναλλαγών οι οποίες έχουν εισαχθεί από επαγγελματία
πελάτη διασφαλίζουν, μέσω συμβατικών ρυθμίσεων, ότι ο επαγγελμα
τίας πελάτης επιβεβαιώνει εγγράφως την αποδοχή των όρων της συναλ
λαγής, εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται στην παρά
γραφο 2. Η εν λόγω έγγραφη επιβεβαίωση μπορεί να περιλαμβάνεται
επίσης στην έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν στους επαγγελματίες πελάτες
τους τη δυνατότητα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την έγγραφη γνωστο
ποίηση διάθεσης και την έγγραφη επιβεβαίωση, μέσω των διεθνών
ανοικτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων ανταλλαγής μηνυμά
των και δεδομένων αναφοράς, που αναφέρονται στο άρθρο 35 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2.
Οι επαγγελματίες πελάτες διασφαλίζουν την παραλαβή των έγγρα
φων γνωστοποιήσεων διάθεσης και των έγγραφων επιβεβαιώσεων, που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, από την επιχείρηση επενδύσεων εντός
μίας από τις ακόλουθες προθεσμίες:
α) έως το πέρας των εργασιών της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, όταν η επιχείρηση επενδύσεων και
ο σχετικός επαγγελματίας πελάτης βρίσκονται στην ίδια ζώνη ώρας·
β) έως τις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας που
έπεται αυτής κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, όταν
ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
i) η διαφορά μεταξύ της ζώνης ώρας της επιχείρησης επενδύσεων
και της ζώνης ώρας του σχετικού επαγγελματία πελάτη είναι άνω
των δύο ωρών·
ii) η εκτέλεση των εντολών έχει πραγματοποιηθεί μετά τις 16:00
(ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας εντός της χρο
νικής ζώνης της επιχείρησης επενδύσεων.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων επιβεβαιώνουν την παραλαβή της έγγραφης
γνωστοποίησης διάθεσης και της έγγραφης επιβεβαίωσης εντός δύο
ωρών από την εν λόγω παραλαβή. Όταν η έγγραφη γνωστοποίηση
διάθεσης και η έγγραφη επιβεβαίωση παραλαμβάνονται από την επιχεί
ρηση επενδύσεων λιγότερο από μία ώρα πριν από το πέρας των εργα
σιών της, η εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων επιβεβαιώνει την παρα
λαβή της έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης και της έγγραφης επιβε
βαίωσης εντός μίας ώρας από την έναρξη των εργασιών της επόμενης
εργάσιμης ημέρας.
3.
Στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις επενδύσεων λαμβάνουν τις
αναγκαίες πληροφορίες για τον διακανονισμό, που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, πριν από τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, μπορούν να συμφωνούν εγγράφως με τους επαγγελματίες
πελάτες τους ότι δεν είναι απαραίτητη η αποστολή των σχετικών έγγρα
φων γνωστοποιήσεων διάθεσης και έγγραφων επιβεβαιώσεων.
4.
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στους επαγγελματίες
πελάτες που τηρούν, στην ίδια επιχείρηση επενδύσεων, τα αξιόγραφα
και τα μετρητά που σχετίζονται με τον διακανονισμό.
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Άρθρο 3
Μέτρα σχετικά με τους ιδιώτες πελάτες
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτούν από τους ιδιώτες πελάτες τους να
τους αποστέλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον διακανονισμό
όσον αφορά τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, έως τις 12:00 (ώρα Κεντρικής
Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας που έπεται αυτής κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή εντός της ζώνης ώρας της επιχείρησης
επενδύσεων, εκτός εάν ο εν λόγω πελάτης τηρεί τα σχετικά χρηματοπι
στωτικά μέσα και μετρητά στην ίδια επιχείρηση επενδύσεων.

Άρθρο 4
Διευκόλυνση και επεξεργασία του διακανονισμού
1.
Τα ΚΑΤ επεξεργάζονται όλες τις εντολές διακανονισμού με αυτο
ματοποιημένο τρόπο.
2.
Τα ΚΑΤ που παρεμβαίνουν με μη αυτόματο τρόπο στην αυτομα
τοποιημένη διαδικασία διακανονισμού με τον τρόπο που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 στοιχείο α) ή β) ενημερώνουν την αρμόδια αρχή
σχετικά με τον λόγο της παρέμβασης αυτής, εντός 30 ημερών από την
πραγματοποίησή της, εκτός εάν πρόκειται για τον ίδιο λόγο που έχει
ήδη γνωστοποιηθεί αναφορικά με προηγούμενες παρεμβάσεις.
3.
Μη αυτόματη παρέμβαση στην αυτοματοποιημένη διαδικασία δια
κανονισμού πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση καθυστέρησης ή τροποποίησης των πληροφοριών σχε
τικά με ληφθείσες εντολές διακανονισμού στο σύστημα διακανονι
σμού αξιογράφων ή σε περίπτωση τροποποίησης της ίδιας της εντο
λής διακανονισμού εκτός του πλαισίου των αυτοματοποιημένων δια
δικασιών·
β) όταν, κατά την επεξεργασία των ληφθεισών εντολών διακανονισμού
στη μηχανή διακανονισμού, πραγματοποιείται παρέμβαση εκτός του
πλαισίου των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομέ
νης της διαχείρισης συμβάντων ΤΠ.
4.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να πληροφορούν τα ΚΑΤ, ανά πάσα
στιγμή, ότι ένας συγκεκριμένος λόγος δεν δικαιολογεί τη μη αυτόματη
παρέμβαση στην αυτοματοποιημένη διαδικασία διακανονισμού. Εφεξής,
τα ΚΑΤ δεν παρεμβαίνουν με μη αυτόματο τρόπο στην αυτοματοποι
ημένη διαδικασία διακανονισμού με βάση τον συγκεκριμένο λόγο.

Άρθρο 5
Αντιστοίχιση και συμπλήρωση στοιχείων των εντολών διακανονισμού
1.
Τα ΚΑΤ παρέχουν στους συμμετέχοντες λειτουργική δυνατότητα
που υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση εντολών
διακανονισμού, σε συνεχή και πραγματικό χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια
κάθε εργάσιμης ημέρας.
2.
Τα ΚΑΤ απαιτούν από τους συμμετέχοντες να αντιστοιχίζουν τις
εντολές διακανονισμού τους, μέσω της λειτουργικής δυνατότητας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, πριν από τον διακανονισμό τους, εκτός
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) όταν το ΚΑΤ έχει αποδεχτεί ότι οι εντολές διακανονισμού έχουν
ήδη αντιστοιχιστεί από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους κεντρι
κούς αντισυμβαλλομένους ή άλλες οντότητες·
β) όταν οι εντολές διακανονισμού έχουν αντιστοιχιστεί από το ίδιο το
ΚΑΤ·
γ) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP), που
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο i), οι
οποίες αποτελούνται από εντολές μεταβίβασης χρηματοπιστωτικών
μέσων μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο
όνομα του ίδιου συμμετέχοντος ή τελούν υπό τη διαχείριση του
ίδιου χειριστή λογαριασμών.
Οι χειριστές λογαριασμών που αναφέρονται στο στοιχείο γ) περιλαμβά
νουν οντότητες οι οποίες διατηρούν συμβατική σχέση με το ΚΑΤ και
χειρίζονται λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται από το εν λόγω
ΚΑΤ, μέσω της καταχώρισης λογιστικών εγγραφών σε αυτούς τους
λογαριασμούς αξιογράφων.
3.
Τα ΚΑΤ απαιτούν από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν τα
ακόλουθα πεδία αντιστοίχισης στις εντολές διακανονισμού τους, για την
αντιστοίχιση των εντολών διακανονισμού:
α) το είδος εντολής διακανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13
παράγραφος 1 στοιχείο ζ)·
β) την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακα
νονισμού·
γ) την ημερομηνία συναλλαγής·
δ) το νόμισμα, εκτός από την περίπτωση εντολών διακανονισμού
χωρίς πληρωμή·
ε)

το ποσό διακανονισμού, εκτός από την περίπτωση εντολών διακα
νονισμού χωρίς πληρωμή·

στ) την ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων, ή την ποσότητα για
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα·
ζ)

την παράδοση ή την παραλαβή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή
των μετρητών·

η) τον κωδικό ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου·
θ) τον αναγνωριστικό κωδικό του συμμετέχοντος που παραδίδει τα
χρηματοπιστωτικά μέσα ή μετρητά·
ι)

τον αναγνωριστικό κωδικό του συμμετέχοντος που λαμβάνει τα
χρηματοπιστωτικά μέσα ή μετρητά·

ια) τον αναγνωριστικό κωδικό του ΚΑΤ του αντισυμβαλλομένου του
συμμετέχοντος, στην περίπτωση των ΚΑΤ που χρησιμοποιούν
κοινή υποδομή διακανονισμού, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 909/2014·
ιβ) άλλα πεδία αντιστοίχισης που απαιτούνται από το ΚΑΤ για τη
διευκόλυνση του διακανονισμού των συναλλαγών.

02018R1229 — EL — 30.10.2019 — 001.001 — 7
▼B
4.
Πέραν των πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα ΚΑΤ
απαιτούν από τους συμμετέχοντες σε αυτά να χρησιμοποιούν ένα πεδίο
στο οποίο να προσδιορίζεται το είδος συναλλαγής στις εντολές διακα
νονισμού τους, με βάση την ακόλουθη ταξινόμηση:
α) αγορά ή πώληση αξιογράφων·
β) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών·
γ) δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα·
δ) συναλλαγές επαναγοράς·
ε) άλλες συναλλαγές (των οποίων η αναγνώριση μπορεί να πραγματο
ποιηθεί με πιο αναλυτικούς κωδικούς ISO, που παρέχονται από το
ΚΑΤ).

Άρθρο 6
Επίπεδα ανοχής
Για τον σκοπό της αντιστοίχισης, τα ΚΑΤ καθορίζουν επίπεδα ανοχής
για τα ποσά διακανονισμού.
Το επίπεδο ανοχής αντιπροσωπεύει τη μέγιστη διαφορά, μεταξύ των
ποσών διακανονισμού σε δύο αντίστοιχες εντολές διακανονισμού, που
εξακολουθεί να επιτρέπει την αντιστοίχιση.
Για τις εντολές διακανονισμού σε ευρώ, το επίπεδο ανοχής ανά εντολή
διακανονισμού ανέρχεται σε 2 EUR, για ποσά διακανονισμού έως
100 000 EUR, και σε 25 EUR, για ποσά διακανονισμού άνω των
100 000 EUR. Για τις εντολές διακανονισμού σε άλλα νομίσματα, το
επίπεδο ανοχής ανά εντολή διακανονισμού ανέρχεται σε ισοδύναμα
ποσά με βάση την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΚΤ, όπου
είναι διαθέσιμη.

Άρθρο 7
Μηχανισμός ακύρωσης
Τα ΚΑΤ καθιερώνουν διμερή μηχανισμό ακύρωσης, ο οποίος παρέχει
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα διμερούς ακύρωσης αντιστοιχισμέ
νων εντολών διακανονισμού που αποτελούν μέρος της ίδιας συναλλα
γής.

Άρθρο 8
Μηχανισμός θέσης σε αναμονή και σε κατάσταση «ελεύθερη»
Τα ΚΑΤ καθιερώνουν μηχανισμό θέσης σε αναμονή και σε κατάσταση
«ελεύθερη», ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επιμέρους
στοιχεία:
α) έναν μηχανισμό θέσης σε αναμονή, που επιτρέπει τη δέσμευση
εκκρεμών εντολών διακανονισμού από τον συμμετέχοντα που δίνει
την εντολή, για τους σκοπούς του διακανονισμού·
β) έναν μηχανισμό θέσης σε κατάσταση «ελεύθερη», που επιτρέπει να
τεθούν σε κατάσταση «ελεύθερη» οι εκκρεμείς εντολές διακανονι
σμού που δεσμεύτηκαν από τον συμμετέχοντα που δίνει την εντολή,
για τους σκοπούς του διακανονισμού.
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Άρθρο 9
Μεταφορά σε επόμενη ημέρα
Τα ΚΑΤ μεταφέρουν σε επόμενη ημέρα τις εντολές διακανονισμού για
τις οποίες υπήρξε αδυναμία διακανονισμού, μέχρι τον διακανονισμό ή
τη διμερή ακύρωσή τους.

Άρθρο 10
Μερικός διακανονισμός
Τα ΚΑΤ επιτρέπουν τον μερικό διακανονισμό των εντολών διακανονι
σμού.

Άρθρο 11
Πρόσθετοι μηχανισμοί και πληροφορίες
1.
Τα ΚΑΤ παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενη
μερώνονται σχετικά με εκκρεμείς εντολές διακανονισμού των αντισυμ
βαλλομένων τους, είτε εντός μίας ώρας από την πρώτη ανεπιτυχή προ
σπάθεια αντιστοίχισης της εν λόγω εντολής είτε αμέσως μετά την εν
λόγω ανεπιτυχή προσπάθεια, όταν η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται
εντός χρονικού διαστήματος πέντε ωρών πριν από την καταληκτική ώρα
της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού ή μετά την προβλεπό
μενη ημερομηνία διακανονισμού.
2.
Τα ΚΑΤ παρέχουν στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε πληροφο
ρίες, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με την κατάσταση των εντολών
διακανονισμού τους στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, συμπε
ριλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τα εξής:
α) εκκρεμείς εντολές διακανονισμού οι οποίες εξακολουθούν να μπο
ρούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακα
νονισμού·
β) εντολές διακανονισμού για τις οποίες υπήρξε αδυναμία διακανονι
σμού και οι οποίες δεν μπορούν να διακανονιστούν πλέον κατά την
προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού·
γ) πλήρως διακανονισθείσες εντολές διακανονισμού·
δ) μερικώς διακανονισθείσες εντολές διακανονισμού, συμπεριλαμβανο
μένου τόσο του διακανονισθέντος όσο και του μη διακανονισθέντος
τμήματος είτε χρηματοπιστωτικών μέσων είτε μετρητών·
ε) ακυρωμένες εντολές διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων πληρο
φοριών σχετικά με το αν οι εν λόγω εντολές ακυρώθηκαν από το
σύστημα ή από τον συμμετέχοντα.
3.
Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 περιλαμβάνουν τα εξής:
α) αν η εντολή διακανονισμού έχει αντιστοιχιστεί·
β) αν η εντολή διακανονισμού εξακολουθεί να μπορεί να διακανονιστεί
μερικώς·
γ) αν η εντολή διακανονισμού βρίσκεται σε αναμονή·
δ) τους λόγους της εκκρεμότητας ή της αδυναμίας διακανονισμού των
εντολών.
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4.
Τα ΚΑΤ παρέχουν στους συμμετέχοντες είτε τη δυνατότητα δια
κανονισμού σε συνεχή χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια κάθε εργάσιμης
ημέρας είτε τουλάχιστον τρεις κύκλους διακανονισμού ανά εργάσιμη
ημέρα. Οι τρεις κύκλοι διακανονισμού κατανέμονται εντός της διάρ
κειας της εργάσιμης ημέρας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, βάσει
σχετικού αιτήματος της επιτροπής χρηστών του ΚΑΤ.
Άρθρο 12
Παρέκκλιση

από

ορισμένα μέτρα πρόληψης
διακανονισμού

της αδυναμίας

1.
Τα άρθρα 8 και 10 δεν εφαρμόζονται όταν το σύστημα διακανονι
σμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση ενός ΚΑΤ πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αξία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού δεν υπερβαίνει
το ποσό των 2,5 δισεκατ. EUR ανά έτος·
β) το ποσοστό των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, με βάση
είτε τον αριθμό των εντολών διακανονισμού είτε την αξία των εντο
λών διακανονισμού, είναι χαμηλότερο από 0,5 % ανά έτος.
Το ποσοστό των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με βάση τον
αριθμό των εντολών διακανονισμού υπολογίζεται διαιρώντας τον
αριθμό των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με τον αριθμό
των εντολών διακανονισμού που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα δια
κανονισμού αξιογράφων, κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.
Το ποσοστό των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με βάση την
αξία των εντολών διακανονισμού υπολογίζεται διαιρώντας την αξία σε
EUR των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με την αξία των εντο
λών διακανονισμού που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα διακανονι
σμού αξιογράφων, κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.
2.
Έως τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ΚΑΤ αξιολογούν κατά
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 και γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα της εν λόγω
αξιολόγησης, σύμφωνα με το παράρτημα II.
Εάν από την αξιολόγηση επιβεβαιώνεται ότι δεν πληρούται πλέον του
λάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1, τα ΚΑΤ εφαρμόζουν τα άρθρα 8 και 10 εντός ενός έτους από την
ημερομηνία της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτρα αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού
Τμήμα I
Παρακολούθηση

των περιπτώσεων
διακανονισμού

αδυναμίας

Άρθρο 13
Λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης των περιπτώσεων
αδυναμίας διακανονισμού
1.
Τα ΚΑΤ καθιερώνουν σύστημα που τους επιτρέπει να παρακο
λουθούν τον αριθμό και την αξία των περιπτώσεων αδυναμίας διακα
νονισμού για κάθε προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, συμπερι
λαμβανομένης της διάρκειας, σε εργάσιμες ημέρες, κάθε επιμέρους
περίπτωσης αδυναμίας διακανονισμού. Το σύστημα αυτό συλλέγει τις
ακόλουθες πληροφορίες, για κάθε επιμέρους περίπτωση αδυναμίας δια
κανονισμού:
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α) τον λόγο της αδυναμίας διακανονισμού, βάσει των πληροφοριών
που διαθέτει το ΚΑΤ·
β) οποιουσδήποτε περιορισμούς διακανονισμού, όπως η κράτηση, η
δέσμευση ή ο ειδικός προορισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων
ή των μετρητών, που καθιστούν τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά
μέσα ή μετρητά μη διαθέσιμα για τον διακανονισμό·
γ) το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου που επηρεάζεται από την
αδυναμία διακανονισμού, βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
i)

κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ii)

κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

iii) κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από
τους κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρο
νται στο σημείο ii)·
iv)

κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

v)

διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ)·

vi)

μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εκτός από τα
ΔΑΚ·

vii) μέσα χρηματαγοράς, εκτός από τους κρατικούς/δημόσιους
χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στο σημείο ii)·
viii) δικαιώματα εκπομπής·
ix)

άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα·

δ) το είδος της συναλλαγής που επηρεάζεται από την αδυναμία δια
κανονισμού, βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
i) αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων·
ii) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών·
iii) δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα·
iv) συναλλαγές επαναγοράς·
v) άλλες συναλλαγές, των οποίων η αναγνώριση μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί με πιο αναλυτικούς κωδικούς ISO, που παρέχονται
από το ΚΑΤ·
ε)

τον τόπο διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης των επηρεαζόμενων
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά περίπτωση·

στ) το είδος της εντολής διακανονισμού που επηρεάζεται από την αδυ
ναμία διακανονισμού, βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
i) εντολή διακανονισμού εντός του ίδιου ΚΑΤ, όταν το υπερήμερο
μέρος και το μέρος-αποδέκτης είναι αμφότερα συμμετέχοντες
στο ίδιο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων· ή
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ii) εντολή διακανονισμού μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ, όταν το υπε
ρήμερο μέρος και το μέρος-αποδέκτης είναι συμμετέχοντες σε
δύο διαφορετικά συστήματα διακανονισμού αξιογράφων ή ένας
από τους συμμετέχοντες είναι ΚΑΤ·
ζ)

το είδος της εντολής διακανονισμού που επηρεάζεται από την αδυ
ναμία διακανονισμού, βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
i) εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή που αποτελούνται από
εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς
πληρωμή (DFP) και της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP)·
ii) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι
πληρωμής (DVP) και της παραλαβής έναντι πληρωμής (RVP)·
iii) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με την
πληρωμή (DWP) και της παραλαβής με την πληρωμή (RWP)· ή
iv) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της πληρωμής χωρίς
παράδοση (PFOD), που αποτελούνται από χρεωστικές εντολές
διακανονισμού με πληρωμή χωρίς παράδοση (DPFOD) και
πιστωτικές εντολές διακανονισμού με πληρωμή χωρίς
παράδοση (CPFOD)·

η) το είδος των λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την
αδυναμία διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
i)

ίδιου λογαριασμού συμμετέχοντος·

ii) ατομικού λογαριασμού πελάτη του συμμετέχοντος·
iii) συλλογικού λογαριασμού πελάτη του συμμετέχοντος·
θ) το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι εντολές διακανονισμού.
2.
Τα ΚΑΤ συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με τους συμμετέχο
ντες που αναφέρονται στα πεδία 17 και 18 του πίνακα 1 του παραρτή
ματος I και οι οποίοι έχουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο στα συστή
ματα διακανονισμού αξιογράφων τους και, κατά περίπτωση, με τους
σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τόπους διαπραγμάτευ
σης, για την ανάλυση των κυριότερων λόγων αδυναμίας διακανονισμού.

Άρθρο 14
Υποβολή αναφορών για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού
1.
Τα ΚΑΤ γνωστοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
παράρτημα I στην αρμόδια αρχή και τις σχετικές αρχές, σε μηνιαία
βάση και έως το πέρας των εργασιών της πέμπτης εργάσιμης ημέρας
του επόμενου μήνα.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τις σχετικές αξίες σε EUR.
Κάθε μετατροπή αξίας σε EUR πραγματοποιείται με βάση την επίσημη
συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΚΤ της τελευταίας ημέρας της περιόδου
αναφοράς, εφόσον η εν λόγω επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της
ΕΚΤ είναι διαθέσιμη.
Τα ΚΑΤ υποβάλλουν συχνότερες αναφορές και παρέχουν συμπληρω
ματικές πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού,
κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής.
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2.
Έως τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ΚΑΤ υποβάλλουν στην
αρμόδια αρχή και τις σχετικές αρχές τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο παράρτημα II, περιλαμβανομένων των μέτρων που σχεδιάζουν ή
λαμβάνουν τα ΚΑΤ και οι συμμετέχοντες σε αυτά για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που
τελούν υπό τη διαχείρισή τους.
Τα ΚΑΤ παρακολουθούν, σε τακτική βάση, την εφαρμογή των μέτρων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και γνωστοποιούν στην αρμόδια
αρχή και τις σχετικές αρχές, κατόπιν αιτήματος, τα σχετικά πορίσματα
που προκύπτουν από την εν λόγω παρακολούθηση.
3.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέ
χονται σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα.
4.
Η αξία των εντολών διακανονισμού που αναφέρονται στα παραρ
τήματα I έως III υπολογίζεται ως εξής:
α) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής, το ποσό
διακανονισμού του χρηματικού σκέλους·
β) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή, η αγοραία
αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρεται στο άρθρο 32
παράγραφος 3 ή, όταν δεν είναι διαθέσιμη, η ονομαστική αξία των
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 15
Δημοσιοποίηση των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού
Τα ΚΑΤ δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο, δωρεάν, τις πληροφο
ρίες που αναφέρονται στο παράρτημα III για το σύστημα διακανονι
σμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανο
μένων των σχετικών αξιών σε EUR.
Κάθε μετατροπή αξίας σε EUR πραγματοποιείται με βάση την επίσημη
συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΚΤ της τελευταίας ημέρας της περιόδου
αναφοράς, εφόσον η εν λόγω επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της
ΕΚΤ είναι διαθέσιμη.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημοσιεύονται
ετησίως, σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονο
μικό τομέα και είναι αναγνώσιμες από μηχάνημα.

Τμήμα 2
Χρηματικές ποινές
Άρθρο 16
Υπολογισμός και εφαρμογή των χρηματικών ποινών
1.
Οι χρηματικές ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 υπολογίζονται και εφαρμόζονται
από τα ΚΑΤ για κάθε εντολή διακανονισμού για την οποία υπάρχει
αδυναμία διακανονισμού.
Στον υπολογισμό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται
οι εντολές διακανονισμού που έχουν τεθεί σε αναμονή από τους συμ
μετέχοντες.
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Όταν απαιτείται αντιστοίχιση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2,
οι χρηματικές ποινές εφαρμόζονται μόνο σε αντιστοιχισμένες εντολές
διακανονισμού.
2.
Οι χρηματικές ποινές υπολογίζονται και εφαρμόζονται στο τέλος
κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία υπήρξε αδυναμία διακανονι
σμού.
3.
Σε περίπτωση εντολών διακανονισμού που έχουν καταχωριστεί
στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων ή αντιστοιχιστεί μετά την
προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, οι χρηματικές ποινές υπολο
γίζονται και εφαρμόζονται από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακα
νονισμού.
Σε περίπτωση που καταχωρίζονται νέες εντολές διακανονισμού στο
σύστημα διακανονισμού αξιογράφων για κάθε μη παραδοθέν χρηματο
πιστωτικό μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 10, το άρθρο 29
παράγραφος 11 ή το άρθρο 31 παράγραφος 11, οι χρηματικές ποινές
εφαρμόζονται στις νέες εντολές διακανονισμού από την ημέρα καταχώ
ρισης των εντολών αυτών στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.
Σε περίπτωση αντιστοίχισης των εντολών διακανονισμού μετά την προ
βλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, οι χρηματικές ποινές, για το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της προβλεπόμενης ημερομη
νίας διακανονισμού και της εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα
αντιστοίχισης, καταβάλλονται από τον τελευταίο συμμετέχοντα που
καταχώρισε ή τροποποίησε τη σχετική εντολή διακανονισμού στο
σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.
4.
Τα ΚΑΤ παρέχουν σε κάθε σχετικό συμμετέχοντα τις λεπτομέ
ρειες υπολογισμού των ποινών για κάθε εντολή διακανονισμού για την
οποία υπήρξε αδυναμία διακανονισμού, σε καθημερινή βάση, συμπερι
λαμβανομένων των στοιχείων του λογαριασμού τον οποίο αφορά κάθε
εντολή διακανονισμού για την οποία υπήρξε αδυναμία διακανονισμού.

Άρθρο 17
Είσπραξη και διανομή των χρηματικών ποινών
1.
Τα ΚΑΤ χρεώνουν και εισπράττουν, τουλάχιστον σε μηνιαία
βάση, το καθαρό ποσό των χρηματικών ποινών που πρέπει να καταβά
λει κάθε υπερήμερος συμμετέχων.
Οι χρηματικές ποινές κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό ταμείου.
2.
Τα ΚΑΤ διανέμουν, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, το καθαρό
ποσό των χρηματικών ποινών που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στους αποδέκτες συμμετέχοντες που επηρεάζονται από την αδυναμία
διακανονισμού.

Άρθρο 18
Έξοδα του μηχανισμού κυρώσεων
1.
Τα ΚΑΤ δεν χρησιμοποιούν τις χρηματικές ποινές για την κάλυψη
των εξόδων που σχετίζονται με τον μηχανισμό κυρώσεων.
2.
Τα ΚΑΤ γνωστοποιούν λεπτομερώς στους συμμετέχοντες το ποσό
των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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3.
Τα ΚΑΤ χρεώνουν χωριστά στους συμμετέχοντες τα έξοδα του
μηχανισμού κυρώσεων. Τα έξοδα αυτά δεν χρεώνονται βάσει των ακα
θάριστων ποσών των ποινών που επιβάλλονται σε κάθε συμμετέχοντα.

Άρθρο 19
Μηχανισμός κυρώσεων όταν ο συμμετέχων είναι κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος
Όταν ο υπερήμερος συμμετέχων ή ο αποδέκτης συμμετέχων είναι
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, τα ΚΑΤ διασφαλίζουν τα ακόλουθα:
α) ότι παρέχονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τα στοιχεία
σχετικά με τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις εντολές
διακανονισμού για τις οποίες υπήρξε αδυναμία διακανονισμού και
τις οποίες υπέβαλαν οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι·
β) ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εισπράττουν τις χρηματικές ποι
νές που αναφέρονται στο στοιχείο α) από τα εκκαθαριστικά μέλη
που προκάλεσαν την αδυναμία διακανονισμού·
γ) ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διανέμουν τις χρηματικές ποινές
που αναφέρονται στο στοιχείο β) στα εκκαθαριστικά μέλη που επη
ρεάζονται από την αδυναμία διακανονισμού·
δ) ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν, σε μηνιαία βάση,
αναφορές στο ΚΑΤ σχετικά με τις εισπραχθείσες και διανεμηθείσες
ποινές.

Άρθρο 20
ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμού
Τα ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμού, συμπερι
λαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ορισμένες από τις υπηρεσίες ή
τις δραστηριότητές τους έχουν ανατεθεί εξωτερικά σε τρίτους, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014, καθιερώνουν από κοινού τον μηχανισμό κυρώσεων
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014 και διαχειρίζονται από κοινού τις λεπτομέρειες σχετικά
με τον υπολογισμό, την εφαρμογή, την είσπραξη και τη διανομή των
χρηματικών ποινών, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τμήμα 3
Λεπτομέρειες της διαδικασίας αγοράς κάλυψης
«buy-in»
Υποτμήμα 1
Γενικά

Άρθρο 21
Μη δυνατή αγορά κάλυψης «buy-in»
Η αγορά κάλυψης «buy-in» θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή μόνον όταν:
α) δεν υπάρχουν πλέον τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα·
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β) για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμ
βαλλόμενο, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης ή το υπε
ρήμερο μέρος διαπραγμάτευσης υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυό
τητας.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ως διαδικασία αφερεγγυότητας
νοείται το συλλογικό μέτρο το οποίο προβλέπεται από το δίκαιο κρά
τους μέλους ή τρίτης χώρας και αφορά είτε την εκκαθάριση είτε την
εξυγίανση του μέλους τόπου διαπραγμάτευσης ή του μέρους διαπραγ
μάτευσης, εφόσον αυτό το μέτρο συνεπάγεται την αναστολή των μετα
βιβάσεων ή των πληρωμών ή την επιβολή περιορισμών σε αυτές.

Άρθρο 22
Αναποτελεσματική διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in»
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι ακόλουθες πράξεις θεωρείται ότι
αποτελούνται από περισσότερες συναλλαγές:

α) πράξεις στο πλαίσιο των οποίων ένα μέρος πωλεί χρηματοπιστωτικά
μέσα έναντι μετρητών («πρώτη συναλλαγή»), και το άλλο μέρος
δεσμεύεται να πωλήσει ισοδύναμα χρηματοπιστωτικά μέσα στο
πρώτο μέρος σε προσδιορισμένη ή προσδιορίσιμη τιμή («δεύτερη
συναλλαγή»)·

β) πράξεις στο πλαίσιο των οποίων ένα μέρος μεταβιβάζει χρηματοπι
στωτικά μέσα σε ένα άλλο μέρος («πρώτη συναλλαγή»), και το εν
λόγω άλλο μέρος δεσμεύεται να επιστρέψει ισοδύναμα χρηματοπι
στωτικά μέσα στο πρώτο μέρος («δεύτερη συναλλαγή»).

2.
Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η παράγραφος 1, η διαδικασία
αγοράς κάλυψης «buy-in» θεωρείται αναποτελεσματική, όταν η προ
βλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της δεύτερης συναλλαγής ορίζε
ται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία
διακανονισμού της πρώτης συναλλαγής.

Άρθρο 23
Εφαρμογή μερικού διακανονισμού
1.
Όταν, κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου παράτα
σης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014, ορισμένα από τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα είναι
διαθέσιμα προς παράδοση στον αποδέκτη συμμετέχοντα, τα εκκαθαρι
στικά μέλη-αποδέκτες και τα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη, τα μέλη
τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτες και τα υπερήμερα μέλη τόπου δια
πραγμάτευσης ή τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες και τα υπερήμερα
μέρη διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση, προβαίνουν στον μερικό δια
κανονισμό της αρχικής εντολής διακανονισμού, εκτός εάν πληρούνται
οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού.

2.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η σχετική εντολή διακα
νονισμού έχει τεθεί σε αναμονή σύμφωνα με το άρθρο 8.
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Άρθρο 24
Υπεύθυνος αγοράς κάλυψης «buy-in»
Ο υπεύθυνος αγοράς κάλυψης «buy-in» δεν τελεί σε σύγκρουση συμ
φερόντων κατά την εκτέλεση της αγοράς κάλυψης «buy-in» και εκτελεί
την αγορά κάλυψης «buy-in» με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το
υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος, μέλος τόπου διαπραγμάτευσης ή
μέρος διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 27
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 25
Συμβατικές ρυθμίσεις και διαδικασίες
1.
Τα μέρη της αλυσίδας διακανονισμού συνάπτουν συμβατικές ρυθ
μίσεις με τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους τους, στις οποίες ενσω
ματώνονται οι απαιτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αγοράς κάλυψης
«buy-in» που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και οι διαδικασίες που
καθορίζονται στην παράγραφο 3.
2.
Στις συμβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
ενσωματώνονται πλήρως οι εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται
στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στα άρθρα 26
έως 38 του παρόντος κανονισμού. Κάθε μέρος της αλυσίδας διακανονι
σμού διασφαλίζει ότι οι συμβατικές ρυθμίσεις με τους σχετικούς αντι
συμβαλλομένους του είναι εκτελεστές σε όλες τις σχετικές περιοχές
δικαιοδοσίας.
3.
Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη, τα μέλη
τόπου διαπραγμάτευσης ή τα μέρη διαπραγμάτευσης καθιερώνουν τις
αναγκαίες διαδικασίες για την εκτέλεση της αγοράς κάλυψης «buy-in»,
την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης, της διαφοράς τιμήματος
και των εξόδων αγοράς κάλυψης «buy-in», εντός των απαιτούμενων
χρονικών πλαισίων. Οι συμβατικές ρυθμίσεις και οι διαδικασίες που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τις αναγκαίες διατάξεις
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα σχετικά μέρη της αλυσίδας δια
κανονισμού λαμβάνουν τις πληροφορίες, που απαιτούνται για την
άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με
τα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στα άρθρα 26 έως 35 του παρό
ντος κανονισμού.
4.
Οι συμμετέχοντες συνάπτουν τις αναγκαίες συμβατικές ρυθμίσεις
με τους πελάτες τους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις
αγοράς κάλυψης «buy-in» που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι εκτελεστές σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες υπάγο
νται τα μέρη της αλυσίδας διακανονισμού.
5.
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο αγοράς
κάλυψης μπορούν να θεωρούνται παραδοθέντα για τους σκοπούς των
άρθρων 27, 29 και 31, μόνον εφόσον τα εν λόγω μέσα έχουν παραλη
φθεί στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, που τελεί υπό τη δια
χείριση του ΚΑΤ, από τους αποδέκτες συμμετέχοντες που ενεργούν για
λογαριασμό του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, τα εκκαθαριστικά μέληαποδέκτες, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτες ή τα μέρη δια
πραγμάτευσης-αποδέκτες.
6.
Η χρηματική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 33 και η
διαφορά τιμήματος που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 μπο
ρούν να θεωρούνται καταβληθείσες, μόνον εφόσον η πληρωμή σε
μετρητά έχει ληφθεί από τους αποδέκτες συμμετέχοντες που ενεργούν
για λογαριασμό του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, τα εκκαθαριστικά
μέλη-αποδέκτες, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτες ή τα μέρη
διαπραγμάτευσης-αποδέκτες.
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Υποτμήμα 2
Διαδικασία
συναλλαγές

αγοράς
κάλυψης
«buy-in»
από
που
εκκαθαρίζονται
αντισυμβαλλόμενο

για
τις
κεντρικό

Άρθρο 26
Αρχική επαλήθευση
1.
Κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου
παράτασης, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι επαληθεύουν αν είναι
δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», σύμφωνα με το άρθρο 21 στοιχείο
α), σε σχέση με μια από τις συναλλαγές που έχουν εκκαθαρίσει.
2.
Όταν δεν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in» δυνάμει του
άρθρου 21 στοιχείο α), ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί
στο υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος το ποσό της χρηματικής αποζη
μίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32. Η χρηματική
αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1.
3.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», εφαρμόζεται το
άρθρο 27.

Άρθρο 27
Διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in» και γνωστοποιήσεις
1.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», οι κεντρικοί αντι
συμβαλλόμενοι ξεκινούν διαδικασία δημοπρασίας ή ορίζουν υπεύθυνο
αγοράς κάλυψης «buy-in», την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη
της περιόδου παράτασης, και ενημερώνουν σχετικά τα υπερήμερα εκκα
θαριστικά μέλη και τα εκκαθαριστικά-μέλη αποδέκτες.
2.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος διασφαλίζει ότι
κάθε σχετική εντολή διακανονισμού που σχετίζεται με την αδυναμία
διακανονισμού τίθεται σε αναμονή.
3.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος μπορεί να παραδίδει
τα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνον ως εξής:
α) στον υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buy-in», κατόπιν σχετικής προη
γούμενης συγκατάθεσης του υπευθύνου αγοράς κάλυψης «buy-in»·
β) στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, όταν η δημοπρασία έχει ανατεθεί
στο εν λόγω υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος.
Πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος εξακολουθεί να μπο
ρεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας στον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο.
4.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα
της αγοράς κάλυψης «buy-in» στα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη,
στα εκκαθαριστικά-μέλη αποδέκτες και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργότερο
την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 37.
5.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυ
χημένη, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμ
βάνει την ποσότητα και την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που
αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης.
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6.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως,
η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει το
ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 32, εκτός εάν στην εν λόγω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η
εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται.
7.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται,
ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν
λόγω αναβληθείσας αγοράς κάλυψης «buy-in» στα υπερήμερα εκκαθα
ριστικά μέλη, στα εκκαθαριστικά-μέλη αποδέκτες και στο σχετικό ΚΑΤ,
το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου αναβολής που
αναφέρεται στο άρθρο 38.
8.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παρά
γραφο 7 είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυχημένη, η γνωστοποίηση που
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει την ποσότητα και
την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της
αγοράς κάλυψης.
9.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παρά
γραφο 7 αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως, η γνωστοποίηση που αναφέ
ρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει το ποσό της χρηματικής
αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32.
10.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται και καταβάλλει το
τίμημα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της
αγοράς κάλυψης και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8
και διασφαλίζει ότι, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά
μέσα, πραγματοποιούνται τα εξής:
α) τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της αγοράς
κάλυψης παραδίδονται στα εκκαθαριστικά μέλη-αποδέκτες·
β) ακυρώνονται οι εντολές διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυ
ναμία διακανονισμού·
γ) καταχωρίζονται νέες εντολές διακανονισμού στο σύστημα διακανο
νισμού αξιογράφων για κάθε μη παραδοθέν χρηματοπιστωτικό μέσο,
και το ΚΑΤ λαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την αναγνώριση των εν λόγω νέων εντολών διακανονισμού.
11.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει την ακύρωση των
εντολών διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακανονι
σμού, μετά την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που αναφέρεται
στις παραγράφους 6 και 9 ή, το αργότερο, κατά τη δεύτερη εργάσιμη
ημέρα μετά τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στις εν λόγω παραγρά
φους.

Υποτμήμα 3
Διαδικασία
αγοράς
κάλυψης
«buy-in»
για
τις
συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό
τόπο
αντισυμβαλλόμενο
και
εκτελούνται
σε
διαπραγμάτευσης

Άρθρο 28
Αρχική επαλήθευση
1.
Για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο και εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, οι αποδέκτες
συμμετέχοντες ενημερώνουν, μέσω των πελατών τους, τα μέλη τόπου
διαπραγμάτευσης-αποδέκτες σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση αδυνα
μίας διακανονισμού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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2.
Ο τόπος διαπραγμάτευσης γνωστοποιεί στο μέλος τόπου διαπραγ
μάτευσης-αποδέκτη την ταυτότητα των υπερήμερων μελών τόπου δια
πραγμάτευσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Κατά την επόμενη εργά
σιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτασης, το μέλος τόπου
διαπραγμάτευσης-αποδέκτης επαληθεύει αν είναι δυνατή η αγορά κάλυ
ψης «buy-in», σύμφωνα με το άρθρο 21.
3.
Όταν δεν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in» δυνάμει του
άρθρου 21, το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί
στο υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα της
επαλήθευσης και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογί
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 32. Η χρηματική αποζημίωση καταβάλλε
ται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2.
4.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», εφαρμόζεται το
άρθρο 29.

Άρθρο 29
Διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in» και γνωστοποιήσεις
1.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», το μέλος τόπου
διαπραγμάτευσης-αποδέκτης ορίζει υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buyin», την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτα
σης, και ενημερώνει σχετικά το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευ
σης.
2.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης διασφαλίζει
ότι κάθε σχετική εντολή διακανονισμού που σχετίζεται με την αδυναμία
διακανονισμού τίθεται σε αναμονή.
3.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης μπορεί να
παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνο στον υπεύθυνο αγοράς
κάλυψης «buy-in», κατόπιν σχετικής προηγούμενης συγκατάθεσης του
υπευθύνου αγοράς κάλυψης «buy-in».
Πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης εξακολου
θεί να μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας στο
μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτη.
4.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα απο
τελέσματα της αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο μέλος τόπου
διαπραγμάτευσης και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργότερο την τελευταία
εργάσιμη ημέρα της περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
37.
5.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυ
χημένη, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμ
βάνει την ποσότητα και την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που
αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης.
6.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως,
η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει το
ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 32, εκτός εάν στην εν λόγω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η
εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται.
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7.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται,
το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέ
σματα της εν λόγω αναβληθείσας αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπε
ρήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης και στο σχετικό ΚΑΤ, το αργό
τερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου αναβολής που ανα
φέρεται στο άρθρο 38.
8.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παρά
γραφο 7 είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυχημένη, η γνωστοποίηση που
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει την ποσότητα και
την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της
αγοράς κάλυψης.
9.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παρά
γραφο 7 αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως, η γνωστοποίηση που αναφέ
ρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει το ποσό της χρηματικής
αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32.
10.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης αποδέχεται και
καταβάλλει το τίμημα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν
αντικείμενο της αγοράς κάλυψης και τα οποία αναφέρονται στις παρα
γράφους 5 και 8.
11.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο
μέλος τόπου διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν ότι, στο τέλος κάθε εργά
σιμης ημέρας κατά την οποία το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέ
κτης λαμβάνει τα μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8,
πραγματοποιούνται τα εξής:
α) ακυρώνονται οι εντολές διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυ
ναμία διακανονισμού·
β) καταχωρίζονται νέες εντολές διακανονισμού στο σύστημα διακανο
νισμού αξιογράφων για κάθε μη παραδοθέν χρηματοπιστωτικό μέσο,
και το ΚΑΤ λαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την αναγνώριση των εν λόγω νέων εντολών διακανονισμού.
12.
Το υπερήμερο μέλος τόπου διαπραγμάτευσης καταβάλλει τη χρη
ματική αποζημίωση που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9, σύμ
φωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2.
13.
Το μέλος τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο
μέλος τόπου διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν την ακύρωση των σχετι
κών εντολών διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακα
νονισμού, μετά την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που ανα
φέρεται στις παραγράφους 6 και 9 ή, το αργότερο, τη δεύτερη εργάσιμη
ημέρα μετά τη γνωστοποίηση του ποσού της χρηματικής αποζημίωσης.

Υποτμήμα 4
Διαδικασία
αγοράς
κάλυψης
«buy-in»
συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από
αντισυμβαλλόμενο
και
δεν
εκτελούνται
διαπραγμάτευσης

για
τις
κεντρικό
σε
τόπο

Άρθρο 30
Αρχική επαλήθευση
1.
Για τις συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο και δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, οι απο
δέκτες συμμετέχοντες ενημερώνουν, μέσω των πελατών τους, τα μέρη
διαπραγμάτευσης-αποδέκτες σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση αδυνα
μίας διακανονισμού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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2.
Κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου
παράτασης, τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες επαληθεύουν αν
είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», σύμφωνα με το άρθρο 21.
3.
Όταν δεν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in» δυνάμει του
άρθρου 21, τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες γνωστοποιούν στο
υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα της επαλήθευσης
και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 32. Η χρηματική αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με
το άρθρο 33 παράγραφος 2.
4.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», εφαρμόζεται το
άρθρο 31.

Άρθρο 31
Διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in» και γνωστοποιήσεις
1.
Όταν είναι δυνατή η αγορά κάλυψης «buy-in», το μέρος διαπραγ
μάτευσης-αποδέκτης ορίζει υπεύθυνο αγοράς κάλυψης «buy-in», την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου παράτασης, και
ενημερώνει σχετικά το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης.
2.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης διασφαλίζει ότι
κάθε σχετική εντολή διακανονισμού που σχετίζεται με την αδυναμία
διακανονισμού τίθεται σε αναμονή.
3.
Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης μπορεί να παρα
δίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνο στον υπεύθυνο αγοράς κάλυψης
«buy-in», κατόπιν σχετικής προηγούμενης συγκατάθεσης του υπευθύ
νου αγοράς κάλυψης «buy-in».
Πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης εξακολουθεί να
μπορεί να παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα απευθείας στο μέρος
διαπραγμάτευσης-αποδέκτη.
4.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέ
σματα της αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο μέρος διαπραγμά
τευσης, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της ισχύουσας
περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37. Το μέρος διαπραγ
μάτευσης-αποδέκτης διασφαλίζει ότι το σχετικό ΚΑΤ λαμβάνει τις γνω
στοποιηθείσες πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
5.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυ
χημένη, η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμ
βάνει την ποσότητα και την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που
αποτελούν αντικείμενο της αγοράς κάλυψης.
6.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως,
η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει το
ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 32, εκτός εάν στην εν λόγω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η
εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται.
7.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της αγοράς κάλυψης αναβάλλεται,
το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης γνωστοποιεί τα αποτελέσματα
της εν λόγω αναβληθείσας αγοράς κάλυψης «buy-in» στο υπερήμερο
μέρος διαπραγμάτευσης, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα
της περιόδου αναβολής που αναφέρεται στο άρθρο 38. Το μέρος δια
πραγμάτευσης-αποδέκτης διασφαλίζει ότι το σχετικό ΚΑΤ λαμβάνει τις
γνωστοποιηθείσες πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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8.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παρά
γραφο 7 είναι εν μέρει ή πλήρως επιτυχημένη, η γνωστοποίηση που
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει την ποσότητα και
την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της
αγοράς κάλυψης.
9.
Όταν η αγορά κάλυψης «buy-in» που αναφέρεται στην παρά
γραφο 7 αποτυγχάνει εν μέρει ή πλήρως, η γνωστοποίηση που αναφέ
ρεται στην εν λόγω παράγραφο περιλαμβάνει το ποσό της χρηματικής
αποζημίωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32.
10.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης αποδέχεται και καταβάλ
λει το τίμημα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικεί
μενο της αγοράς κάλυψης και τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους
5 και 8.
11.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο μέρος
διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν ότι, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας
κατά την οποία το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης λαμβάνει τα
μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 8, πραγματοποιούνται
τα εξής:
α) ακυρώνονται οι εντολές διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυ
ναμία διακανονισμού·
β) καταχωρίζονται νέες εντολές διακανονισμού στο σύστημα διακανο
νισμού αξιογράφων για κάθε μη παραδοθέν χρηματοπιστωτικό μέσο,
και το ΚΑΤ λαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την αναγνώριση των εν λόγω νέων εντολών διακανονισμού.
12.
Το υπερήμερο μέρος διαπραγμάτευσης καταβάλλει τη χρηματική
αποζημίωση που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 9, σύμφωνα με το
άρθρο 33 παράγραφος 3.
13.
Το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης και το υπερήμερο μέρος
διαπραγμάτευσης διασφαλίζουν την ακύρωση των σχετικών εντολών
διακανονισμού που σχετίζονται με την αδυναμία διακανονισμού, μετά
την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης που αναφέρεται στις παρα
γράφους 6 και 9 ή, το αργότερο, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη
γνωστοποίηση του ποσού της εν λόγω χρηματικής αποζημίωσης.

Υποτμήμα 5
Υπολογισμός
και
καταβολή
της
χρηματικής
αποζημίωσης, των εξόδων αγοράς κάλυψης «buy-in»
και της σχετικής διαφοράς τιμήματος

Άρθρο 32
Υπολογισμός της χρηματικής αποζημίωσης
1.
Η χρηματική αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλεται, σύμφωνα
με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,
υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) για τις εντολές διακανονισμού έναντι πληρωμής, η διαφορά μεταξύ
της αγοραίας αξίας των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά
την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της καταβολής της χρηματικής
αποζημίωσης, και του ποσού του διακανονισμού που περιλαμβάνε
ται στην εντολή διακανονισμού για την οποία υπήρξε αδυναμία
διακανονισμού, όταν το εν λόγω ποσό διακανονισμού είναι μικρό
τερο από την εν λόγω αγοραία αξία·
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β) για τις εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή, η διαφορά μεταξύ
της αγοραίας αξίας των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά
την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της καταβολής της χρηματικής
αποζημίωσης, και της αγοραίας αξίας των εν λόγω χρηματοπιστω
τικών μέσων κατά την ημέρα της συναλλαγής, όταν η αγοραία αξία
των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την ημέρα της συναλ
λαγής είναι μικρότερη από αυτή κατά την εργάσιμη ημέρα που
προηγείται της καταβολής της χρηματικής αποζημίωσης.
2.
Όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στην αγοραία αξία του χρηματοπι
στωτικού μέσου, η χρηματική αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλεται,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014, περιλαμβάνει επιμέρους σκέλος το οποίο αντικατοπτρί
ζει τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και τα εται
ρικά δικαιώματα και τους δεδουλευμένους τόκους.
3.
Η αγοραία αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζε
ται ως εξής:
α) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και τα οποία έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης,
η αξία που προσδιορίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος στη σημα
ντικότερη από άποψη ρευστότητας αγορά, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·
β) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν εισαχθεί προς δια
πραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, εκτός
όσων αναφέρονται στο στοιχείο α), η αξία που προσδιορίζεται
βάσει της τιμής κλεισίματος στον τόπο διαπραγμάτευσης με τη
μεγαλύτερη αξία συναλλαγών εντός της Ένωσης·
γ) για άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός όσων αναφέρονται στα
στοιχεία α) και β), η αξία που προσδιορίζεται βάσει μιας τιμής
που υπολογίζεται με τη χρήση προκαθορισμένης μεθοδολογίας, η
οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του ΚΑΤ και αναφέρεται
σε κριτήρια τα οποία αφορούν δεδομένα της αγοράς, συμπεριλαμ
βανομένων των αγοραίων τιμών οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλους
τους τόπους διαπραγμάτευσης ή τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
4.
Η αγοραία αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το επιμέ
ρους σκέλος το οποίο αντικατοπτρίζει τη διακύμανση των συναλλαγμα
τικών ισοτιμιών, τα εταιρικά δικαιώματα και τους δεδουλευμένους
τόκους, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, γνωστοποιούνται με λεπτο
μερή ανάλυση στα εκκαθαριστικά μέλη, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευ
σης και τα μέρη διαπραγμάτευσης.
Άρθρο 33
Καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης
1.
Για τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλ
λόμενο, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εισπράττει τη χρηματική απο
ζημίωση από τα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη και καταβάλλει τη
χρηματική αποζημίωση στα εκκαθαριστικά μέλη-αποδέκτες.
2.
Στην περίπτωση συναλλαγών που δεν εκκαθαρίζονται από
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, αλλά εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευ
σης, τα υπερήμερα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης καταβάλλουν τη χρη
ματική αποζημίωση στα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτες.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
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3.
Στην περίπτωση συναλλαγών που δεν εκκαθαρίζονται από
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμά
τευσης, τα υπερήμερα μέρη διαπραγμάτευσης καταβάλλουν τη χρημα
τική αποζημίωση στα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες.

Άρθρο 34
Καταβολή των εξόδων της αγοράς κάλυψης «buy-in»
Τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 909/2014 καταβάλλονται από τα υπερήμερα εκκαθαριστικά
μέλη, τα υπερήμερα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης ή τα υπερήμερα μέρη
διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 35
Καταβολή της διαφοράς τιμήματος
1.
Όταν το τίμημα των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αναφέ
ρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
που είχε συμφωνηθεί κατά τον χρόνο της συναλλαγής είναι χαμηλότερο
από το τίμημα που καταβάλλεται πραγματικά για τα εν λόγω χρηματο
πιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 10, το άρθρο 29
παράγραφος 10 και το άρθρο 31 παράγραφος 10, τα υπερήμερα εκκα
θαριστικά μέλη, τα υπερήμερα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης ή τα υπε
ρήμερα μέρη διαπραγμάτευσης καταβάλλουν τη διαφορά του τιμήματος
στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευσηςαποδέκτες ή τα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες, κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντι
συμβαλλόμενο, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εισπράττει τη διαφορά
του τιμήματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο από τα υπερήμερα
εκκαθαριστικά μέλη και την καταβάλλει στα εκκαθαριστικά μέλη-απο
δέκτες.
2.
Όταν το τίμημα των μετοχών που είχε συμφωνηθεί κατά τον
χρόνο της συναλλαγής είναι υψηλότερο από το τίμημα που καταβάλλε
ται πραγματικά για τις εν λόγω μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 27
παράγραφος 10, το άρθρο 29 παράγραφος 10 και το άρθρο 31 παρά
γραφος 10, η αντίστοιχη διαφορά που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θεωρείται ότι έχει κατα
βληθεί.

Τμήμα 4
Χρονικά

πλαίσια για τη διαδικασία
κάλυψης «buy-in»

αγοράς

Άρθρο 36
Περίοδοι παράτασης
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 909/2014, η περίοδος παράτασης για τα χρηματοπιστωτικά
μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 909/2014 αυξάνεται από τέσσερις εργάσιμες ημέρες σε
επτά εργάσιμες ημέρες για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από
τις μετοχές για τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 17) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 600/2014.
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Άρθρο 37
Χρονικά πλαίσια για την παράδοση των χρηματοπιστωτικών μέσων
Μετά τη διαδικασία αγοράς κάλυψης «buy-in», τα χρηματοπιστωτικά
μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παραδίδονται στους αποδέκτες συμμε
τέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό του κεντρικού αντισυμβαλλομέ
νου, στα εκκαθαριστικά μέλη-αποδέκτες, στα μέλη τόπου διαπραγμά
τευσης-αποδέκτες ή στα μέρη διαπραγμάτευσης-αποδέκτες, εντός των
ακόλουθων χρονικών πλαισίων:
α) τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την περίοδο παράτασης που αναφέ
ρεται στο άρθρο 36, για τις μετοχές για τις οποίες υπάρχει ρευστή
αγορά·
β) επτά εργάσιμες ημέρες μετά την περίοδο παράτασης που αναφέρεται
στο άρθρο 36, για τα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός από τις μετοχές
για τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά·
γ) επτά εργάσιμες ημέρες μετά την περίοδο παράτασης που αναφέρεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014, για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντι
κείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ·
δ) όταν οι μετοχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) αποτελούν αντι
κείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, εφαρμόζεται
το στοιχείο γ).

Άρθρο 38
Διάρκεια αναβολής της εκτέλεσης της αγοράς κάλυψης «buy-in»
Όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, το μέλος τόπου διαπραγμάτευ
σης-αποδέκτης ή το μέρος διαπραγμάτευσης-αποδέκτης αναβάλλει την
εκτέλεση της αγοράς κάλυψης «buy-in», η διάρκεια της περιόδου ανα
βολής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014 προσδιορίζεται σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που
αναφέρονται στο άρθρο 37.

Τμήμα 5
Συστηματική μη παράδοση
Άρθρο 39
Κατ' επανάληψη και συστηματική μη παράδοση αξιογράφων
1.
Ο συμμετέχων θεωρείται ότι δεν προβαίνει σε παραδόσεις στο
σύστημα διακανονισμού αξιογράφων κατ' επανάληψη και συστηματικά,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 909/2014, όταν το ποσοστό αποτελεσματικότητας διακανονισμού
του, που προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό ή την αξία των
εντολών διακανονισμού, είναι τουλάχιστον 15 % χαμηλότερο από το
ποσοστό αποτελεσματικότητας διακανονισμού του εν λόγω συστήματος
διακανονισμού αξιογράφων, για τουλάχιστον σημαντικό αριθμό ημερών
κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών.
Ο σημαντικός αριθμός ημερών προσδιορίζεται για κάθε συμμετέχοντα
ως το 10 % του αριθμού των ημερών δραστηριότητας του εν λόγω
συμμετέχοντος στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων κατά τη διάρ
κεια των 12 προηγούμενων μηνών.
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2.
Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού αποτελεσματικότητας διακα
νονισμού του συμμετέχοντος, γίνεται αποκλειστική αναφορά στις περι
πτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που προκάλεσε ο εν λόγω συμμετέ
χων.

Τμήμα 6
Πληροφορίες για τον διακανονισμό
Άρθρο 40
Πληροφορίες για τον διακανονισμό για τους κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους και τους τόπους διαπραγμάτευσης
Στις πληροφορίες για τον διακανονισμό που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
περιλαμβάνονται τα αναγνωριστικά στοιχεία των σχετικών συναλλαγών,
των συμμετεχόντων και των σχετικών εντολών διακανονισμού. Οι εν
λόγω πληροφορίες βασίζονται στις πληροφορίες του συστήματος δια
κανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ.

Άρθρο 41
Πληροφορίες για τον διακανονισμό σε περίπτωση μη παροχής
άμεσων πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές από τον τόπο
διαπραγμάτευσης
Για τις συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης και δεν
εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, και σε περίπτωση μη
παροχής άμεσων πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές από τον τόπο
διαπραγμάτευσης στο ΚΑΤ, οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν στις εντο
λές διακανονισμού τους τον τόπο διαπραγμάτευσης και τις συναλλαγές.
Αν δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τα ΚΑΤ θεωρούν τις συναλ
λαγές μη εκτελεσθείσες σε τόπο διαπραγμάτευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 42
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 24 μήνες από την ημερομηνία
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας 1
Γενικές πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ
στις αρμόδιες αρχές και τις σχετικές αρχές σε μηνιαία βάση
Αριθ.

Λεπτομέρειες που πρέπει να υποβάλλονται

1.

Κωδικός χώρας για τη δικαιοδοσία στην
οποία είναι εγκατεστημένο το ΚΑΤ

Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166

2.

Σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που
διαχειρίζεται το ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

3.

Χρονοσφραγίδα αναφοράς (ΚΑΤ στην αρμό Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας
δια αρχή/σχετική αρχή)
UTC ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗΤhh:mm:ssZ

4.

Περίοδος αναφοράς: ημερομηνίες έναρξης Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗκαι λήξης της περιόδου που καλύπτει η ανα ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
φορά

5.

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας
KAT

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητι
κών χαρακτήρων ISO 17442

6.

Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

7.

Ονοματεπώνυμο του προσώπου που είναι
υπεύθυνο για την αναφορά που αποστέλλεται
από το ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

8.

Ιδιότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο
για την αναφορά που αποστέλλεται από
το ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

9.

Αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που είναι
υπεύθυνο για την αναφορά που αποστέλλεται
από το ΚΑΤ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες.
Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να συνοδεύεται από τον κωδικό
χώρας και τον τοπικό κωδικό περιοχής. Δεν επιτρέπεται η
χρήση ειδικών χαρακτήρων.

10.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να παρέ
προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ανα χονται με χρήση την τυποποιημένης μορφής διευθύνσεων
φορά που αποστέλλεται από το ΚΑΤ
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11.

Αριθμός εντολών διακανονισμού στη διάρ Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέ
κεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

12.

Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέ
σμού στη διάρκεια της περιόδου που καλύ ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
πτει η αναφορά (ο οποίος περιλαμβάνει τις
περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού τόσο
λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο και λόγω
έλλειψης μετρητών)

13.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
σμού με βάση τον όγκο (αριθμός περιπτώ ψηφίων.
σεων αδυναμίας διακανονισμού/αριθμός
εντολών διακανονισμού στη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει η αναφορά)
(που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας
διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογρά
φων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών)

Μορφότυπος
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Αριθ.

14.

Λεπτομέρειες που πρέπει να υποβάλλονται

Μορφότυπος

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
σμού με βάση την αξία (σε EUR) (αξία περι ψηφίων.
πτώσεων αδυναμίας διακανονισμού/αξία
εντολών διακανονισμού στη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει η αναφορά)
(που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας
διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογρά
φων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών)

15.

Αξία εντολών διακανονισμού (σε EUR) στη Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των
διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ανα δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον
φορά
ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδια
στολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός
χαρακτήρας.

16.

Αξία περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού
(σε EUR) στη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτει η αναφορά
(που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας
διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογρά
φων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών)

17.

10 πρώτοι συμμετέχοντες με το υψηλότερο
ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι
σμού στη διάρκεια της περιόδου που καλύ
πτει η αναφορά (βάσει του αριθμού των
εντολών διακανονισμού)

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των
δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον
ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδια
στολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός
χαρακτήρας.

Για κάθε συμμετέχοντα που ταυτοποιείται με αναγνωριστικό
κωδικό νομικής οντότητας
Αναγνωριστικός
κωδικός Αναγνωριστικός κωδικός νομι
νομικής οντότητας του συμ κής οντότητας 20 αλφαριθμη
τικών χαρακτήρων ISO 17442
μετέχοντος
Συνολικός αριθμός εντολών Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
διακανονισμού ανά συμμετέ ρες που αναφέρονται ως ακέ
χοντα
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά
ψηφία.
Αριθμός περιπτώσεων αδυνα Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
μίας διακανονισμού ανά συμ ρες που αναφέρονται ως ακέ
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά
μετέχοντα
ψηφία.
Ποσοστό περιπτώσεων αδυ Τιμή επί τοις εκατό, με ακρί
ναμίας διακανονισμού
βεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων
Συνολική αξία (σε EUR)
εντολών διακανονισμού ανά
συμμετέχοντα

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
ρες,
συμπεριλαμβανομένων
των δεκαδικών ψηφίων. Πρέ
πει να συμπληρώνεται τουλά
χιστον ένας χαρακτήρας πριν
και ένας χαρακτήρας μετά
την υποδιαστολή. Η υποδια
στολή δεν υπολογίζεται ως
αριθμητικός χαρακτήρας.

Αξία (σε EUR) περιπτώσεων
αδυναμίας
διακανονισμού
ανά συμμετέχοντα

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
ρες,
συμπεριλαμβανομένων
των δεκαδικών ψηφίων. Πρέ
πει να συμπληρώνεται τουλά
χιστον ένας χαρακτήρας πριν
και ένας χαρακτήρας μετά
την υποδιαστολή. Η υποδια
στολή δεν υπολογίζεται ως
αριθμητικός χαρακτήρας.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυ Τιμή επί τοις εκατό, με ακρί
ναμίας διακανονισμού
βεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων.
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10 πρώτοι συμμετέχοντες με το υψηλότερο Για κάθε συμμετέχοντα που ταυτοποιείται με αναγνωριστικό
ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι κωδικό νομικής οντότητας:
σμού στη διάρκεια της περιόδου που καλύ
πτει η αναφορά [βάσει της αξίας (σε EUR)
Αναγνωριστικός
κωδικός Αναγνωριστικός κωδικός νομι
των εντολών διακανονισμού]
νομικής οντότητας του συμ κής οντότητας 20 αλφαριθμη
τικών χαρακτήρων ISO 17442
μετέχοντος
Συνολική αξία (σε EUR)
εντολών διακανονισμού ανά
συμμετέχοντα

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
ρες,
συμπεριλαμβανομένων
των δεκαδικών ψηφίων. Πρέ
πει να συμπληρώνεται τουλά
χιστον ένας χαρακτήρας πριν
και ένας χαρακτήρας μετά
την υποδιαστολή. Η υποδια
στολή δεν υπολογίζεται ως
αριθμητικός χαρακτήρας.

Αξία (σε EUR) περιπτώσεων
αδυναμίας
διακανονισμού
ανά συμμετέχοντα

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
ρες,
συμπεριλαμβανομένων
των δεκαδικών ψηφίων. Πρέ
πει να συμπληρώνεται τουλά
χιστον ένας χαρακτήρας πριν
και ένας χαρακτήρας μετά
την υποδιαστολή. Η υποδια
στολή δεν υπολογίζεται ως
αριθμητικός χαρακτήρας.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυ Τιμή επί τοις εκατό, με ακρί
ναμίας διακανονισμού
βεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων
Συνολικός αριθμός εντολών Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
διακανονισμού ανά συμμετέ ρες που αναφέρονται ως ακέ
χοντα
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά
ψηφία.
Αριθμός περιπτώσεων αδυνα Έως 20 αριθμητικοί χαρακτή
μίας διακανονισμού ανά συμ ρες που αναφέρονται ως ακέ
μετέχοντα
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά
ψηφία.
Ποσοστό περιπτώσεων αδυ Τιμή επί τοις εκατό, με ακρί
ναμίας διακανονισμού
βεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων.
19.

Αριθμός εντολών διακανονισμού ανά νόμι
σμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι εντολές
διακανονισμού, στη διάρκεια της περιόδου
που καλύπτει η αναφορά

Για κάθε κωδικό νομίσματος 3 χαρακτήρων ISO 4217, ο
όγκος θα εκφράζεται με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρα
κτήρων που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά
ψηφία.

20.

Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι
σμού ανά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρα
σμένες οι εντολές διακανονισμού, στη διάρ
κεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά

Για κάθε κωδικό νομίσματος 3 χαρακτήρων ISO 4217, ο
όγκος θα εκφράζεται με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρα
κτήρων που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά
ψηφία.

21.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε κωδικό νομίσματος 3 χαρακτήρων ISO 4217, το
σμού ανά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρα ποσοστό εκφράζεται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το
σμένες οι εντολές διακανονισμού, με βάση πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
τον όγκο (αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας
διακανονισμού/αριθμός εντολών διακανονι
σμού ανά νόμισμα, στη διάρκεια της περιό
δου που καλύπτει η αναφορά)
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22.

Αξία εντολών διακανονισμού ανά νόμισμα
στο οποίο είναι εκφρασμένες οι εντολές δια
κανονισμού, στη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτει η αναφορά

Για κάθε κωδικό νομίσματος 3 χαρακτήρων ISO 4217, η αξία
εκφράζεται με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων,
συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να
συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας
χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπο
λογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

23.

Αξία περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού
ανά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι
εντολές διακανονισμού, στη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει η αναφορά

Για κάθε κωδικό νομίσματος 3 χαρακτήρων ISO 4217, η αξία
εκφράζεται με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων,
συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να
συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας
χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπο
λογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

24.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε κωδικό νομίσματος 3 χαρακτήρων ISO 4217, το
σμού ανά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρα ποσοστό εκφράζεται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το
σμένες οι εντολές διακανονισμού, με βάση πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
την αξία (αξία περιπτώσεων αδυναμίας δια
κανονισμού/αξία εντολών διακανονισμού ανά
νόμισμα, στη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτει η αναφορά)

25.

Αριθμός εντολών διακανονισμού για κάθε Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου:
είδος χρηματοπιστωτικού μέσου στη διάρ
Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέ
κεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

26.

Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου:
σμού (ο οποίος περιλαμβάνει τις περιπτώσεις
Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέ
αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλει
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
ψης αξιογράφων όσο και λόγω έλλειψης
μετρητών) για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού
μέσου στη διάρκεια της περιόδου που καλύ
πτει η αναφορά

27.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, το ποσοστό εκφρά
σμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού ζεται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδι
μέσου, με βάση τον όγκο (αριθμός περιπτώ κών ψηφίων.
σεων αδυναμίας διακανονισμού/αριθμός
εντολών διακανονισμού ανά είδος χρηματο
πιστωτικού μέσου, στη διάρκεια της περιό
δου που καλύπτει η αναφορά)

28.

Αξία (σε EUR) των εντολών διακανονισμού
για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου

Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, η αξία εκφράζεται
με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμ
βανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας
μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως
αριθμητικός χαρακτήρας.

29.

Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας δια
κανονισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώ
σεις αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω
έλλειψης αξιογράφων όσο και λόγω έλλειψης
μετρητών) για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού
μέσου

Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, η αξία εκφράζεται
με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμ
βανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας
μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως
αριθμητικός χαρακτήρας.

30.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, το ποσοστό εκφρά
σμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού ζεται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδι
μέσου, με βάση την αξία (αξία περιπτώσεων κών ψηφίων.
αδυναμίας διακανονισμού/αξία εντολών δια
κανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτι
κού μέσου, στη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτει η αναφορά)
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31.

Αριθμός εντολών διακανονισμού για κάθε
είδος συναλλαγής στη διάρκεια της περιόδου
που καλύπτει η αναφορά

Για κάθε είδος συναλλαγής, ο όγκος εκφράζεται με τη χρήση
έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων που αναφέρονται ως ακέ
ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

32.

Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε είδος συναλλαγής, ο όγκος εκφράζεται με τη χρήση
σμού (ο οποίος περιλαμβάνει τις περιπτώσεις έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων που αναφέρονται ως ακέ
αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλει ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
ψης αξιογράφων όσο και λόγω έλλειψης
μετρητών) για κάθε είδος συναλλαγής στη
διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ανα
φορά

33.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε είδος συναλλαγής, το ποσοστό εκφράζεται ως τιμή
σμού για κάθε είδος συναλλαγής, με βάση επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
τον όγκο (αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας
διακανονισμού/αριθμός εντολών διακανονι
σμού ανά είδος συναλλαγής, στη διάρκεια
της περιόδου που καλύπτει η αναφορά)

34.

Αξία (σε EUR) των εντολών διακανονισμού
για κάθε είδος συναλλαγής

Για κάθε είδος συναλλαγής, η αξία εκφράζεται με τη χρήση
έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των
δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον
ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδια
στολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός
χαρακτήρας.

35.

Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας δια
κανονισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώ
σεις αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω
έλλειψης αξιογράφων όσο και λόγω έλλειψης
μετρητών) για κάθε είδος συναλλαγής

Για κάθε είδος συναλλαγής, η αξία εκφράζεται με τη χρήση
έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των
δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον
ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδια
στολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός
χαρακτήρας.

36.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Για κάθε είδος συναλλαγής, το ποσοστό εκφράζεται ως τιμή
σμού για κάθε είδος συναλλαγής, με βάση επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
την αξία (αξία περιπτώσεων αδυναμίας δια
κανονισμού/αξία εντολών διακανονισμού για
κάθε είδος συναλλαγής, στη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει η αναφορά)

37.

20 πρώτοι κωδικοί ISIN που αποτελούν αντι Κωδικός ISIN
κείμενο περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι
σμού, με βάση τον όγκο των περιπτώσεων
αδυναμίας διακανονισμού·

38.

20 πρώτοι κωδικοί ISIN που αποτελούν αντι Κωδικός ISIN
κείμενο περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι
σμού, με βάση την αξία (σε EUR) των περι
πτώσεων αδυναμίας διακανονισμού.

39.

Συνολικός αριθμός των ποινών που αναφέρο Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέ
νται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονι ραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
σμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες επιβλή
θηκαν από το ΚΑΤ

40.

Συνολική αξία (σε EUR) των ποινών που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι
οποίες επιβλήθηκαν από το ΚΑΤ

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των
δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον
ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδια
στολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός
χαρακτήρας.
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41.

Μέση διάρκεια περιπτώσεων αδυναμίας δια Αριθμός ημερών ως αριθμός με ένα δεκαδικό ψηφίο.
κανονισμού εκφρασμένη ως αριθμός ημερών
(διαφορά μεταξύ της πραγματικής ημερομη
νίας διακανονισμού και της προβλεπόμενης
ημερομηνίας διακανονισμού, σταθμισμένη
ως προς την αξία της αδυναμίας διακανονι
σμού)

42.

Κύριοι λόγοι αδυναμίας διακανονισμού

43.

Μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικό Ελεύθερο κείμενο
τητας του διακανονισμού

Ελεύθερο κείμενο

▼B
Πίνακας 2
Ημερήσια στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ στις αρμόδιες αρχές και τις σχετικές αρχές σε μηνιαία βάση
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Κινητές αξίες που
αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος
1 σημείο 44)
στοιχείο α) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι
πληρωμής (DVP) (1)
παράδοση με πληρωμή (DWP) (2)
πληρωμή χωρίς
παράδοση (PFOD) (3)
χωρίς πληρωμή (FOP) (4)
παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
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▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

02018R1229 — EL — 30.10.2019 — 001.001 — 34

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Κρατικοί/δημόσιοι
χρεωστικοί τίτλοι
που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος
1 σημείο 61)
της οδηγίας 2014/65/
ΕΕ

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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Κινητές αξίες που
αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος
1 σημείο 44)
στοιχείο β) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
εκτός από κρατικούς/
δημόσιους
χρεωστικούς τίτλους
που αναφέρονται στο
άρθρο 4
παράγραφος 1
σημείο 61) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Σύνολο
εντολών

Μη παράδοση μετρητών

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Κινητές αξίες που
αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος
1 σημείο 44)
στοιχείο γ) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Διαπραγματεύσιμα
αμοιβαία κεφάλαια,
όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 παράγραφος
1 σημείο 46) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Μερίδια οργανισμών
συλλογικών
επενδύσεων, εκτός
από τα
διαπραγματεύσιμα
αμοιβαία κεφάλαια

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

02018R1229 — EL — 30.10.2019 — 001.001 — 46

πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Μέσα χρηματαγοράς,
εκτός από κρατικούς/
δημόσιους
χρεωστικούς τίτλους,
όπως αναφέρονται
στο άρθρο 4
παράγραφος 1
σημείο 61) της
οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Δικαιώματα
εκπομπής

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Άλλα
χρηματοπιστωτικά
μέσα

Αγορά ή πώληση
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Πράξεις διαχείρισης
ασφαλειών

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές
πράξεις σε αξιόγραφα

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)

χωρίς πληρωμή (FOP)
Συναλλαγές
επαναγοράς

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)
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πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

▼B
Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)
Μη παράδοση αξιογράφων
Είδος
χρηματοπιστωτικών
μέσων

Είδος συναλλαγής

Εσωτερικά έναντι
διασυστημικά

Είδος εντολής

Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού
Όγκος

Άλλες συναλλαγές

Εντός του ίδιου
ΚΑΤ

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Μη παράδοση μετρητών
Περιπτώσεις
αδυναμίας
διακανονισμού

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Σύνολο
εντολών

Ποσοστό
περιπτώσεων
αδυναμίας

Αξία
Αξία
Αξία
Όγκος
Όγκος
(EUR)
(EUR)
(EUR)

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)
χωρίς πληρωμή (FOP)

Μεταξύ
διαφορετικών
ΚΑΤ

παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)
παράδοση με πληρωμή (DWP)
πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)

(1)
(2)
(3)
(4)

Καλύπτει
Καλύπτει
Καλύπτει
Καλύπτει

εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής (DVP) και της παραλαβής έναντι πληρωμής (RVP).
εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με την πληρωμή (DWP) και της παραλαβής με την πληρωμή (RWP).
χρεωστικές εντολές διακανονισμού με πληρωμή χωρίς παράδοση (DPFOD) και πιστωτικές εντολές διακανονισμού με πληρωμή χωρίς παράδοση (CPFOD).
εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP).
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χωρίς πληρωμή (FOP)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ στις
αρμόδιες αρχές και τις σχετικές αρχές σε ετήσια βάση
Πίνακας 1
Αριθ.

Λεπτομέρειες που πρέπει να υποβάλλονται

1.

Κωδικός χώρας για τη δικαιοδοσία στην οποία είναι
εγκατεστημένο το ΚΑΤ

2.

Σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζε Ελεύθερο κείμενο
ται το ΚΑΤ

3.

Χρονοσφραγίδα αναφοράς (ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή/
σχετική αρχή)

Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης
ώρας UTC ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗΤhh:mm:ssZ

4.

Περίοδος αναφοράς: ημερομηνίες έναρξης και λήξης
της περιόδου που καλύπτει η αναφορά

Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜΗΗ-ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

5.

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας KAT

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφα
ριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442

6.

Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

7.

Ονοματεπώνυμο του προσώπου που είναι υπεύθυνο
για την αναφορά που αποστέλλεται από το ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

8.

Ιδιότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την
αναφορά που αποστέλλεται από το ΚΑΤ

Ελεύθερο κείμενο

9.

Αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που είναι υπεύ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αριθμητικοί χαρα
θυνο για την αναφορά που αποστέλλεται από το κτήρες. Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να συνοδεύεται
ΚΑΤ
από τον κωδικό χώρας και τον τοπικό κωδικό περιο
χής. Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικών χαρακτήρων.

10.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώ Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να
που που είναι υπεύθυνο για την αναφορά που απο παρέχονται με χρήση την τυποποιημένης μορφής διευ
στέλλεται από το ΚΑΤ
θύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11.

Μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
διακανονισμού

Ελεύθερο κείμενο

12.

Κύριοι λόγοι αδυναμίας διακανονισμού (ετήσια
σύνοψη των λόγων αδυναμίας διακανονισμού που
περιλαμβάνονται στις μηνιαίες αναφορές)

Ελεύθερο κείμενο

13.

Ετήσιος όγκος εντολών διακανονισμού

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως
ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

14.

Ετήσιος όγκος περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως
σμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων
όσο και λόγω έλλειψης μετρητών)

15.

Ετήσιο ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
σμού με βάση τον όγκο (ετήσιος αριθμός περιπτώ ψηφίων
σεων αδυναμίας διακανονισμού/ετήσιος αριθμός
εντολών διακανονισμού)
(που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας διακα
νονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο και
λόγω έλλειψης μετρητών)

Μορφότυπος

Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
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Αριθ.

Λεπτομέρειες που πρέπει να υποβάλλονται

Μορφότυπος

16.

Ετήσια αξία (σε EUR) εντολών διακανονισμού

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομέ
νων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρα
κτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν
υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

17.

Ετήσια αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας δια
κανονισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυ
ναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογρά
φων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών)

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομέ
νων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρα
κτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν
υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

18.

Ετήσιο ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
σμού με βάση την αξία (ετήσια αξία περιπτώσεων ψηφίων
αδυναμίας διακανονισμού/ετήσια αξία εντολών δια
κανονισμού)
(που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας διακα
νονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο και
λόγω έλλειψης μετρητών)

19.

Επιλεξιμότητα για παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο
12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τη
συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού,
συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αιτιολόγησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ελεύθερο κείμενο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Αναφορά για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που πρέπει να δημοσιεύεται ετησίως
Πίνακας 1
Αριθ.

Λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Μορφότυπος

1.

Περίοδος αναφοράς

Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο ΕΕΕΕ-ΜΜΗΗ-ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

2.

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας KAT

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφα
ριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442

3.

Σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζε Ελεύθερο κείμενο
ται το ΚΑΤ

4.

Αριθμός εντολών διακανονισμού στη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει η αναφορά

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως
ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

5.

Αξία (σε EUR) εντολών διακανονισμού στη διάρκεια
της περιόδου που καλύπτει η αναφορά

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομέ
νων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρα
κτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν
υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

Στοιχεία σχετικά με τη μη παράδοση αξιογράφων
6.

Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας
λόγω μη παράδοσης αξιογράφων

διακανονισμού

7.

Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομέ
σμού λόγω μη παράδοσης αξιογράφων
νων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρα
κτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν
υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

8.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με
βάση τον όγκο των εντολών διακανονισμού

Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων.

9.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με
βάση την αξία των εντολών διακανονισμού

Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων.

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως
ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Στοιχεία σχετικά με τη μη παράδοση μετρητών
10.

Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας
λόγω μη παράδοσης μετρητών

διακανονισμού

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως
ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.

11.

Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας διακανονι Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομέ
σμού λόγω μη παράδοσης μετρητών
νων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρα
κτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν
υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

12.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με
βάση τον όγκο των εντολών διακανονισμού

Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων.

13.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με
βάση την αξία (σε EUR) των εντολών διακανονισμού

Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων
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Αριθ.

Λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Μορφότυπος

Στοιχεία που καλύπτουν τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο και λόγω
έλλειψης μετρητών
14.

Συνολικός αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανο Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως
νισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο
και λόγω έλλειψης μετρητών)

15.

Συνολική αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας
διακανονισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις
αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιο
γράφων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών)

Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομέ
νων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνε
ται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρα
κτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν
υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

16.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με
βάση τον όγκο των εντολών διακανονισμού

Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών
ψηφίων.

17.

Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού με
βάση την αξία των εντολών διακανονισμού

Έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων
των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται
τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτή
ρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπο
λογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

18.

Μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
διακανονισμού

Ελεύθερο κείμενο

