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

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

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

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

(6)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

(7)

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

(3)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(4)

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

(5)

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

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
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(12)

(13)

(14)
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Προκειμένου να εκτελεί με αποτελεσματικό τρόπο τα αδει
οδοτικά καθήκοντά της, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει
όλες τις πληροφορίες από αρχεία καταγραφής συναλλαγών,
σχετικούς τρίτους και τρίτους στους οποίους τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών έχουν αναθέσει λειτουργικά καθή
κοντα και δραστηριότητες. Η εν λόγω πληροφόρηση είναι
αναγκαία για την αξιολόγηση ή τη συμπλήρωση της αξιο
λόγησης της αίτησης καταχώρισης και των σχετικών δικαιο
λογητικών.
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες
διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις
ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων
Κινητών Αξιών και Αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ 1

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

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

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

Άρθρο 6

Ιδιοκτησία

Εταιρική διακυβέρνηση

Άρθρο 3

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

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

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

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

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

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

Οργανωτική δομή, διακυβέρνηση και συμμόρφωση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πόροι και διαδικασίες
Άρθρο 16
Πόροι τεχνολογίας των πληροφοριών και εξωτερική ανάθεση

23.2.2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διαθεσιμότητα των δεδομένων
Άρθρο 23

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

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

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

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

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

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

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

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

