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Ο∆ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 19ηr Μαου 1998
σχετικ µε το αµετκλητο του διακανονισµο στα συστµατα πληρωµν και στα συστµατα
διακανονισµο αξιογρφων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

η διαδικασα αφερεγγυτηταr η στρεφµενη κατ
ενr συµµετχοντοr σ’ αυτ το σστηµα·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,

(5)

τι µια πρταση οδηγαr για την εξυγανση και την
εκκαθριση των πιστωτικν ιδρυµτων, που υποβλθηκε το 1985 και τροποποιθηκε στιr 8 Vεβρουαρου 1988, εκκρεµε ακµη ενπιον του Συµβουλου·
τι η σµβαση περ διαδικασιν αφερεγγυτηταr που
κατρτισαν στιr 23 Νοεµβρου 1995 τα κρτη µλη
συνελθντα στο πλασιο του Συµβουλου, εξαιρε
ρητ τιr ασφαλιστικr εταιρεεr, τα πιστωτικ ιδρµατα και τιr εταιρεεr επενδσεων·

(6)

τι σκοπr τηr παροσαr οδηγαr εναι να καλψει
τσο τα εγχρια σο και τα διασυνοριακ συστµατα πληρωµν και διακανονισµο αξιογρφων· τι
η οδηγα εφαρµζεται στα κοινοτικ συστµατα και
την πρσθετη ασφλεια που παρχουν οι συµµετχοντεr σε αυτ, ετε απ την Κοιντητα ετε απ τρτεr
χρεr, σε συνρτηση µε την συµµετοχ τουr στα εν
λγω συστµατα·

(7)

τι τα κρτη µλη µπορον να εφαρµζουν τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr στα ιδρµατα τηr χραr
τουr που συµµετχουν µεσα σε συστµατα τρτηr
χραr, αλλ και στην πρσθετη ασφλεια που παρχεται σε συνρτηση µε τη συµµετοχ στα εν λγω
συστµατα·

(8)

τι θα πρπει να επιτραπε στα κρτη µλη να ορζουν τι καλπτεται απ την παροσα οδηγα να
σστηµα, του οποου η κρια δραστηριτητα συνσταται στο διακανονισµ αξιογρφων, ακµη και αν
το σστηµα αυτ ασχολεται, σε περιορισµνο
βαθµ, µε παραστατικ συναλλαγν οι οποεr χουν
αντικεµενο βασικ προϊντα·

(9)

τι ο περιορισµr του συστηµικο κινδνου απαιτε
ιδωr το αµετκλητο του διακανονισµο και την
σκηση των εκ των ασφαλειν δικαιωµτων· τι οι
πρσθετεr ασφλειεr θεωρεται τι περιλαµβνουν
λα τα µσα που παρχει ναr απ τουr συµµετχοντεr σε σστηµα πληρωµν /και διακανονισµο
αξιογρφων στουr υπλοιπουr συµµετχοντεr για την
ασφλιση των δικαιωµτων και υποχρεσεων που
απορρουν απ αυτ το σστηµα, στα οποα µσα
συµπεριλαµβνονται σµφωνα εξωνσεωr, εµπργµατεr ασφλειεr και καταπιστευµατικr µεταβιβσειr· τι η ρθµιση απ την εθνικ νοµοθεσα του
εδουr τηr πρσθετηr ασφλειαr που µπορε να
χρησιµοποιηθε δεν θα πρπει να θιγε απ τον ορισµ τηr πρσθετηr ασφλειαr που δδεται απ την
παροσα οδηγα·

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρµατοr (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 189 Β τηr συνθκηr (4),
Εκτιµνταr:
(1)

τι η κθεση Lamfalussy του 1990 προr τουr διοικητr των κεντρικν τραπεζν τηr Οµδαr των ∆κα
κατδειξε το σηµαντικ συστηµικ κνδυνο που ενχουν τα συστµατα πληρωµν τα οποα λειτουργον
βσει περισσοτρων νοµικν µορφν συµψηφισµο
πληρωµν, και ιδωr πολυµεροr συµψηφισµο· τι ο
περιορισµr των νοµικν κινδνων απ τη συµµετοχ στα συστµατα ακαθριστου διακανονισµο σε
πραγµατικ χρνο χει πρωταρχικ σηµασα λγω
τηr αυξανµενηr ανπτυξηr των συστηµτων αυτν·

(2)

τι χει επσηr πρα πολ µεγλη σηµασα η
ελττωση του κινδνου του απορροντοr απ τη συµµετοχ σε συστµατα διακανονισµο αξιογρφων,
ιδωr ταν τα συστµατα αυτ συνδονται στεν µε
συστµατα πληρωµν·

(3)

τι σκοπr τηr παροσαr οδηγαr εναι να συµβλλει
στην αποτελεσµατικ και, απ πλευρr κστουr,
συµφρουσα διενργεια διασυνοριακν πληρωµν
αλλ και συναλλαγν µε αντικεµενο διακανονισµ
αξιογρφων εντr τηr Κοιντηταr, πργµα που ενισχει την ελεθερη κνηση των κεφαλαων στο πλασιο τηr εσωτερικr αγορr· τι η παροσα οδηγα
συνεχζει τσι την προδο που χει επιτευχθε ωr
προr την ολοκλρωση τηr εσωτερικr αγορr, και
ιδιατερα ωr προr την ελευθερα παροχr υπηρεσιν
και την ελευθρωση των κινσεων κεφαλαων, ενψη
τηr υλοποησηr τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr
νωσηr·

(4)

τι εναι ευκταο να επιδιωχθε, µσω τηr νοµοθεσαr των κρατν µελν, η µεγαλτερη δυνατ περιστολ τηr ανασττωσηr που επιφρει σ’ να σστηµα

(1) ΕΕ C 207 τηr 18. 7. 1996, σ. 13 και
ΕΕ C 259 τηr 26. 8. 1997, σ. 6.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 21 Νοεµβρου 1996.
(3) ΕΕ C 56 τηr 24. 2. 1997, σ. 1.
(4) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 9ηr Απριλου 1997
(ΕΕ C 132 τηr 28. 4. 1997, σ. 74), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 13ηr Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C 375 τηr 10. 12. 1997, σ. 34),
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 29ηr Ιανουαρου
1998 (EE C 56 τηr 23. 2. 1998). Απφαση του Συµβουλου τηr
27ηr Απριλου 1998.
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τι η παροσα οδηγα, καλπτονταr την πρσθετη
ασφλεια που παρχεται σε συνρτηση µε τιr πρξειr των κεντρικν τραπεζν των κρατν µελν υπ
την ιδιτητ τουr ωr κεντρικν τραπεζν, στιr
οποεr συµπεριλαµβνονται και οι πρξειr νοµισµατικr πολιτικr, επικουρε το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα στην σκηση του καθκοντr του να
προγει την αποτελεσµατικτητα των διασυνοριακν πληρωµν µε στχο την προπαρασκευ του
τρτου σταδου τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr
νωσηr και, εποµνωr, συµβλλει στην ανπτυξη
του απαρατητου νοµικο πλαισου µσα στο οποο η
µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα θα µπορε
να αναπτξει την πολιτικ τηr·

(11)

τι οι εντολr µεταββασηr και ο συµψηφισµr τουr
θα πρπει να εναι νοµικr εκτελεστr στιr ννοµεr
τξειr λων των κρατν µελν και δεσµευτικr ναντι των τρτων·

(12)

τι οι καννεr για το αµετκλητο του συµψηφισµο
δεν θα πρπει να εµποδζουν τα συστµατα να ελγχουν, πριν πραγµατοποιηθε ο συµψηφισµr, εν οι
εντολr που χουν εισαχθε στο σστηµα εναι συµβατr µε τουr καννεr αυτο του συστµατοr και
επιτρπουν την πραγµατοποηση του διακανονισµο
αυτο του συστµατοr·

(13)

τι βσει τηr παροσαr οδηγαr ναr συµµετχων 
ναr τρτοr δεν θα πρπει να κωλεται να ασκε κθε
κατ νµον δικαωµα  αξωση προr ανκτηση 
απδοση, που απορρει απ την υποκεµενη δικαιοπραξα σε σχση µε εντολ µεταββασηr που χει
εισαχθε σε σστηµα, π.χ. στην περπτωση απτηr 
τεχνικο σφλµατοr, εφσον αυτ δεν ανατρπει τον
συµψηφισµ οτε ανακαλε την εντολ µεταββασηr
στο σστηµα·

(14)

τι εναι απαρατητο να εξασφαλισθε τι οι εντολr
µεταββασηr δεν εναι δυνατν να ανακληθον µετ
απ να χρονικ σηµεο οριζµενο απ τουr καννεr
του συστµατοr·

(15)

τι εναι αναγκαο τα κρτη µλη να ανακοιννουν
αµσωr στα λλα κρτη µλη την ναρξη διαδικασιν αφερεγγυτητοr κατ συµµετχοντοr στο
σστηµα·

(16)

τι οι διαδικασεr αφερεγγυτηταr δεν θα πρπει να
χουν αναδροµικ αποτελσµατα επ των δικαιωµτων και υποχρεσεων των συµµετεχντων σ’ να
σστηµα·

(17)

(18)

τι, σε περπτωση που κινηθε διαδικασα αφερεγγυτηταr κατ ενr απ τουr συµµετχοντεr σε να
σστηµα, η παροσα οδηγα αποσκοπε περαιτρω
στον καθορισµ τηr νοµοθεσαr περ αφερεγγυτηταr που εφαρµζεται στα δικαιµατα και τιr υποχρεσειr αυτο του συµµετχοντοr σε σχση µε τη
συµµετοχ του σε να σστηµα·
τι οι πρσθετεr αφλειεr θα πρπει να διαχωρισθον απ τα αποτελσµατα τηr νοµοθεσαr περ
αφερεγγυτηταr που εφαρµζεται στον αφεργγυο
συµµετχοντα·
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(19)

τι οι διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 2 θα
πρπει να εφαρµζονται µνον σε µητρο, λογαριασµ  κεντρικ σστηµα καταθσεων που αποδεικνει την παρξη εµπραγµτων δικαιωµτων επ των
συγκεκριµνων αξιογρφων  για την παρδοση  τη
µεταββαση των εν λγω αξιογρφων·

(20)

τι οι διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 2 αποσκοπον να διασφαλσουν τι εν ο συµµετχων, η Κεντρικ Τρπεζα ενr κρτουr µλουr  η µελλοντικ
Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα χει γκυρη και πραγµατικ πρσθετη ασφλεια, πωr καθορζεται
σµφωνα µε το δκαιο του κρτουr µλουr που
τηρεται το σχετικ µητρο, ο λογαριασµr  το
κεντρικ σστηµα καταθσεων, το κροr και ο εκτελεστr χαρακτραr αυτr τηr πρσθετηr ασφλειαr
ναντι αυτο του συστµατοr (και του φορα του)
και ναντι οποιουδποτε προσπου χει µεσεr 
µµεσεr αξισειr θα πρπει να καθορζεται µνον
σµφωνα µε το δκαιο αυτο του κρτουr µλουr·

(21)

τι οι διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 2 δεν
αποσκοπον να θξουν τη λειτουργα και τιr συνπειεr του δικαου του κρτουr µλουr στο οποο
χουν συσταθε τα αξιγραφα  του δικαου του
κρτουr µλουr στο οποο µπορε να βρσκονται µε
λλο τρπο τα αξιγραφα αυτ (συµπεριλαµβανοµνου χωρr καννα περιορισµ και του δικαου που
αφορ τη σσταση, κυριτητα  η µεταββαση αυτν
των αξιογρφων  των δικαιωµτων επ’ αυτν) και
δεν θα πρπει να ερµηνεονται υπ την ννοια τι
αυτ η πρσθετη ασφλεια εναι µεσα εκτελεστ 
τι µπορε να αναγνωρζεται σε κθε κρτοr µλοr
διαφορετικ απ τα προβλεπµενα στο δκαιο αυτο
του κρτουr µλουr·

(22)

τι εναι επιθυµητ να προσπαθσουν τα κρτη µλη
να αποκαταστσουν επαρκ σνδεση µεταξ λων
των συστηµτων διακανονισµο αξιογρφων που
καλπτονται απ την παροσα οδηγα, αποβλπονταr
στην προαγωγ τηr µεγαλτερηr δυνατr διαφνειαr
και νοµικr ασφλειαr των συναλλαγν που αφορον αξιγραφα·

(23)

τι η κδοση τηr παροσαr οδηγαr αποτελε τον
πλον πρσφορο τρπο πραγµτωσηr των ωr νω
στχων και περιχει µνον τα προr τοτο αναγκαα
στοιχεα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕVΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ρθρο 1
Οι διατξειr τηr παροσαr οδηγαr εφαρµζονται:
α) στα συστµατα, πωr ορζονται στο ρθρο 2 στοιχεο
α), τα οποα διπονται απ το δκαιο κρτουr µλουr και
τα οποα διενεργον πρξειr σε οιοδποτε νµισµα, σε
Ecu,  σε διφορα νοµσµατα αµοιβαωr µετατρψιµα·
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β) στουr συµµετχοντεr σε ττοια συστµατα·
γ) στην πρσθετη ασφλεια που παρχεται σε συνρτηση
µε:
 τη συµµετοχ σε να σστηµα 
 τιr πρξειr των κεντρικν τραπεζν των κρατν
µελν τηr Κοιντηταr υπ την ιδιτητ τουr ωr
κεντρικν τραπεζν.
ρθρο 2
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοονται ωr:
α) «σστηµα»: η τυπικ συµφωνα
 µεταξ τριν  περισσοτρων συµµετεχντων,
στουr οποουr δεν συναριθµεται o τυχν διακανονιστr, ο τυχν κεντρικr αντισυµβαλλµενοr, το
τυχν συµψηφιστικ γραφεο  ο τυχν εµµσωr
συµµετχων, µε κοινοr καννεr και τυποποιηµνεr
ρυθµσειr για την εκτλεση των εντολν µεταββασηr µεταξ των συµµετεχντων,
 η οποα διπεται απ το δκαιο του κρτουr µλουr
που επιλγουν οι συµµετχοντεr· οι συµµετχοντεr
µπορον, ωστσο, να επιλξουν µνον το δκαιο
του κρτουr µλουr στο οποο ναr τουλχιστον
απ αυτοr χει την κεντρικ διοκηση και
 η οποα, υπ την επιφλαξη λλων αυστηρτερων
ρων γενικr εφαρµογr που προβλπονται απ το
εθνικ δκαιο, ορζεται ωr σστηµα και ανακοιννεται στην Επιτροπ απ το κρτοr µλοr το δκαιο
του οποου εναι εφαρµοστο, εφσον αυτ το κρτοr µλοr κρνει ικανοποιητικοr τουr καννεr του
συστµατοr.
Με την επιφλαξη των προϋποθσεων που αναφρονται
στο πρτο εδφιο, να κρτοr µλοr δναται να
χαρακτηρζει σστηµα την τυπικ συµφωνα τηr οποαr
το αντικεµενο συνσταται στην εκτλεση εντολν,
µεταββασηr πωr ορζονται στη δετερη περπτωση
του στοιχεου ι) και, σε περιορισµνη κλµακα, στην
εκτλεση εντολν µε αντικεµενο λλα µσα τηr κεφαλαιαγορr, εν αυτ το κρτοr µλοr κρνει τι υφστανται τα εχγγυα απ πλευρr συστηµικο κινδνου.
να κρτοr µλοr δναται επσηr να χαρακτηρζει,
κατ περπτωση, ωr σστηµα την τυπικ συµφωνα δο
συµµετεχντων, στουr οποουr δεν συναριθµονται ο
τυχν διακανονιστr, o τυχν κεντρικr αντισυµβαλλµενοr, το τυχν συµψηφιστικ γραφεο  ο τυχν
εµµσωr συµµετχων, εν το κρτοr µλοr κρνει τι
υφστανται τα εχγγυα απ πλευρr συστηµικο κινδνου·
β) «δρυµα»:
 το πιστωτικ δρυµα, πωr ορζεται στην πρτη
περπτωση του ρθρου 1 τηr οδηγαr 77/780/
ΕΟΚ (1), συµπεριλαµβανοµνων των ιδρυµτων που
περιχονται στον κατλογο του ρθρου 2 παργραφοr 2 τηr εν λγω οδηγαr, 
(1) Πρτη οδηγα 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 12ηr ∆εκεµβρου 1977, περ του συντονισµο των νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων που αφορον την ανληψη
και την σκηση δραστηριτηταr πιστωτικο ιδρµατοr (ΕΕ L
322 τηr 17. 12. 1977, σ. 30)· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τηr 16. 3. 1996, σ.
15).
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 η επενδυτικ εταιρεα, πωr ορζεται στο σηµεο 2
του ρθρου 1 τηr οδηγαr 93/22/ΕΟΚ (2), εξαιρουµνων των ιδρυµτων που περιχονται στον κατλογο του ρθρου 2 παργραφοr 2 στοιχεα α) ωr
ια) τηr εν λγω οδηγαr, 
 οι δηµσιεr αρχr  οι επιχειρσειr µε εγγηση του
∆ηµοσου 
 η επιχερηση που χει την κεντρικ τηr διοκηση
εκτr τηr Κοιντηταr και που οι εργασεr τηr εναι
ανλογεr προr εκενεr των πιστωτικν ιδρυµτων 
των επενδυτικν εταιρειν τηr Κοιντηταr, πωr
ορζονται στην πρτη και δετερη περπτωση,
εφσον συµµετχει σε σστηµα και ευθνεται για την
εκπλρωση των οικονοµικν υποχρεσεων οι οποεr
απορρουν απ εντολr µεταββασηr στο πλασιο του
συστµατοr αυτο.
Εν να σστηµα τελε υπ εποπτεα βσει τηr εθνικr
νοµοθεσαr και εκτελε µνο εντολr µεταββασηr πωr
ορζονται στο στοιχεο ι) δετερη περπτωση, καθr
και πληρωµr απορρουσεr απ ττοιεr εντολr, το κρτοr µλοr δναται να αποφασσει τι οι επιχειρσειr
που συµµετχουν σ’ αυτ το σστηµα και ευθνονται
για τιr οικονοµικr υποχρεσειr τιr απορρουσεr απ
εντολr µεταββασηr στο πλασιο του συστµατοr
αυτο, µπορον να χαρακτηρισθον ιδρµατα, αρκε
τρειr τουλχιστον συµµετχοντεr στο σστηµα αυτ να
καλπτονται απ τιr κατηγορεr που αναφρονται στο
πρτο εδφιο και, ωr προr την απφαση αυτ, υφστανται τα εχγγυα απ πλευρr συστηµικο κινδνου·
γ) «κεντρικr αντισυµβαλλµενοr»: ο οργανισµr ο
οποοr παρεµβλλεται µεταξ των ιδρυµτων ενr
συστµατοr και ο οποοr δρα ωr ο αποκλειστικr αντισυµβαλλµενοr αυτν των ιδρυµτων σον αφορ τιr
εντολr τουr µεταββασηr·
δ) «διακανονιστr»: ο οργανισµr ο οποοr παρχει, σε
ιδρµατα /και σε κεντρικ αντισυµβαλλµενο που
συµµετχουν σε συστµατα, λογαριασµοr διακανονισµο µσω των οποων γνεται ο διακανονισµr
εντολν µεταββασηr στο πλασιο των συστηµτων
αυτν και ο οποοr, αν συντρχει περπτωση, παρχει
την πστωση στα εν λγω ιδρµατα /και κεντρικοr
αντισυµβαλλοµνουr χριν του διακανονισµο·
ε) «συµψηφιστικ γραφεο»: ο οργανισµr που εναι
υπεθυνοr για τον υπολογισµ τηr καθαρr θσηr των
ιδρυµτων, του τυχν κεντρικο αντισυµβαλλοµνου /
και τυχν διακανονιστ·
στ) «συµµετχων»: δρυµα, κεντρικr αντισυµβαλλµενοr,
διακανονιστr  συµψηφιστικ γραφεο.
Σµφωνα µε τουr καννεr του συστµατοr, ο διοr
συµµετχων µπορε να δρα ωr κεντρικr αντισυµβαλλµενοr, διακανονιστr  γραφεο συµψηφισµο  να
εκτελε µροr λων αυτν των καθηκντων.
(2) Οδηγα 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 10ηr Μαου 1973,
σχετικ µε τιr επενδυτικr υπηρεσεr στον τοµα των κινητν
αξιν (ΕΕ L 141 τηr 11. 6. 1993, σ. 27)· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/9/ΕΚ (ΕΕ L 84 τηr 26. 3.
1997, σ. 22).
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να κρτοr µλοr µπορε να αποφασσει τι για τουr
σκοποr τηr παροσαr οδηγαr ναr µµεσοr συµµετχων µπορε να θεωρηθε συµµετχων εν αυτ
δικαιολογεται µε κριτριο το συστηµικ κνδυνο και
υπ τον ρο τι ο µµεσοr συµµετχων εναι γνωστr
στο σστηµα·
ζ) «µµεσοr συµµετχων»: το πιστωτικ δρυµα, πωr ορζεται στο στοιχεο β) πρτη περπτωση, το οποο χει
συµβατικ σχση µε δρυµα που συµµετχει σε
σστηµα που εκτελε εντολr µεταββασηr πωr ορζονται στο στοιχεο ι) πρτη περπτωση, πργµα που
επιτρπει στο προαναφερµενο πιστωτικ δρυµα να
δδει εντολr µεταββασηr µσω του συστµατοr·
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συνρτηση µε να σστηµα  που παρχονται στιr
κεντρικr τρπεζεr των κρατν µελν  στη µελλοντικ
Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΜΨΗVΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ρθρο 3
η) «αξιγραφα»: λα τα µσα που αναφρονται στο τµµα
Β του παραρτµατοr τηr οδηγαr 93/22/ΕΟΚ·
θ) «εντολ µεταββασηr»:
 κθε οδηγα ενr συµµετχοντοr να τεθε στη
διθεση ενr αποδκτη χρηµατικ ποσ µσω λογιστικr εγγραφr στουr λογαριασµοr πιστωτικο
ιδρµατοr, κεντρικr τρπεζαr,  διακανονιστ 
κθε εντολ η οποα συνεπγεται την ανληψη 
την εκπλρωση οφειλr πληρωµr, πωr ορζεται
απ τουr καννεr του συστµατοr 
 κθε οδηγα ενr συµµετχοντοr να µεταβιβαστε
το δικαωµα επ  το συµφρον εξ αξιογρφου 
αξιογρφων συµφρον µσω λογιστικr εγγραφr
σε µητρο  κατ’ λλο τρπο·
ι)

«διαδικασα αφερεγγυτηταr»: το συλλογικ µτρο το
οποο προβλπεται απ το δκαιο κρτουr µλουr 
τρτηr χραr και αφορ ετε την εκκαθριση ετε την
αναδιοργνωση του συµµετχοντοr, εφσον αυτ το
µτρο συνεπγεται την αναστολ των µεταβιβσεων 
των πληρωµν  την επιβολ περιορισµν σ’ αυτr·

ια) «συµψηφισµr»: η µετατροπ σε καθαρ απατηση 
καθαρ οφειλ, απαιτσεων και οφειλν που προκπτουν απ εντολr µεταββασηr τιr οποεr ναr συµµετχων  συµµετχοντεr απευθνουν προr  λαµβνουν
απ ναν  περισστερουr λλουr συµµετχοντεr µε
τελικ εξαγµενο µα µνον καθαρ απατηση 
καθαρ οφειλ·
ιβ) «λογαριασµr διακανονισµο»: ο λογαριασµr σε κεντρικ τρπεζα, διακανονιστ  κεντρικ αντισυµβαλλµενο που χρησιµοποιεται για την κατοχ κεφαλαων
και αξιογρφων, καθr και για το διακανονισµ
συναλλαγν µεταξ των συµµετεχντων σε σστηµα·
ιγ) «πρσθετη ασφλεια»: λα τα ρευστοποισιµα περιουσιακ στοιχεα που παρχονται δυνµει ενεχρου
(συµπεριλαµβανοµνου του χρµατοr που παρχεται µε
αυτ τον τρπο) συµφνου εξωνσεωr  παρεµφεροr
συµφωναr  λλωr, για την ασφλιση δικαιωµτων
και υποχρεσεων που ενδχεται να προκψουν σε

1. Οι εντολr µεταββασηr και ο συµψηφισµr εναι
νοµικ εκτελεστο και αντιτσσονται ναντι των τρτων
ακµη και σε περπτωση διαδικασαr αφερεγγυτηταr κατ
συµµετχοντοr, εφσον οι εντολr µεταββασηr εισχθησαν
στο σστηµα πριν απ την ναρξη τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr πωr ορζεται στο ρθρο 6 παργραφοr 1.
ταν, κατ’ εξαρεση, οι εντολr µεταββασηr εισρχονται
στο σστηµα µετ τη στιγµ ναρξηr τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr και εκτελονται την ηµρα τηr ναρξηr αυτr,
εναι νοµικ εκτελεστr και αντιτσσονται ναντι των
τρτων µνο εν, µετ τη χρονικ στιγµ του διακανονισµο, o διακανονιστr, ο κεντρικr αντισυµβαλλµενοr 
το συµψηφιστικ γραφεο αποδεξουν τι δεν γνριζαν 
δεν φειλαν να γνωρζουν την ναρξη τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr.
2. Ο συµψηφισµr δεν ανατρπεται βσει νµου, κανονισµο, καννων  πρακτικν σχετικ µε την ακρωση συµβσεων  λλων δικαιοπραξιν που χουν συναφθε πριν
απ την ναρξη τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr πωr ορζεται στο ρθρο 6 παργραφοr 1.
3. Ο χρνοr εισαγωγr µιαr εντολr µεταββασηr στο
σστηµα καθορζεται µε ακρβεια απ τουr καννεr του
συστµατοr. Εν το εθνικ δκαιο που διπει το σστηµα
θτει ρουr ωr προr τη χρονικ στιγµ τηr εισαγωγr, οι
καννεr του συστµατοr πρπει να εναι σµφωνοι µε τουr
ρουr αυτοr.

ρθρο 4
Τα κρτη µλη µπορον να ορσουν τι η ναρξη διαδικασαr αφερεγγυτηταr κατ συµµετχοντοr δεν κωλει τη
χρησιµοποηση των κεφαλαων  αξιογρφων, που εναι
διαθσιµα στο λογαριασµ διακανονισµο αυτο του συµµετχοντοr, για την εκπλρωση των υποχρεσεν του στο
σστηµα την ηµρα ενρξεωr τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr. Επιπλον, τα κρτη µλη µπορον επσηr να ορσουν
τι η πιστωτικ διευκλυνση αυτο του συµµετχοντοr η
οποα συνδεται µε το σστηµα θα χρησιµοποιεται ναντι
διαθσιµηr υφιστµενηr πρσθετηr ασφλειαr για την
εκπλρωση των υποχρεσεων του συµµετχοντοr στο
σστηµα.
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ρθρο 5
Η εντολ µεταββασηr δεν ανακαλεται οτε απ συµµετχοντα στο σστηµα οτε απ τρτον, µετ τη χρονικ
στιγµ που ορζουν οι καννεr του συστµατοr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ
ΤΗ
ΑVΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ρθρο 6
1. Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, χρνοr
ναρξηr τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr θεωρεται η
στιγµ κατ την οποα η αρµδια δικαστικ  διοικητικ
αρχ εκδδει την απφασ τηr.
2. µα τη λψει τηr αποφσεωr σµφωνα µε την παργραφο 1, η αρµδια δικαστικ  διοικητικ αρχ την κοινοποιε πραυτα στην αρχ την οποα επλεξε προr τοτο το
κρτοr µλοr τηr.
3. Το κρτοr µλοr που αναφρεται στην παργραφο 2
ειδοποιε αµσωr τα λλα ενδιαφερµενα κρτη µλη.
ρθρο 7
Τα αποτελσµατα τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr επ των
δικαιωµτων και υποχρεσεων ενr συµµετχοντοr που
προκπτουν απ  συνδονται µε τη συµµετοχ του σε
σστηµα δεν ανατρχουν σε χρνο προγενστερο τηr κατ’
ρθρο 6 παργραφοr 1 ενρξεωr τηr διαδικασαr.
ρθρο 8
Σε περπτωση ενρξεωr διαδικασαr αφερεγγυτηταr κατ
συµµετχοντοr σε σστηµα, τα δικαιµατα και οι υποχρεσειr που προκπτουν απ τη συµµετοχ του στο σστηµα 
που συνδονται µε αυτν, διπονται απ το δκαιο που
διπει το σστηµα.

ΤΜΗΜΑ IV
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣVΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑVΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ

ρθρο 9
1.

Τα δικαιµατα:

 ενr συµµετχοντοr επ τηr πρσθετηr ασφλειαr που
του παραχωρεται στο πλασιο ενr συστµατοr και
 των κεντρικν τραπεζν των κρατν µελν  τηr µελλοντικr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr επ τηr πρσθετηr ασφλειαr που τουr παραχωρεται,
δεν θγονται απ τη διαδικασα αφερεγγυτηταr κατ του
συµµετχοντοr,  του αντισυµβαλλµενου Κεντρικν Τραπεζν των κρατν µελν  τηr µελλοντικr Ευρωπαϊκr
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Κεντρικr Τρπεζαr που παραχρησε την πρσθετη ασφλεια. Η πρσθετη αυτ ασφλεια δυνατν να ρευστοποιηθε
προr ικανοποηση αυτν των δικαιωµτων.
2.
ταν παρχονται αξιγραφα (συµπεριλαµβανοµνων
των δικαιωµτων επ αξιογρφων) ωr πρσθετη ασφλεια
σε συµµετχοντεr /και Κεντρικr Τρπεζεr των κρατν
µελν  στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
πωr περιγρφεται στην παργραφο 1 και το δικαωµ τουr
( το δικαωµα οποιουδποτε αντιπροσπου, µεστη  τρτου ενεργοντοr για λογαριασµ τουr) σε σχση µε τα
αξιγραφα καταχωρεται νοµµωr σε µητρο  σε λογαριασµ  σε κεντρικ σστηµα καταθσεων που βρσκεται σε
κρτοr µλοr, ο καθορισµr των δικαιωµτων αυτν των
φορων ωr κατχων πρσθετηr ασφλειαr σε σχση µε τα
αξιγραφα αυτ διπεται απ το δκαιο αυτο του κρτουr
µλουr.

ΤΜΗΜΑ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 10
Τα κρτη µλη κατονοµζουν τα συστµατα που εµππτουν
στο πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr, τα γνωστοποιον στην Επιτροπ και ενηµερνουν την Επιτροπ σχετικ µε τιr αρχr που χουν επιλξει σµφωνα µε το ρθρο
6 παργραφοr 2.
Το σστηµα γνωστοποιε στο κρτοr µλοr του οποου το
δκαιο εφαρµζεται τουr συµµετχοντεr στο σστηµα, και
κθε τυχν µµεσο συµµετχοντα, καθr και κθε αλλαγ
τουr.
Εκτr απ τη γνωστοποηση που καθορζεται στο δετερο
εδφιο, τα κρτη µλη µπορον να υποβλλουν τα συστµατα που εµππτουν στη δικαιοδοσα τουr σε υποχρωση
εποπτεαr  γκρισηr.
Οιοσδποτε χει νµιµο συµφρον µπορε να απαιτσει απ
να ργανο να ενηµερωθε για τα συστµατα στα οποα
συµµετχει το τελευταο και για τουr βασικοr καννεr που
διπουν τη λειτουργα των εν λγω συστηµτων.
ρθρο 11
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα πριν απ τιr 11 ∆εκεµβρου
1999. Ενηµερνουν αµσωr σχετικ την Επιτροπ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr τηr αναφορr αυτr εκδδονται απ
τα κρτη µλη.
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2. Τα κρτη µλη κοινοποιον στην Επιτροπ το κεµενο
των διατξεων εσωτερικο δικαου που θεσπζουν στον
τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα. Κατ την
κοινοποηση αυτ τα κρτη µλη υποβλλουν πνακα αντιστοιχαr µεταξ των υφισταµνων  των θεσπιζοµνων
εθνικν διατξεων και των σχετικν ρθρων τηr παροσαr
οδηγαr.
ρθρο 12
Το αργτερο εντr τριν ετν απ την ηµεροµηνα που
αναφρεται στο ρθρο 11 παργραφοr 1, η Επιτροπ θα
υποβλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο
κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr,
συνοδευµενη, αν χρειζεται, απ προτσειr για την
αναθερησ τηr.
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ρθρο 13

Η παροσα απφαση αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
ρθρο 14
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 19 Μαου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο
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