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Κ.Δ.Π. 262/2021

Αριθμός 262
ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2021
ΕΚΤ/2021/23
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2017
Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β), 39 και 43
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτή σύμφωνα με τις
138(Ι) του 2002 διατάξεις των άρθρων 20(3)(β), 39 και 43 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του
166(Ι του 2003 2002 έως 2017, εκδίδει την παρούσα οδηγία αναφορικά με την εφαρμογή του πλαισίου της
34(Ι) του 2007 νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013
66(Ι) του 2014
139(Ι) του 2014
144(Ι) του 2014
107(Ι) του 2016
170(Ι) του 2017.
Συνοπτικός τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
30.4.2015
(Κ.Δ.Π. 145/2015)
30.10.2015
(Κ.Δ.Π. 361/2015)
22.1.2016
(Κ.Δ.Π. 9/2016)
28.04.2016
(Κ.Δ.Π. 147/2016)
30.12.2016
(Κ.Δ.Π. 398/2016)
21.07.2017
(Κ.Δ.Π. 243/2017)
13.04.2018
(K.Δ. Π. 95/2018)
05.08.2019
(K.Δ. Π. 266/2019)
20.4.2020
(Κ.Δ.Π. 168/2020)
15.5.2020
(Κ.Δ.Π. 211/2020)
30.12.2020
(Κ.Δ.Π. 644/2020)
Τροποποίηση της
παραγράφου 158
των βασικών
οδηγιών.

1. Η παρούσα οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Εφαρμογής του Πλαισίου της Νομισματικής
Πολιτικής του Ευρωσυστήματος (Τροποποιητική) Οδηγία του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τις περί
της Εφαρμογής του Πλαισίου της Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωσυστήματος Οδηγίες του 2015
έως (Αρ. 3) του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικές οδηγίες») και οι βασικές οδηγίες
και η παρούσα oδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εφαρμογής του Πλαισίου της
Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωσυστήματος Οδηγίες του 2015 έως 2021.

2. Η παράγραφος 158 των βασικών οδηγιών τροποποιείται ως ακολούθως:
α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (2) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (2):
«(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της υποπαραγράφου (1), το Ευρωσύστημα για προληπτικούς
λόγους περιορίζει αυτόματα την πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος:
(α) αντισυμβαλλομένου που υπόκειται σε εποπτεία κατά την υποπαράγραφο (β)(i) της παραγράφου
55, αλλά δεν πληροί τις απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε ατομική
και//ή σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις, και
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(β) αντισυμβαλλομένου που υπόκειται σε εποπτεία κατά την υποπαράγραφο (β)(iii) της παραγράφου
55, αλλά δεν πληροί τις απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια ανάλογες εκείνων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, σε ατομική και/ή ενοποιημένη βάση:
Νοείται ότι ο περιορισμός αντιστοιχεί στο επίπεδο πρόσβασης στις πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος το οποίο ισχύει κατά τον χρόνο γνωστοποίησης της εν λόγω μη συμμόρφωσης
στο Ευρωσύστημα. Ο συγκεκριμένος περιορισμός ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω μέτρων
που δύναται να λάβει το Ευρωσύστημα στη βάση διακριτικής ευχέρειας:
Νοείται περαιτέρω ότι εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια δεν αποκατασταθεί
μέσω της λήψης πρόσφορων και έγκαιρων μέτρων το αργότερο εντός 20 εβδομάδων από την
ημερομηνία αναφοράς της διαδικασίας συλλογής δεδομένων κατά την οποία διαπιστώθηκε η μη
συμμόρφωση, το Ευρωσύστημα δύναται για προληπτικούς λόγους, να αναστείλει αυτόματα την
πρόσβαση αντισυμβαλλομένου σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.»
β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3):
«(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της υποπαραγράφου (1), το Ευρωσύστημα δύναται για
προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οικονομικής ευρωστίας ορισμένου
αντισυμβαλλόμενου κατά την υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 55, και με την επιφύλαξη τυχόν
άλλων μέτρων διακριτικής ευχέρειας, να περιορίζει την πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος:
(α) αντισυμβαλλομένου για τους κεφαλαιακούς δείκτες ή/και τους δείκτες μόχλευσης του οποίου είναι
ανεπαρκείς ή δεν καθίστανται έγκαιρα διαθέσιμες στην ΚΤΚ και την ΕΚΤ, το αργότερο εντός 14
εβδομάδων από τη λήξη του σχετικού τριμήνου, πληροφορίες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013·
(β) αντισυμβαλλομένου που δεν υποχρεούται μεν να παρέχει πληροφορίες για τους κεφαλαιακούς
δείκτες ή/και τους δείκτες μόχλευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αλλά για τον οποίο
είναι ανεπαρκείς ή δεν καθίστανται έγκαιρα διαθέσιμες στην ΚΤΚ και την ΕΚΤ, το αργότερο εντός 14
εβδομάδων από τη λήξη του σχετικού τριμήνου, ανάλογες πληροφορίες κατά την υποπαράγραφο
(β)(iii) της παραγράφου 55:
Νοείται ότι η πρόσβαση αποκαθίσταται μόλις καταστούν διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στην
ΚΤΚ και διαπιστωθεί ότι ο αντισυμαλλόμενος πληροί το κριτήριο της οικονομικής ευρωστίας κατά την
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 55:
Νοείται περαιτέρω ότι εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν καταστούν διαθέσιμες το αργότερο εντός 20
εβδομάδων από τη λήξη του σχετικού τριμήνου, το Ευρωσύστημα δύναται για προληπτικούς λόγους,
να αναστείλει αυτόματα την πρόσβαση του αντισυμβαλλομένου σε πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος.».
Έναρξη ισχύος.

3. Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την 28η Ιουνίου 2021.

