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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση αγοράς 2003/6/EK1, (οδηγία MAD), η οποία
εγκρίθηκε στις αρχές του 2003, εισήγαγε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την
καταπολέµηση των πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες
και των πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς, αναφερόµενων από κοινού ως
«κατάχρηση αγοράς». Η οδηγία στοχεύει στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των
επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς µέσω της απαγόρευσης
διαπραγµάτευσης σε πρόσωπα που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες για σχετικά
χρηµατοπιστωτικά µέσα και µέσω της απαγόρευσης της κατάχρησης της αγοράς
µέσω πρακτικών όπως είναι η διάδοση ψευδών πληροφοριών ή φηµών και η
εκτέλεση συναλλαγών µε τις οποίες διαµορφώνονται τιµές σε µη κανονικά επίπεδα.
Η σηµασία της ακεραιότητας της αγοράς τονίστηκε ιδιαίτερα µε την τρέχουσα
παγκόσµια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Οµάδα
των Είκοσι (G20) συµφώνησε να ενισχύσει τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία και
ρύθµιση και να οικοδοµήσει ένα πλαίσιο διεθνώς συµφωνηµένων υψηλών
προτύπων. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Οµάδας G20, η έκθεση της Οµάδας
Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία συνιστά «ένα άρτιο
εποπτικό πλαίσιο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρά συστήµατα εποπτείας και κυρώσεων»2.
Στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τη «∆ιασφάλιση αποδοτικών, ασφαλών και υγιών
αγορών παραγώγων προϊόντων: Μελλοντικές ενέργειες πολιτικής», η Επιτροπή
ανέλαβε την επέκταση σχετικών διατάξεων της οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση
της αγοράς ώστε να καλύπτουν τις αγορές παραγώγων προϊόντων µε ολοκληρωµένο
τρόπο3. Η σηµασία της αποτελεσµατικής κάλυψης των συναλλαγών σε
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα προϊόντα έχει τονιστεί και σε συζητήσεις στα
διάφορα διεθνή φόρα, συµπεριλαµβανοµένων της Οµάδας των G20 και της IOSCO,
καθώς και του πρόσφατου προγράµµατος χρηµατοπιστωτικής κανονιστικής
µεταρρύθµισης των ΗΠΑ.
Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την πρωτοβουλία «Small
Business Act» για την Ευρώπη καλεί την Ένωση και τα κράτη µέλη να σχεδιάσουν
κανόνες σύµφωνα µε την αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις»
περιορίζοντας τα διοικητικά εµπόδια, προσαρµόζοντας τη νοµοθεσία στις ανάγκες
των εκδοτών, των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ και διευκολύνοντας την πρόσβαση
αυτών των εκδοτών στη χρηµατοδότηση4. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
µε τις κυρώσεις στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών πραγµατοποιήθηκε
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ΕΕ L 16 της 12.04.2003, σ.16.
Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία, Βρυξέλλες,
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ανασκόπηση των υφιστάµενων εξουσιών επιβολής κυρώσεων και της πρακτικής
εφαρµογής τους µε στόχο την προώθηση της σύγκλισης των κυρώσεων κατά µήκος
των εποπτικών δραστηριοτήτων5.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε την
κατάχρηση της αγοράς και προσδιόρισε ορισµένα προβλήµατα που έχουν αρνητικό
αντίκτυπο από άποψη ακεραιότητας της αγοράς και προστασίας των επενδυτών,
οδηγούν σε άνισους όρους ανταγωνισµού και έχουν ως αποτέλεσµα κόστη
συµµόρφωσης και αντικίνητρα για τη συγκέντρωση κεφαλαίου από τους εκδότες,
των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.
Σαν αποτέλεσµα των κανονιστικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελίξεων
στην αγορά, εµφανίστηκαν κενά στη ρύθµιση των νέων αγορών, πλατφορµών και
εξωχρηµατιστηριακών µέσων. Οµοίως, οι ανωτέρω παράγοντες οδήγησαν σε κενά
στη ρύθµιση των βασικών εµπορευµάτων και των σχετικών παραγώγων. Το γεγονός
ότι οι ρυθµιστικές αρχές δεν διαθέτουν ορισµένες πληροφορίες και εξουσίες και ότι
οι κυρώσεις είτε είναι ανεπαρκείς είτε δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικές σηµαίνει ότι
οι ρυθµιστικές αρχές δεν µπορούν να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά την οδηγία.
Τέλος, η ύπαρξη διάφορων επιλογών και ευχερειών στην οδηγία σχετικά µε την
κατάχρηση της αγοράς, καθώς και η ασάφεια ορισµένων βασικών εννοιών
υπονοµεύουν την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας.
Ενόψει των ανωτέρω προβληµάτων, η παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει στην αύξηση
της ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών, διασφαλίζοντας
παράλληλα ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και ισότιµους όρους ανταγωνισµού και
αυξάνοντας την ελκυστικότητα των αγορών κινητών αξιών για συγκέντρωση
κεφαλαίων.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσµα εκτενών διαβουλεύσεων µε όλους τους
σηµαντικούς ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών
(κυβερνήσεων και ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών), των εκδοτών,
των διαµεσολαβητών και των επενδυτών.
Λαµβάνει υπόψη τις εκθέσεις που δηµοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) σχετικά µε τη φύση και
την έκταση των εποπτικών εξουσιών των κρατών µελών δυνάµει της οδηγίας
σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς6 και σχετικά µε τις επιλογές και τις ευχέρειες
του συστήµατος που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη όσον αφορά την κατάχρηση της
αγοράς7.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση σχετικά µε την Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, COM (2010) 716, 8 ∆εκεµβρίου 2010.
Αναφ. CESR/07-380, Ιούνιος 2007, διαθέσιµο στη διεύθυνση www.cesr-eu.org.
Αναφ. CESR/09-1120.
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Λαµβάνει επίσης υπόψη µια έκθεση της Οµάδας εµπειρογνωµόνων των ευρωπαϊκών
αγορών κινητών αξιών (ESME)8 στην οποία αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της
οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς όσον αφορά την επίτευξη των
βασικών της στόχων, προσδιορίζονται ορισµένες αδυναµίες και προβλήµατα και
αναφέρονται οι προτεινόµενες βελτιώσεις9.
Στις 12 Νοεµβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποίησε δηµόσια σύσκεψη
σχετικά µε την αναθεώρηση του καθεστώτος κατάχρησης της αγοράς10. Στις 20
Απριλίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων
για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς. Οι
υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 85 συνεισφορές. Οι µη εµπιστευτικές συνεισφορές
είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής11.
Στις 28 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την
αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου 201012. Οι
υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 96 συνεισφορές. Οι µη εµπιστευτικές συνεισφορές
είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής13. ∆ιατίθεται επίσης µια σύνοψη
στο Παράρτηµα 2 της έκθεσης εκτίµησης επιπτώσεων14. Στις 2 Ιουλίου 2010, η
Επιτροπή διοργάνωσε περαιτέρω δηµόσια διάσκεψη σχετικά µε την αναθεώρηση της
οδηγίας15.
Η Επιτροπή, συνεπής µε την πολιτική της για τη βελτίωση της νοµοθεσίας,
διεξήγαγε εκτίµηση επιπτώσεων των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής. Οι επιλογές
πολιτικής αφορούσαν τη ρύθµιση των νέων αγορών, πλατφορµών και
εξωχρηµατιστηριακών µέσων, χρηµατιστηριακών εµπορευµάτων και σχετικών
παραγώγων, τις κυρώσεις, τις εξουσίες των αρµόδιων αρχών, τη διευκρίνιση
βασικών εννοιών και τη µείωση του διοικητικού φόρτου. Κάθε επιλογή πολιτικής
αξιολογήθηκε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: αντίκτυπος στους ενδιαφερόµενους,
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Ο συνολικός αντίκτυπος όλων των
προτιµώµενων επιλογών πολιτικής οδηγεί σε σηµαντικές βελτιώσεις στην
αντιµετώπιση της κατάχρησης της αγοράς εντός της ΕΕ.
Καταρχάς η ακεραιότητα της αγοράς και η προστασία των επενδυτών θα βελτιωθεί
µέσω της διευκρίνισης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και αγορών που καλύπτονται,
διασφαλίζοντας ότι καλύπτονται τα µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
µόνο σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) και σε άλλα νέα είδη
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Η ΕΑΚΑΑ είναι ένα συµβουλευτικό σώµα της Επιτροπής, αποτελούµενο από επαγγελµατίες και
εµπειρογνώµονες των αγορών κινητών αξιών, η θητεία του οποίου έληξε στα τέλη του 2009 και δεν
ανανεώθηκε. Συστάθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2006 και λειτούργησε βάσει της απόφασης
2006/288/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, µε σκοπό την παροχή νοµικών και οικονοµικών συµβουλών
σχετικά µε την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών περί κινητών αξιών (ΕΕ L 106 της 19.04.2006, σ.
14–17).
Εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2007 και έχει τίτλο “market abuse EU legal framework and its
implementation by Member States: a first evaluation” («Το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά µε την
κατάχρηση της αγοράς και η εφαρµογή του από τα κράτη µέλη: µια πρώτη αξιολόγηση»).
Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/12112008_conference_en.htm.
Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/market_abuse_en.htm.
Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/mad/consultation_paper.pdf.
Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm.
Η έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων διατίθεται στο ΧΧΧ.
Βλ. Παράρτηµα 3 της έκθεσης εκτίµησης επιπτώσεων για µια σύνοψη των συζητήσεων.
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οργανωµένων µηχανισµών διαπραγµάτευσης (ΟΜ∆). Επιπλέον, οι προτιµώµενες
επιλογές θα βελτιώσουν την προστασία από την κατάχρηση της αγοράς µέσω
παράγωγων µέσων βασικών εµπορευµάτων βελτιώνοντας τη διαφάνεια της αγοράς.
Επιπροσθέτως, θα εξασφαλίσουν τον καλύτερο εντοπισµό περιπτώσεων κατάχρησης
της αγοράς προσφέροντας τις αναγκαίες εξουσίες στις αρµόδιες αρχές ώστε να
πραγµατοποιούν έρευνες και να βελτιώνουν την αποτρεπτική δύναµη των
καθεστώτων κυρώσεων µέσω της εισαγωγής ελάχιστων αρχών για διοικητικά µέτρα
ή κυρώσεις. Η πρόταση οδηγίας [ΧΧ] απαιτεί επίσης την εισαγωγή ποινικών
κυρώσεων.
Επιπλέον, οι προτιµώµενες επιλογές θα οδηγήσουν σε µια πιο συνεκτική προσέγγιση
όσον αφορά την κατάχρηση της αγοράς µέσω της µείωσης των επιλογών και των
ευχερειών των κρατών µελών και θα εισαγάγουν ένα αναλογικό σύστηµα για τους
εκδότες, των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.
Συνολικά, οι προτιµώµενες επιλογές πολιτικής αναµένεται να συνεισφέρουν στη
βελτίωση της ακεραιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, γεγονός που θα έχει
θετικό αντίκτυπο στην εµπιστοσύνη των επενδυτών, συµβάλλοντας περαιτέρω στη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των αγορών.
Οι υπηρεσίες της Γ∆ MARKT συναντήθηκαν µε την Επιτροπή Εκτίµησης
Επιπτώσεων στις 23 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή ανέλυσε την παρούσα
Εκτίµηση Επιπτώσεων και εξέδωσε τη γνώµη της στις 25 Φεβρουαρίου 2011. Στη
διάρκεια της εν λόγω συνάντησης, τα µέλη της Επιτροπής απηύθυναν τις
παρατηρήσεις τους στη Γ∆ MARKT για τη βελτίωση του περιεχοµένου της
Εκτίµησης Επιπτώσεων, οι οποίες οδήγησαν σε ορισµένες τροποποιήσεις του
αρχικού κειµένου. Οι σχετικές τροποποιήσεις είναι οι εξής:
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–

∆ιευκρίνιση του τρόπου αξιολόγησης της απόδοσης της υφιστάµενης
νοµοθεσίας και του τρόπου µε τον οποίο συµπεριλήφθηκαν τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης στην ανάλυση του προβλήµατος·

–

Η προσθήκη των εκτιµήσεων βάσει στοιχείων της συνολικής ζηµίας στην
ευρωπαϊκή οικονοµία λόγω των καταχρηστικών πρακτικών στις υπό εξέταση
αγορές και των εκτιµώµενων συνολικών οφελών από τις προτιµώµενες
επιλογές πολιτικής, µε τις απαραίτητες επιφυλάξεις όσον αφορά την ερµηνεία
των ανωτέρω εκτιµήσεων·

–

∆ιευκρίνιση στο βασικό σενάριο του τρόπου µε τον οποίο η οδηγία σχετικά µε
την κατάχρηση της αγοράς συµπληρώνεται από άλλες σχετικές
χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις·

–

∆ιευκρίνιση του περιεχοµένου ορισµένων επιλογών πολιτικής και βελτίωση
της παρουσίασης των πακέτων προτιµώµενων επιλογών, καθώς και µια
αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων των πακέτων προτιµώµενων
επιλογών, λαµβάνοντας υπόψη συνέργειες ή συµβιβασµούς µεταξύ
διαφορετικών επιλογών, όπου υπάρχουν·
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–

Μια πιο αναλογική ανάλυση των πλέον δαπανηρών µέτρων στην αξιολόγηση
του διοικητικού φόρτου και κόστους·

–

Η προσθήκη στο κυρίως κείµενο πιο εµφανών, συνοπτικών περιλήψεων της
εκτίµησης των επιπτώσεων των επιλογών πολιτικής από την άποψη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων, ιδιαίτερα στους τοµείς των ερευνητικών εξουσιών
και των κυρώσεων·

–

Μια βελτιωµένη αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους η προσέγγιση του
ποινικού δικαίου είναι απαραίτητη για µια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή
πολιτική σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς, βάσει µελετών και στοιχείων
των κρατών µελών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των ποινικών
κυρώσεων, καθώς και µια σύνοψη των απαντήσεων στην ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών· και

–

Μια σαφέστερη παρουσίαση των απόψεων των ενδιαφερόµενων σχετικά µε τις
επιλογές πολιτικής στο κυρίως κείµενο, συµπεριλαµβανοµένων και των
θεσµικών και µεµονωµένων επενδυτών.

3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Νοµική βάση
Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ ως την καταλληλότερη βάση για
έναν κανονισµό σε αυτόν τον τοµέα. Ένας κανονισµός θεωρείται το καταλληλότερο
νοµικό µέσο για τον καθορισµό του πλαισίου κατάχρησης της αγοράς στην Ένωση.
Ένας κανονισµός, χάρη στην άµεση εφαρµογή του, θα µειώσει την κανονιστική
πολυπλοκότητα και θα προσφέρει µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια σε όσους υπόκεινται
στη νοµοθεσία σε όλη την έκταση της Ένωσης, εισάγοντας ένα εναρµονισµένο
σύνολο βασικών κανόνων και συνεισφέροντας στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

3.2.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5.3 της ΣΛΕΕ), ενέργειες σε
επίπεδο Ένωσης πρέπει να λαµβάνονται µόνο όταν οι σκοπούµενοι στόχοι δεν
µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς µόνο από τα κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω της
κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης ενέργειας, µπορούν να
επιτευχθούν καλύτερα από την Ένωση. Παρότι όλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο σε κάθε µεµονωµένο κράτος µέλος, ο συνολικός τους
αντίκτυπος γίνεται πλήρως αντιληπτός µόνο σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό
συµβαίνει γιατί η κατάχρηση της αγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί οπουδήποτε
είναι εγγεγραµµένο το µέσο, ή και εκτός χρηµατιστηρίων, και εποµένως ακόµα και
σε άλλες αγορές πέραν της πρωτεύουσας αγοράς του εν λόγω µέσου. Κατά συνέπεια,
υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος οι εθνικές απαντήσεις στην κατάχρηση της αγοράς να
καταστρατηγούνται ή να είναι αναποτελεσµατικές απουσία δράσης σε επίπεδο
Ένωσης.
Επιπλέον, µια συνεπής προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αποφυγή του
«εποπτικού αρµπιτράζ» και εφόσον αυτό το ζήτηµα καλύπτεται ήδη από το
κεκτηµένο της υπάρχουσας οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς, η
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αντιµετώπιση των προβληµάτων που επισηµαίνονται ανωτέρω µπορεί να επιτευχθεί
πιο αποτελεσµατικά µε µια κοινή προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση της
Ένωσης είναι κατάλληλη από την άποψη της αρχής της επικουρικότητας.
Η αρχή της αναλογικότητας απαιτεί κάθε παρέµβαση να είναι στοχευµένη και να
µην υπερβαίνει τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των στόχων. Η αρχή αυτή
αποτέλεσε οδηγό για τη διαδικασία από τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των
εναλλακτικών επιλογών πολιτικής µέχρι και την κατάρτιση αυτής της πρότασης.
3.3.

Συµµόρφωση µε τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις κανονισµών για τη
σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EΑΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής
Ασφαλίσεων και Ευρωπαϊκών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)16. Ως προς αυτό το σηµείο, η Επιτροπή
επιθυµεί να υπενθυµίσει τις δηλώσεις στις οποίες προέβη σχετικά µε τα άρθρα 290
και 291 της ΣΛΕΕ, κατά την έκδοση των κανονισµών για τη σύσταση των
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, σύµφωνα µε τις οποίες: «Όσον αφορά τη
διαδικασία για την έγκριση κανονιστικών προτύπων, η Επιτροπή υπογραµµίζει τον
µοναδικό χαρακτήρα του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, που απορρέει
από το µηχανισµό Lamfalussy και αναγνωρίζεται ρητά στη ∆ήλωση 39 που
προσαρτήθηκε στη ΣΛΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες αν οι
περιορισµοί του ρόλου της κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και
εκτελεστικών µέτρων είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ».

3.4.

Λεπτοµερής εξήγηση της πρότασης

3.4.1.

Κεφάλαιο Ι (Γενικές ∆ιατάξεις)

3.4.1.1. Ρύθµιση νέων αγορών, µηχανισµών διαπραγµάτευσης και εξωχρηµατιστηριακών
χρηµατοπιστωτικών µέσων
Η οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς βασίζεται στην έννοια της
απαγόρευσης των πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες ή
της χειραγώγησης της αγοράς σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά. Ωστόσο, µετά την έγκριση της οδηγίας
MiFID17, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα υπόκεινται σε αυξηµένη διαπραγµάτευση σε
πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), σε άλλα είδη οργανωµένων
µηχανισµών διαπραγµάτευσης (ΟΜ∆), όπως είναι οι µηχανισµοί εκτέλεσης
συµβάσεων ανταλλαγής ή τα συστήµατα διασταύρωσης χρηµατοµεσιτών, ή σε
διαπραγµατεύσιµα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα. Αυτοί οι νέοι χώροι και
µηχανισµοί διαπραγµάτευσης παρέχουν περισσότερο ανταγωνισµό στην υφιστάµενη
ρυθµιζόµενη αγορά, εξασφαλίζοντας αυξηµένο µερίδιο ρευστότητας και
προσελκύοντας ευρύτερο φάσµα επενδυτών. Η αύξηση της διαπραγµάτευσης σε
διάφορους χώρους δυσχεραίνει την παρακολούθηση ενδεχόµενης κατάχρησης της
αγοράς. Κατά συνέπεια, ο κανονισµός επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του πλαισίου
κατάχρησης της αγοράς που εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό µέσο
16
17
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που έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆ ώστε να εφαρµόζεται και
σε τυχόν σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα που υπόκεινται σε εξωχρηµατιστηριακή
διαπραγµάτευση και ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην καλυπτόµενη υποκείµενη
αγορά. Το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η πιθανότητα εποπτικού
αρµπιτράζ µεταξύ χώρων διαπραγµάτευσης, για να διασφαλιστεί ότι η προστασία
των επενδυτών και η ακεραιότητα των αγορών διατηρούνται σε ισότιµους όρους
ανταγωνισµού σε ολόκληρη την Ένωση και για να διασφαλιστεί ότι απαγορεύεται η
χειραγώγηση τέτοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων µέσω παραγώγων που υπόκεινται
σε εξωχρηµατιστηριακή διαπραγµάτευση, όπως οι συµβάσεις αντιστάθµισης
πιστωτικού κινδύνου (CDS).
3.4.1.2. Ρύθµιση των παραγώγων µέσων επί εµπορευµάτων και των σχετικών συµβολαίων
άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων
Οι αγορές άµεσης παράδοσης εµπορευµάτων και οι σχετικές αγορές παραγώγων
συνδέονται µεταξύ τους και η κατάχρηση αγοράς ενδέχεται να λαµβάνει χώρα σε
όλες αυτές τις αγορές. Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις αγορές
άµεσης παράδοσης γιατί οι υφιστάµενοι κανόνες για τη διαφάνεια και την
ακεραιότητα της αγοράς εφαρµόζονται µόνο στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και στις
αγορές παραγώγων και όχι στις σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης. Σκοπός του
κανονισµού δεν είναι να διέπει άµεσα αυτές τις αγορές. Μάλιστα, οποιαδήποτε
συναλλαγή ή ενέργεια εµπίπτουσα στις εν λόγω µη χρηµατοπιστωτικές αγορές
πρέπει να αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και να
υπόκειται σε ειδική ρύθµιση και εποπτεία ανά τοµέα, όπως προβλέπεται σχετικά µε
τον τοµέα της ενέργειας βάσει της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής για την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά (REMIT)18. Ωστόσο, ο
κανονισµός πρέπει να καλύπτει τις συναλλαγές ή τις συµπεριφορές στις εν λόγω
αγορές άµεσης παράδοσης που σχετίζονται µε και έχουν επιπτώσεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και στις αγορές παραγώγων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του. Συγκεκριµένα, δυνάµει της τρέχουσας οδηγίας σχετικά µε την
κατάχρηση της αγοράς η έλλειψη σαφούς και δεσµευτικού ορισµού των
εµπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις αγορές παράγωγων µέσων βασικών
εµπορευµάτων µπορεί να επιτρέψει ασυµµετρίες στην πληροφόρηση σχετικά µε
αυτές τις σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι, δυνάµει του
τρέχοντος πλαισίου κατάχρησης αγοράς, οι επενδυτές σε παράγωγα µέσα βασικών
εµπορευµάτων ενδέχεται να είναι λιγότερο προστατευµένοι από επενδυτές σε
παράγωγα µέσα χρηµατοπιστωτικών αγορών γιατί ένα άτοµο µπορεί να επωφεληθεί
από εµπιστευτικές πληροφορίες σε αγορά άµεσης παράδοσης, εάν διαπραγµατεύεται
σε σχετική αγορά παραγώγων µέσων. Για το λόγο αυτό ο ορισµός των
εµπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τα παράγωγα µέσα βασικών
εµπορευµάτων πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε το γενικό ορισµό των εµπιστευτικών
πληροφοριών και να επεκταθεί για να συµπεριλάβει ευαίσθητες πληροφορίες
σχετικά µε τιµές οι οποίες αφορούν το σχετικό συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί
εµπορευµάτων, καθώς και στο ίδιο το παράγωγο µέσο. Με αυτόν τον τρόπο θα
διασφαλιστεί η νοµική σαφήνεια και η καλύτερη πληροφόρηση των επενδυτών.
Επιπλέον, η οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση αγοράς απαγορεύει µόνο τυχόν
χειραγώγηση που διαστρεβλώνει την τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Καθώς
ορισµένες συναλλαγές στις αγορές παράγωγων µέσων µπορούν να χρησιµοποιηθούν
18
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και για τη χειραγώγηση της τιµής των σχετικών αγορών άµεσης παράδοσης και οι
συναλλαγές στις αγορές άµεσης παράδοσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
χειραγώγηση των αγορών πιστωτικών παραγώγων, ο ορισµός της χειραγώγησης της
αγοράς πρέπει να επεκταθεί στον κανονισµό ώστε να συµπεριλάβει και αυτά τα είδη
χειραγώγησης µεταξύ αγορών. Στην ειδική περίπτωση ενεργειακών προϊόντων
χονδρικής πώλησης, οι αρµόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται µε τον
Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας και τις εθνικές
κανονιστικές αρχές των κρατών µελών για να διασφαλίσουν ότι υιοθετείται µια
συντονισµένη προσέγγιση για την επιβολή των σχετικών κανόνων που αφορούν τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής πώλησης.
Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά
των ορισµών του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά
χονδρικής] όταν εφαρµόζουν τους ορισµούς των εµπιστευτικών πληροφοριών, των
πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και της χειραγώγησης
της αγοράς του παρόντος κανονισµού σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που σχετίζονται µε
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής πώλησης.
3.4.1.3. Χειραγώγηση της αγοράς µέσω αλγοριθµικών συναλλαγών και συναλλαγών υψηλής
συχνότητας
Παρατηρείται µια ευρεία αύξηση της χρήσης αυτόµατων µεθόδων διαπραγµάτευσης
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως είναι οι αλγοριθµικές συναλλαγές ή οι
συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν αλγορίθµους
υπολογιστή που αποφασίζουν αν θα δοθεί µια εντολή ή/και διάφορες πτυχές
εκτέλεσης της εντολής. Ένα συγκεκριµένο είδος αλγοριθµικών συναλλαγών είναι
γνωστό ως συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT). Οι συναλλαγές υψηλής
συχνότητας συνήθως δεν αποτελούν στρατηγική από µόνες τους, αλλά συνίστανται
στη χρήση πολύ εξειδικευµένης τεχνολογίας για την εφαρµογή παραδοσιακών
στρατηγικών διαπραγµάτευσης, όπως είναι το αρµπιτράζ και οι στρατηγικές ειδικής
διαπραγµάτευσης. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες αλγοριθµικές στρατηγικές
και οι στρατηγικές HFT είναι νόµιµες έχουν προσδιοριστεί από τις ρυθµιστικές
αρχές συγκεκριµένες αυτοµατοποιηµένες στρατηγικές που, εάν πραγµατοποιηθούν,
είναι πιθανόν να αποτελέσουν κατάχρηση της αγοράς. Για παράδειγµα, στρατηγικές
όπως η πρακτική της συσσώρευσης εντολών και η παραποίηση δεδοµένων. Ο
ορισµός της χειραγώγησης της αγοράς στην οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση
αγοράς είναι πολύ ευρύς και µπορεί ήδη να εφαρµοστεί σε καταχρηστική
συµπεριφορά ανεξάρτητα του µέσου που χρησιµοποιείται για τη διαπραγµάτευση.
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστούν περαιτέρω στον κανονισµό
συγκεκριµένα παραδείγµατα στρατηγικών που χρησιµοποιούν αλγοριθµικές
συναλλαγές και συναλλαγές υψηλής συχνότητας που εµπίπτουν στην απαγόρευση
της χειραγώγησης της αγοράς. Ο καλύτερος προσδιορισµός των καταχρηστικών
στρατηγικών θα διασφαλίσει µια συνεπή προσέγγιση παρακολούθησης και
εφαρµογής από τις αρµόδιες αρχές.
3.4.1.4. Απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς
Επειδή η οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς δεν καλύπτει απόπειρες
χειραγώγησης της αγοράς, προκειµένου µια ρυθµιστική αρχή να αποδείξει την
ύπαρξη χειραγώγηση πρέπει να αποδείξει ότι έχει τεθεί εντολή ή ότι έχει εκτελεστεί
η συναλλαγή. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ένα άτοµο προβαίνει σε
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κάποιες ενέργειες και υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία της πρόθεσης
χειραγώγησης της αγοράς αλλά είτε δεν τίθεται η εντολή είτε δεν εκτελείται η
συναλλαγή. Ο κανονισµός απαγορεύει ρητά τις απόπειρες χειραγώγησης της αγοράς,
γεγονός που θα ενισχύσει την ακεραιότητα της αγοράς. Ο υπάρχων ορισµός των
πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες περιείχε ήδη στοιχεία
συµπεριφορών που συνιστούν απόπειρες. Τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν και η
απόπειρα εκτέλεσης πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες
θα χαρακτηριστεί ως χωριστό αδίκηµα.
3.4.1.5. ∆ικαιώµατα εκποµπής
Τα δικαιώµατα εκποµπής θα επαναχαρακτηρισθούν ως χρηµατοπιστωτικά µέσα στο
πλαίσιο της επανεξέτασης της οδηγίας για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι θα εµπίπτουν και αυτά στο πεδίο εφαρµογής του
πλαισίου κατάχρησης αγοράς. Παρότι τα περισσότερα µέτρα δυνάµει του
συστήµατος κατάχρησης της αγοράς θα εφαρµόζονταν χωρίς προσαρµογή στα
δικαιώµατα εκποµπής, ορισµένες διατάξεις θα χρειαστεί να προσαρµοστούν ώστε να
ληφθεί υπόψη η ειδική φύση των εν λόγω µέσων και τα δοµικά χαρακτηριστικά της
συγκεκριµένης αγοράς. Συγκεκριµένα, σε αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει για την
πλειοψηφία των κατηγοριών χρηµατοπιστωτικών µέσων, η δηµοσιοποίηση
εµπιστευτικών πληροφοριών και τα καθήκοντα που αφορούν τους καταλόγους
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις συναλλαγές προσώπων
που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα δεν µπορούν να εφαρµοστούν στους εκδότες
δικαιωµάτων εκποµπής που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρµογή
των κλιµατικών πολιτικών της Ένωσης. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές
(συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής) είναι ούτως ή άλλως υποχρεωµένες να
διασφαλίζουν τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις δηµοσιοποίηση και την πρόσβαση σε
νέες αποφάσεις, εξελίξεις και δεδοµένα. Επιπλέον, κατά την άσκηση της κλιµατικής
πολιτικής της Ένωσης, τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και άλλοι
επισήµως διορισµένοι φορείς δεν πρέπει να περιορίζονται από τα καθήκοντα που
ορίζει το σύστηµα κατάχρησης της αγοράς.
Κατά συνέπεια, εισάγεται ένας ειδικός ορισµός των εµπιστευτικών πληροφοριών για
δικαιώµατα εκποµπής. Η υποχρέωση δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών
εναπόκειται στους συµµετέχοντες στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπής, καθώς αυτοί
θα τηρούν τις σχετικές πληροφορίες που είναι κατάλληλες για ad hoc ή περιοδική
γνωστοποίηση. Εάν οριστεί ένα ανώτατο όριο (εκφρασµένο ως εκποµπές ή θερµική
ισχύς ή ως συνδυασµός των ανωτέρω) µέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, θα
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης δυνάµει του άρθρου 12 (καθώς
και των άρθρων 13 και 14) όλες οι οντότητες, η δραστηριότητα των οποίων σε
µεµονωµένη βάση ενδέχεται να µην έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη διαµόρφωση των
τιµών των δικαιωµάτων εκποµπής ή των (επακόλουθων) κινδύνων πράξεων
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες.
Τέλος, λόγω του νέου χαρακτηρισµού των δικαιωµάτων εκποµπής ως
χρηµατοπιστωτικών µέσων στο πλαίσιο της MiFID, είναι δυνατή η ένταξη όλων των
µέτρων περί κατάχρησης αγοράς τα οποία αφορούν τις δηµοπρασίες δικαιωµάτων
εκποµπής, σε ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και µάλιστα από κοινού µε το γενικό
καθεστώς κατά των καταχρήσεων αγοράς για τη δευτερογενή αγορά.
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3.4.2.

Κεφάλαιο ΙΙ (Πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και
χειραγώγηση της αγοράς)

3.4.2.1. Εµπιστευτικές πληροφορίες
Οι εµπιστευτικές πληροφορίες µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο κατάχρησης πριν
υποχρεωθεί ο εκδότης να τις δηµοσιοποιήσει. Η πορεία των διαπραγµατεύσεων των
συµβάσεων, οι προσωρινά συµφωνηθέντες όροι σε διαπραγµατεύσεις συµβάσεων, η
πιθανότητα διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα
διατεθούν στην αγορά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή οι προσωρινοί όροι διάθεσης
των χρηµατοπιστωτικών µέσων ενδέχεται να είναι πληροφορίες που ενδιαφέρουν
τους επενδυτές. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται
εµπιστευτικές. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να µην είναι αρκετά
ακριβείς ώστε να συνεπάγονται υποχρέωση του εκδότη να τις δηµοσιοποιήσει. Σε
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρµόζεται η απαγόρευση των πράξεων προσώπων
που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες, αλλά όχι η υποχρέωση του εκδότη να
δηµοσιοποιήσει τις πληροφορίες.
3.4.2.2. Ισότιµοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των χώρων και µηχανισµών διαπραγµάτευσης
στην πρόληψη και τον εντοπισµό των περιστατικών κατάχρησης της αγοράς
Η αυξανόµενη διαπραγµάτευση µέσων σε διάφορους χώρους δυσχεραίνει την
παρακολούθηση για ενδεχόµενη κατάχρηση της αγοράς. Σύµφωνα µε την οδηγία
MiFID, τη λειτουργία πολυµερών µηχανισµών διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) µπορούν να
αναλαµβάνουν διαχειριστές αγοράς ή επιχειρήσεις επενδύσεων. Οι υποχρεώσεις
παρακολούθησης του άρθρου 26 της οδηγίας MiFID εφαρµόζονται και σε αυτούς.
Ωστόσο, η υποχρέωση του άρθρου 6 της οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της
αγοράς για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων µε στόχο την πρόληψη και τον εντοπισµό
πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς εφαρµόζεται µόνο στους διαχειριστές αγοράς.
Ο κανονισµός στοχεύει στη διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού για όλους
τους χώρους και µηχανισµούς διαπραγµάτευσης στο πεδίο εφαρµογής του
απαιτώντας την υιοθέτηση των αναγκαίων διαρθρωτικών διατάξεων µε στόχο την
πρόληψη και τον εντοπισµό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς.
3.4.3.

Κεφάλαιο ΙΙΙ (Απαιτήσεις δηµοσιοποίησης)

3.4.3.1. ∆ηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών
3.4.3.2. Το άρθρο 6, παράγραφος 1 της οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς
απαιτεί από τους εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων να δηµοσιοποιούν το ταχύτερο
δυνατό τις εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν άµεσα τους εν λόγω εκδότες. Η
παράγραφος 2 επιτρέπει στους εν λόγω εκδότες να αναβάλουν τη δηµοσιοποίηση
µιας εµπιστευτικής πληροφορίας υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. ∆υνάµει του
κανονισµού, οι εκδότες θα υποχρεούνται να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές
σχετικά µε την απόφασή τους να αναβάλουν τη δηµοσιοποίηση µιας εµπιστευτικής
πληροφορίας αµέσως µετά τη σχετική δηµοσιοποίηση. Η ευθύνη της αξιολόγησης
του κατά πόσον είναι δικαιολογηµένη η αναβολή εναπόκειται στον εκδότη. Η
δυνατότητα των αρµόδιων αρχών να ερευνούν εκ των υστέρων εάν όντως
πληρούνταν οι ειδικές προϋποθέσεις για την αναβολή θα αυξήσει την προστασία των
επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς. Ωστόσο, αν οι εµπιστευτικές
πληροφορίες έχουν συστηµική σηµασία και η αναβολή της δηµοσιοποίησής τους
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συνάδει µε το κοινό συµφέρον, οι αρµόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να
επιτρέψουν την εν λόγω αναβολή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα προς το
ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της αποφυγής των ζηµιών που θα µπορούσε να
επιφέρει η χρεοκοπία ενός συστηµικά σηµαντικού εκδότη. Κατάλογοι προσώπων
που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες.
Οι κατάλογοι των προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες είναι ένα
σηµαντικό εργαλείο για τις αρµόδιες αρχές όταν ερευνούν πιθανή κατάχρηση της
αγοράς. Ο κανονισµός στοχεύει στην εξάλειψη των εθνικών διαφορών που έχουν
µέχρι στιγµής επιβάλει περιττά διοικητικά εµπόδια στους εκδότες, καθώς
προβλέπουν ότι τα ακριβή δεδοµένα που περιλαµβάνονται στους εν λόγω
καταλόγους πρέπει να ορίζονται σε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και σε εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που εκδίδονται από την Επιτροπή.
3.4.3.3. Απαιτήσεις δηµοσιοποίησης για εκδότες, των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ
Με την επιφύλαξη των στόχων διατήρησης της ακεραιότητας και της διαφάνειας των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και της προστασίας των επενδυτών, το πλαίσιο
κατάχρησης της αγοράς προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
εκδοτών, των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Η εφαρµογή του νέου πλαισίου για
την κατάχρηση της αγοράς που εισάγει ο κανονισµός µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις
αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ ενδέχεται να αποτρέψει τους εκδότες που
δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές να συγκεντρώσουν κεφάλαια στις
κεφαλαιαγορές. Το πεδίο εφαρµογής και το µέγεθος των δραστηριοτήτων των εν
λόγω εκδοτών είναι πιο περιορισµένο και οι περιστάσεις που προκαλούν την ανάγκη
δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών είναι συνήθως πιο περιορισµένες από
αυτές των µεγάλων εκδοτών. Ο κανονισµός απαιτεί από τους εν λόγω εκδότες να
δηµοσιοποιούν εµπιστευτικές πληροφορίες µε έναν απλοποιηµένο και
τροποποιηµένο τρόπο ειδικό για αυτές τις αγορές. Οι σχετικές εµπιστευτικές
πληροφορίες µπορούν να δηµοσιεύονται από τις εν λόγω αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ εκ
µέρους των εκδοτών, σύµφωνα µε ένα τυποποιηµένο περιεχόµενο και µορφότυπο
που προσδιορίζεται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η Επιτροπή. Οι εν
λόγω εκδότες απαλλάσσονται επίσης, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, από την
υποχρέωση τήρησης και συνεχούς ανανέωσης καταλόγων προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες, και επωφελούνται από το νέο ανώτατο όριο για την
αναφορά των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα που
αναφέρονται κατωτέρω.
3.4.3.4. Αναφορά των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
Ο κανονισµός διευκρινίζει το πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων αναφοράς που
αφορούν τις συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα. Οι
ανωτέρω αναφορές εξυπηρετούν σηµαντικούς σκοπούς αποτρέποντας πρόσωπα που
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα από την εκτέλεση πράξεων βάσει εµπιστευτικών
πληροφοριών και παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες στην αγορά σχετικά µε την
άποψη του διευθυντικού στελέχους σχετικά µε τις διακυµάνσεις των τιµών των
µεριδίων των εκδοτών. Ο κανονισµός διευκρινίζει ότι τυχόν συναλλαγή που
εκτελείται από πρόσωπο που ασκεί διακριτική ευχέρεια εκ µέρους προσώπου που
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ασκεί διευθυντικά καθήκοντα για έναν εκδότη ή µέσω της οποίας το πρόσωπο που
ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ενεχυριάζει ή δανείζει τα µερίδιά του πρέπει να
αναφέρεται στις αρµόδιες αρχές και να διατίθεται στο κοινό. Επιπλέον, εισάγει
ενιαίο ανώτατο όριο 20 000 ευρώ για όλα τα κράτη µέλη, το οποίο ενεργοποιεί την
υποχρέωση αναφοράς των σχετικών συναλλαγών προσώπων που ασκούν
διευθυντικά καθήκοντα.
3.4.4.

Κεφάλαιο IV (EAKAA και αρµόδιες αρχές)

3.4.4.1. Εξουσίες των αρµόδιων αρχών
∆υνάµει του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας σχετικά µε την
κατάχρηση αγοράς, οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να ζητούν πληροφορίες
από οποιοδήποτε πρόσωπο. Ωστόσο, υπάρχει ένα κενό στις πληροφορίες σχετικά µε
τις αγορές άµεσης παράδοσης εµπορευµάτων, όπου δεν υπάρχουν κανόνες
διαφάνειας ή υποχρεώσεις αναφοράς στις ρυθµιστικές αρχές του κλάδου, όπου
υφίστανται. Η εξουσία των αρµόδιων αρχών να ζητούν πληροφορίες από
οποιοδήποτε πρόσωπο συνήθως τους παρέχει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες για τη διερεύνηση υποψιών πιθανής κατάχρησης της αγοράς. Όµως
αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να µην είναι ικανοποιητικές, ιδιαίτερα εάν δεν
υπάρχει κλαδική αρχή που εποπτεύει τις εν λόγω αγορές άµεσης παράδοσης
εµπορευµάτων. Ο κανονισµός παρέχει πρόσβαση στις αρµόδιες αρχές σε συνεχή
δεδοµένα απαιτώντας την απευθείας υποβολή των εν λόγω δεδοµένων σε αυτές σε
ορισµένο µορφότυπο. Έχοντας πρόσβαση στα συστήµατα των διαπραγµατευτών των
εµπορευµάτων άµεσης παράδοσης, οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης να
παρακολουθούν ροές δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο.
Για τους σκοπούς του εντοπισµού πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, είναι αναγκαίο οι αρµόδιες
αρχές να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και να κατάσχουν
έγγραφα. Η πρόσβαση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στις
κατωτέρω περιπτώσεις: (i) το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι πληροφορίες
δεν έχει συµµορφωθεί µε την απαίτηση (εν όλω ή εν µέρει)· ή (ii) υπάρχουν βάσιµοι
λόγοι να θεωρείται ότι εάν ζητηθούν πληροφορίες δεν θα υπάρξει ανταπόκριση ή ότι
τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την απαίτηση παροχής
πληροφοριών θα αποµακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν. Παρότι επί
του παρόντος σε όλες τις δικαιοδοσίες προβλέπεται η πρόσβαση σε οποιοδήποτε
έγγραφο, δεν έχουν όλες οι αρµόδιες αρχές την εξουσία πρόσβασης σε ιδιωτικές
εγκαταστάσεις και κατάσχεσης εγγράφων. Σαν αποτέλεσµα, συντρέχει κίνδυνος οι
αρµόδιες αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις να στερηθούν σηµαντικά και απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία και κατά συνέπεια, να µην εντοπιστούν και να µην τιµωρηθούν
πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις
χειραγώγησης της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να τονισθεί ότι τέτοια πρόσβαση
σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις ενδεχοµένως συνιστά αυθαίρετη παρέµβαση στα
θεµελιώδη δικαιώµατα σεβασµού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, όπως
αυτά αναγνωρίζονται µε το άρθρο 7 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ουσιώδους σηµασίας, κάθε περιορισµός των
δικαιωµάτων αυτών να συνάδει πλήρως µε τη διάταξη του άρθρου 52 του Χάρτη.
Κατά συνέπεια, η αρµόδια αρχή κράτους µέλους θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία
εισόδου σε ιδιωτικούς χώρους προκειµένου να προβαίνει στην κατάσχεση εγγράφων,
αλλά µόνον έχοντας προηγουµένως λάβει άδεια από τη δικαστική αρχή του οικείου
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κράτους µέλους, εκδιδόµενη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, και µόνο στις
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έγγραφα σχετιζόµενα µε το
αντικείµενο της έρευνας είναι ενδεχοµένως ικανά να αποτελέσουν αποδεικτικά
στοιχεία σε υπόθεση κατάχρησης από κάτοχο εµπιστευτικών πληροφοριών ή
χειραγώγησης της αγοράς, κατά παράβαση του παρόντος κανονισµού ή της οδηγίας
[νέα MAD]. Η απαγόρευση πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς εφαρµόζεται σε όλα τα
πρόσωπα. Κατά συνέπεια, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες που τηρούνται, όχι µόνο από επιχειρήσεις επενδύσεων, αλλά και από
τα ίδια τα πρόσωπα, καθώς και σε πληροφορίες που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά
των εν λόγω προσώπων και τηρούνται σε βάσεις δεδοµένων µη χρηµατοπιστωτικών
εταιρειών. Τα υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα υπάρχοντα
αρχεία διακίνησης δεδοµένων επιχειρήσεων επενδύσεων που εκτελούν συναλλαγές
και τα υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα υπάρχοντα αρχεία
διακίνησης δεδοµένων εταιρειών τηλεπικοινωνιών αποτελούν σηµαντικά
αποδεικτικά στοιχεία για τον εντοπισµό και την απόδειξη της ύπαρξης πράξεων
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της
αγοράς. Μέσω των στοιχείων για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και των αρχείων
διακίνησης δεδοµένων µπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός προσώπου που
είναι υπεύθυνο για τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Στα
περισσότερα είδη πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες ή
χειραγώγησης της αγοράς εµπλέκονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα που
µεταφέρουν πληροφορίες ή συντονίζουν τις δραστηριότητές τους. Τα στοιχεία για
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα αρχεία διακίνησης δεδοµένων µπορεί να
αποδείξουν ότι υφίσταται σχέση µεταξύ ενός προσώπου που έχει πρόσβαση σε
εµπιστευτικές πληροφορίες και της ύποπτης δραστηριότητας ενός άλλου ή να
αποδείξουν ένα σύνδεσµο µεταξύ των συναλλακτικών δραστηριοτήτων δύο
προσώπων, που αποτελεί αθέµιτη σύµπραξη. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε στοιχεία
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και αρχεία διακίνησης δεδοµένων που κατέχουν οι
εταιρείες τηλεπικοινωνιών θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα για την
επίτευξη των ερευνητικών καθηκόντων και των καθηκόντων επιβολής των µελών
της CESR19. Πράγµατι, η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και τα αρχεία που
τηρούνται από εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι σηµαντικό και κάποιες φορές το
µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για να διαπιστωθεί εάν µεταφέρθηκαν εµπιστευτικές
πληροφορίες από κάποιο πρωτεύον πρόσωπο που τις κατέχει σε άλλο πρόσωπο που
συναλλάσσεται βάσει αυτών των πληροφοριών. Για παράδειγµα, τα εν λόγω
δεδοµένα θα αποτελούσαν αποδεικτικό στοιχείο σε µια υπόθεση όπου ένα µέλος του
∆Σ εταιρείας που κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες µεταφέρει εµπιστευτικές
πληροφορίες µέσω τηλεφώνου σε φίλο, συγγενή ή µέλος της οικογένειάς του που
αργότερα εκτελεί ύποπτη συναλλαγή βάσει των εµπιστευτικών πληροφοριών που
έλαβε. Τα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα αρχεία διακίνησης
δεδοµένων από εταιρείες τηλεπικοινωνιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις
ρυθµιστικές αρχές για να αποδειχτεί ότι έγινε µια κλήση από το πρωτεύον πρόσωπο
που κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες στο φίλο ή συγγενή του λίγο πριν αυτός/ή
καλέσει τον χρηµατοµεσίτη του και του δώσει οδηγίες για την εκτέλεση της ύποπτης
συναλλαγής. Τα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα αρχεία διακίνησης
19
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Η CESR απαντά στην πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την
κατάχρηση της αγοράς, της 20ής Απριλίου 2009, διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm.
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δεδοµένων που τηρούνται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών αποτελούν αποδεικτικό
στοιχείο µιας σχέσης που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο
για τη στήριξη της υπόθεσης. Ένα επιπλέον παράδειγµα είναι η περίπτωση
ανάρτησης ενός ψευδούς ή παραπλανητικού µηνύµατος σε διαδικτυακό πίνακα
ανακοινώσεων µε στόχο τον επηρεασµό της τιµής ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου.
Τα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα αρχεία διακίνησης δεδοµένων
µπορούν να συµβάλουν στον εντοπισµό του συγγραφέα του µηνύµατος. Επιπλέον,
τα εν λόγω αρχεία µπορούν να αποτελέσουν το αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης µε
άλλο πρόσωπο που προέβη σε ύποπτες συναλλαγές πριν ή µετά τη διάδοση ψευδών
ή παραπλανητικών πληροφοριών προκειµένου να αποδειχθεί η χειραγώγηση της
αγοράς µέσω της διάδοσης των εν λόγω πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι
σηµαντικό να καθιερωθούν, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ίσοι όροι όσον
αφορά την πρόσβαση των αρµόδιων αρχών σε στοιχεία για τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις και στα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων που τηρούνται από
εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή από επενδυτική εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι αρµόδιες
αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τους παραδίδονται υπάρχοντα αρχεία
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και υπάρχοντα στοιχεία διακίνησης δεδοµένων, τα
οποία τηρούνται από φορέα εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή από
επενδυτική εταιρεία, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι
τέτοια αρχεία, σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της επιθεώρησης, αποτελούν
ενδεχοµένως κρίσιµα αποδεικτικά στοιχεία σε υπόθεση κατάχρησης από κάτοχο
εµπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς, όπως αυτά
προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισµό ή στην οδηγία [νέα MAD]. Θα πρέπει
επίσης να καταστεί σαφές ότι, πάντως, τα εν λόγω αρχεία δεν αφορούν το
περιεχόµενο της συναφούς συνδιάλεξης ή επικοινωνίας.

Καθώς η κατάχρηση αγοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα σε διάφορες χώρες και
αγορές, η ΕΑΚΑΑ διαδραµατίζει σηµαντικό συντονιστικό ρόλο και οι αρµόδιες
αρχές οφείλουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλες
αρµόδιες αρχές και, εάν συντρέχει περίπτωση, για παράγωγα µέσα επί
εµπορευµάτων, µε τις ρυθµιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις σχετικές αγορές
άµεσης παράδοσης, εντός της Ένωσης και σε τρίτες χώρες.
3.4.5.

Κεφάλαιο V (∆ιοικητικές κυρώσεις)

3.4.5.1. Κυρώσεις
Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές ενοποιούνται ολοένα περισσότερο εντός της Ένωσης
και οι παραβάσεις µπορούν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις στο εσωτερικό της
Ένωσης. Τα υπάρχοντα αποκλίνοντα καθεστώτα κυρώσεων µεταξύ των κρατών
µελών διευκολύνουν το εποπτικό αρµπιτράζ και πλήττουν τους απώτερους στόχους
της ακεραιότητας και της διαφάνειας της αγοράς στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Για παράδειγµα, µια απογραφή των υφιστάµενων
εθνικών καθεστώτων αποκάλυψε ότι τα επίπεδα των χρηµατικών κυρώσεων
ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών, ότι κάποιες από τις αρµόδιες
αρχές στερούνται ορισµένων σηµαντικών εξουσιών επιβολής κυρώσεων και ότι
κάποιες άλλες δεν µπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε φυσικά και νοµικά

EL

15

EL

πρόσωπα20. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός εισάγει ελάχιστους κανόνες για τα
διοικητικά µέτρα, τις κυρώσεις και τα πρόστιµα. Οι εν λόγω κανόνες δεν
αποτρέπουν τα µεµονωµένα κράτη µέλη από τον καθορισµό υψηλότερων προτύπων.
Ο κανονισµός προβλέπει την παραίτηση από τυχόν εντοπισµένα παράνοµα κέρδη,
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων και, προκειµένου να διασφαλιστεί η ενδεδειγµένη
αποτρεπτικότητα των µέτρων, θεσπίζει πρόστιµα τα οποία πρέπει να υπερβαίνουν
τυχόν κέρδη που αποκτήθηκαν ή ζηµίες που αποφεύχθηκαν ως αποτέλεσµα
παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το ύψος των οποίων οφείλουν
να προσδιορίζουν οι αρµόδιες αρχές λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα και τις
περιστάσεις.
Επιπλέον, οι ποινικές κυρώσεις έχουν πιο αποτρεπτικό χαρακτήρα από τα διοικητικά
µέτρα και τις κυρώσεις. Η πρόταση για οδηγία [ΧΧ] εισάγει την απαίτηση θέσπισης
αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων από όλα τα
κράτη µέλη για τα σοβαρότερα αδικήµατα που σχετίζονται µε καταχρήσεις από
κατόχους εµπιστευτικών πληροφοριών και µε χειραγώγηση αγοράς. Η εν λόγω
οδηγία εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα
κανονισµό, συµπεριλαµβανοµένων και µελλοντικών εκτελεστικών µέτρων. Ωστόσο,
οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της οδηγίας ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτούς που χρησιµοποιούνται στον παρόντα κανονισµό.
3.4.5.2. Προστασία και κίνητρα για πληροφοριοδότες
Η παροχή πληροφοριών µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη πηγή πρωτευουσών
πληροφοριών και µπορεί να προειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές για υποθέσεις
ενδεχόµενης κατάχρησης της αγοράς. Ο κανονισµός ενισχύει το πλαίσιο κατάχρησης
της αγοράς στην Ένωση εισάγοντας κατάλληλα µέτρα προστασίας των
πληροφοριοδοτών που αναφέρουν υποψίες κατάχρησης της αγοράς, τη δυνατότητα
χρηµατοοικονοµικών κινήτρων για πρόσωπα που παρέχουν πληροφορίες στις
αρµόδιες αρχές που οδηγούν σε χρηµατική κύρωση και ενίσχυση των διατάξεων των
κρατών µελών σχετικά µε τη λήψη και την αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της πρότασης αφορούν τα καθήκοντα
που αναλαµβάνει η ΕΑΚΑΑ όπως προσδιορίζεται στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό
δελτίο που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Οι συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις για την Επιτροπή αξιολογούνται επίσης στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό
δελτίο που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
Η πρόταση έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Κοινότητας.

20
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(COM (2010) 1496) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την
ενίσχυση των συστηνόταν κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ∆εκέµβριος
2010, Κεφάλαιο 3.
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2011/0295 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις
χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο
114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής21,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής22,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας23,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η δηµιουργία µιας πραγµατικά ενιαίας αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών είναι
σηµαντική για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στην
Ένωση.

(2)

Προϋπόθεση για µια ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική χρηµατοπιστωτική αγορά
είναι η ακεραιότητα της αγοράς. Η οµαλή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και
η εµπιστοσύνη του κοινού στις αγορές αποτελούν προϋποθέσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη και ευηµερία. Η κατάχρηση της αγοράς βλάπτει την ακεραιότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και την εµπιστοσύνη του κοινού στις κινητές αξίες και τα
παράγωγα µέσα.

21

ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .

22
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(3)

Η οδηγία 2003/6/ΕΚ24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις
πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις
χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση της αγοράς), που εγκρίθηκε στις 28 Ιανουαρίου
2003, συµπλήρωσε και επικαιροποίησε το νοµικό πλαίσιο της Ένωσης για την
προστασία της ακεραιότητας της αγοράς. Ωστόσο, δεδοµένων των νοµοθετικών και
τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελίξεων της αγοράς που συνέβησαν έκτοτε και
είχαν ως αποτέλεσµα σηµαντικές αλλαγές στο χρηµατοοικονοµικό τοπίο, η εν λόγω
οδηγία πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι συµβαδίζει µε τις ανωτέρω
εξελίξεις. Επιπλέον, ένα νέο νοµοθετικό µέσο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση
ενιαίων κανόνων και της αποσαφήνισης βασικών εννοιών, καθώς και για τη
διασφάλιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που συνάδει µε τα συµπεράσµατα της
οµάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία25.

(4)

Υπάρχει η ανάγκη θέσπισης ενός ενιαίου πλαισίου για τη διατήρηση της ακεραιότητας
της αγοράς και για την αποφυγή ενδεχόµενου εποπτικού αρµπιτράζ, καθώς και για την
παροχή µεγαλύτερης νοµικής σαφήνειας και λιγότερης κανονιστικής πολυπλοκότητας
για τους συµµετέχοντες της αγοράς. Αυτή η άµεσα εφαρµοστέα νοµική πράξη
στοχεύει να συνεισφέρει µε καθοριστικό τρόπο στην οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και κατά συνέπεια πρέπει να βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου
114 της ΣΛΕΕ, όπως ερµηνεύονται σύµφωνα µε τη σχετική νοµολογία του
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Κατά συνέπεια, προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια που αποµένουν για το
εµπόριο και οι σηµαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού που οφείλονται σε
αποκλίσεις µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών και να αποτραπούν τυχόν περαιτέρω
πιθανά εµπόδια για το εµπόριο και η δηµιουργία σηµαντικών στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός κανονισµού για τη δηµιουργία
οµοιόµορφων κανόνων εφαρµοστέων σε όλα τα κράτη µέλη. Η διαµόρφωση
απαιτήσεων κατάχρησης της αγοράς µε τη µορφή ενός κανονισµού θα διασφαλίσει ότι
οι εν λόγω απαιτήσεις θα είναι άµεσα εφαρµόσιµες. Έτσι θα διασφαλιστούν
οµοιόµορφες συνθήκες αποτρέποντας την υιοθέτηση αποκλινουσών εθνικών
απαιτήσεων ως αποτέλεσµα της µεταφοράς µιας οδηγίας. Ο παρών κανονισµός πρέπει
να έχει ως αποτέλεσµα όµοιους κανόνες για όλα τα πρόσωπα σε όλη την Ένωση. Ένας
κανονισµός θα µειώσει επίσης την κανονιστική πολυπλοκότητα και το κόστος της
συµµόρφωσης των εταιρειών, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
διασυνοριακή βάση, και θα συνεισφέρει στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού.

(6)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την πρωτοβουλία «Small Business Act» για
την Ευρώπη26 καλεί την Ένωση και τα κράτη µέλη να σχεδιάσουν κανόνες για τον
περιορισµό των διοικητικών εµποδίων, να προσαρµόσουν τη νοµοθεσία στις ανάγκες
των εκδοτών στις αγορές µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την
πρόσβαση των εν λόγω εκδοτών στη χρηµατοδότηση. Ορισµένες διατάξεις της
οδηγίας 2003/6/ΕΚ επιβαρύνουν τους εκδότες, και ιδιαίτερα αυτούς των οποίων τα

24

EE L 16 της 12.04.2003, σ.16.
Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία, Βρυξέλλες,
25.02.2009.
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» - Μια «Small
Business Act» για την Ευρώπη, COM(2008)394 τελικό.

25
26

EL

18

EL

χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε αγορές ανάπτυξης
ΜΜΕ, µε διοικητικό φόρτο, ο οποίος πρέπει να µειωθεί.

EL

(7)

Η κατάχρηση της αγοράς είναι µια έννοια που καλύπτει κάθε παράνοµη συµπεριφορά
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού
πρέπει να ερµηνεύεται ως πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες ή κατάχρηση εµπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς.
Οι ανωτέρω συµπεριφορές αποτρέπουν την πλήρη και κατάλληλη διαφάνεια της
αγοράς, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή όλων των οικονοµικών φορέων
στη διαπραγµάτευση σε συνδεδεµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές.

(8)

Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/EΚ είχε ως επίκεντρο τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές, αλλά τα
τελευταία χρόνια τα χρηµατοπιστωτικά µέσα υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε
διαπραγµάτευση µέσω πολυµερών µηχανισµών διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆). Υπάρχουν
επίσης χρηµατοπιστωτικά µέσα που εισάγονται προς διαπραγµάτευση µόνο σε άλλα
είδη οργανωµένων µηχανισµών διαπραγµάτευσης (ΟΜ∆), όπως τα συστήµατα
διασταύρωσης χρηµατοµεσιτών ή µόνο τα εξωχρηµατιστηριακά. Κατά συνέπεια, το
πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού πρέπει να επεκταθεί για να συµπεριλάβει
οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό µέσο εισάγεται προς διαπραγµάτευση σε ΠΜ∆ ή
ΟΜ∆, καθώς και εξωχρηµατιστηριακά χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως για παράδειγµα
συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ή οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά ή πράξη
που µπορεί να έχει επιπτώσεις σε ένα τέτοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο που υπόκειται σε
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΟΜ∆. Με αυτόν τον τρόπο
βελτιώνεται η προστασία των επενδυτών, διατηρείται η ακεραιότητα των αγορών και
διασφαλίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η χειραγώγηση της αγοράς σε αυτά τα µέσα
µέσω εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοπιστωτικών µέσων.

(9)

Η σταθεροποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή οι συναλλαγές σε ίδιες µετοχές
στο πλαίσιο προγραµµάτων αγοράς ιδίων µετοχών µπορεί να είναι νόµιµη, υπό
ορισµένες περιστάσεις, για οικονοµικούς λόγους και συνεπώς δεν πρέπει να
θεωρούνται ως κατάχρηση της αγοράς.

(10)

Τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, το Ευρωπαϊκό
Ταµείο χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και άλλοι
οργανισµοί ή οχήµατα ειδικού σκοπού ενός ή περισσότερων κρατών µελών καθώς και
η Ένωση και άλλοι δηµόσιοι φορείς δεν πρέπει να περιορίζονται στη διεξαγωγή της
νοµισµατικής, συναλλαγµατικής διαχείρισης, της διαχείρισης δηµόσιου χρέους ή της
κλιµατικής πολιτικής.

(11)

Οι λογικοί επενδυτές βασίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους σε πληροφορίες που
τους είναι ήδη διαθέσιµες, δηλαδή σε εκ των προτέρων διαθέσιµες πληροφορίες.
Συνεπώς, το ερώτηµα αν υπάρχει πιθανότητα, κατά τη λήψη µιας επενδυτικής
απόφασης, ένας λογικός επενδυτής να λάβει υπόψη του συγκεκριµένες πληροφορίες
πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των εκ των προτέρων διαθέσιµων πληροφοριών. Μια
τέτοια αξιολόγηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον αναµενόµενο αντίκτυπο των
πληροφοριών βάσει των συνολικών δραστηριοτήτων του σχετικού εκδότη, την
αξιοπιστία της πηγής πληροφοριών και τυχόν άλλες µεταβλητές της αγοράς που
ενδέχεται να επηρεάσουν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα σχετικά συµβόλαια άµεσης
παράδοσης επί εµπορευµάτων ή τα εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα επί δικαιωµάτων
εκποµπής στις δεδοµένες περιστάσεις.
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(12)

Οι εκ των υστέρων πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ελεγχθεί η
υπόθεση ότι οι εκ των προτέρων πληροφορίες ήταν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά
µε τιµές, αλλά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη λήψη µέτρων εναντίον
προσώπων που εξήγαγαν εύλογα συµπεράσµατα βάσει εκ των προτέρων πληροφορίες
που είχαν στη διάθεσή τους.

(13)

Η νοµική σαφήνεια για τους συµµετέχοντες στην αγορά πρέπει να ενισχυθεί µε έναν
σαφέστερο ορισµό των δύο από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον ορισµό των
εµπιστευτικών πληροφοριών, και συγκεκριµένα της ακριβούς φύσης των εν λόγω
πληροφοριών και της σηµασίας της ενδεχόµενης επίδρασής τους στις τιµές των
χρηµατοπιστωτικών µέσων, των σχετικών συµβολαίων άµεσης παράδοσης επί
εµπορευµάτων ή των εκπλειστηριαζόµενων προϊόντων επί δικαιωµάτων εκποµπής.
Για παράγωγα µέσα που συνιστούν ενεργειακά προϊόντα χονδρικής πώλησης, οι
πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση απαιτείται δυνάµει του κανονισµού
[κανονισµός (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής]
πρέπει να θεωρούνται εµπιστευτικές.

(14)

Οι εµπιστευτικές πληροφορίες µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο κατάχρησης πριν
υποχρεωθεί ο εκδότης να τις δηµοσιοποιήσει. Η πορεία των διαπραγµατεύσεων των
συµβάσεων, οι προσωρινά συµφωνηθέντες όροι σε διαπραγµατεύσεις συµβάσεων, η
πιθανότητα διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα
διατεθούν στην αγορά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή οι προσωρινοί όροι διάθεσης των
χρηµατοπιστωτικών µέσων ενδέχεται να είναι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους
επενδυτές. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται
εµπιστευτικές. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να µην είναι αρκετά ακριβείς
ώστε να συνεπάγονται υποχρέωση του εκδότη να τις δηµοσιοποιήσει. Σε αυτές τις
περιπτώσεις πρέπει να εφαρµόζεται η απαγόρευση των πράξεων προσώπων που
κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες, αλλά όχι η υποχρέωση του εκδότη να
δηµοσιοποιήσει τις πληροφορίες.

(15)

Οι αγορές άµεσης παράδοσης και οι σχετικές αγορές πιστωτικών παραγώγων
συνδέονται ιδιαίτερα µεταξύ τους και είναι παγκόσµιες και η κατάχρηση της αγοράς
ενδέχεται να λάβει χώρα σε διάφορες αγορές και διάφορες χώρες. Αυτό ισχύει τόσο
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες όσο και για τη
χειραγώγηση της αγοράς. Συγκεκριµένα, οι εµπιστευτικές πληροφορίες από µια αγορά
τοις µετρητοίς µπορούν να ωφελήσουν ένα πρόσωπο που συναλλάσσεται σε
χρηµατοπιστωτική αγορά. Κατά συνέπεια, ο γενικός ορισµός των εµπιστευτικών
πληροφοριών που αφορούν χρηµατοπιστωτικές αγορές και παράγωγα µέσα βασικών
εµπορευµάτων πρέπει να ισχύει και για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε το
σχετικό εµπόρευµα. Επιπλέον, οι στρατηγικές χειραγώγησης µπορεί να εκτείνονται σε
διάφορες αγορές άµεσης παράδοσης και σε αγορές πιστωτικών παραγώγων. Η
διαπραγµάτευση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων
µέσων επί εµπορευµάτων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χειραγώγηση σχετικών
συµβολαίων άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων και τα συµβόλαια άµεσης
παράδοσης επί εµπορευµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χειραγώγηση
σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς
πρέπει να καλύπτει αυτές τις διασυνδέσεις. Ωστόσο δεν είναι σκόπιµη ούτε πρακτική
η επέκταση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού σε συµπεριφορές που δεν αφορούν
χρηµατοπιστωτικά µέσα, παραδείγµατος χάρη σε διαπραγµάτευση συµβολαίων
άµεσης παράδοσης εµπορευµάτων που επηρεάζει µόνο την αγορά άµεσης παράδοσης.
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Στην ειδική περίπτωση των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, οι αρµόδιες αρχές
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ορισµών του [κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής] όταν εφαρµόζουν
τους ορισµούς των εµπιστευτικών πληροφοριών, των πράξεων κατόχων
εµπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης αγοράς του παρόντος κανονισµού σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα που σχετίζονται µε ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

EL

(16)

Συνεπεία της κατάταξης των δικαιωµάτων εκποµπής ως χρηµατοπιστωτικών µέσων
στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οδηγίας για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων,
τα εν λόγω µέσα θα εµπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού. Έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των εν λόγω µέσων και τα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς άνθρακα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί
ότι η δραστηριότητα των κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων
επισήµως διορισµένων φορέων όσον αφορά τα δικαιώµατα εκποµπής δεν περιορίζεται
στην προώθηση της κλιµατικής πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το καθήκον
δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να εναπόκειται στους
συµµετέχοντες της εν λόγω αγοράς γενικότερα. Εντούτοις, προκειµένου να
αποφευχθεί η έκθεση της αγοράς σε αναφορές που δεν είναι χρήσιµες, καθώς και να
διατηρηθεί η σχέση κόστους-αποδοτικότητας του προβλεπόµενου µέτρου, καθίσταται
αναγκαίος κατά τα φαινόµενα ο περιορισµός του κανονιστικού αντικτύπου του
ανωτέρω καθήκοντος µόνο στους διαχειριστές του συστήµατος εµπορίας εκποµπών
της ΕΕ οι οποίοι – λόγω του µεγέθους και των δραστηριοτήτων τους – αναµένεται
ευλόγως να έχουν σηµαντική επίδραση στην τιµή των δικαιωµάτων εκποµπής. Εάν οι
συµµετέχοντες στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπής συµµορφώνονται ήδη µε
αντίστοιχα καθήκοντα δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών, ιδιαίτερα
σύµφωνα µε τον κανονισµό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή
αγορά (κανονισµός (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής), η
υποχρέωση δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών σχετικά µε τα δικαιώµατα
εκποµπής δεν πρέπει να οδηγεί στο διπλασιασµό των υποχρεωτικών δηµοσιοποιήσεων
µε το ίδιο ουσιαστικά περιεχόµενο.

(17)

Ο κανονισµός (EΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεµβρίου 2010 για το
χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασµών
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας27 προβλέπει δύο παράλληλα συστήµατα κατάχρησης της αγοράς που
εφαρµόζονται στους πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπής. Ωστόσο, συνεπεία του
χαρακτηρισµού των δικαιωµάτων εκποµπής ως χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο παρών
κανονισµός πρέπει να αποτελέσει ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων των µέτρων για την
κατάχρηση της αγοράς που εφαρµόζονται σε όλη την έκταση της πρωτογενούς και της
δευτερογενούς αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής. Ο κανονισµός εφαρµόζεται επίσης

27

Κανονισµός (EΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεµβρίου 2010 για το χρόνο διεξαγωγής,
τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας, ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1.
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στον πλειστηριασµό δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλων πλειστηριαζόµενων προϊόντων
που βασίζονται σε αυτά σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής
της 12ης Νοεµβρίου 2010 για το χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές
των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογήν
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
εντός της Κοινότητας.

EL

(18)

Ο παρών κανονισµός πρέπει να προβλέπει µέτρα που αφορούν τη χειραγώγηση της
αγοράς, τα οποία να µπορούν να προσαρµοστούν σε νέες µορφές διαπραγµάτευσης ή
σε νέες στρατηγικές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση. Προκειµένου να
αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι η διαπραγµάτευση χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι
ολοένα και πιο αυτοµατοποιηµένη, ενδείκνυται η χειραγώγηση της αγοράς να
συµπληρώνεται από παραδείγµατα συγκεκριµένων καταχρηστικών στρατηγικών που
ενδέχεται να διεξαχθούν µέσω αλγοριθµικών συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων και
των συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Σκοπός των παρεχόµενων παραδειγµάτων δεν
θα είναι να είναι πλήρη ούτε να θεωρηθεί ότι οι ίδιες στρατηγικές, διεξαγόµενες µε
διαφορετικούς τρόπους, δεν θα µπορούσαν να είναι εξίσου καταχρηστικές.

(19)

Για να συµπληρωθεί η απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς, ο παρών
κανονισµός πρέπει να περιλαµβάνει την απαγόρευση της απόπειρας χειραγώγησης της
αγοράς, καθώς οι αποτυχηµένες απόπειρες χειραγώγησης πρέπει επίσης να
τιµωρούνται. Πρέπει να υπάρχει διάκριση µεταξύ της απόπειρας χειραγώγησης της
αγοράς και καταστάσεων όπου η συµπεριφορά δεν έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα
στην τιµή ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου. Η ανωτέρω συµπεριφορά θεωρείται
χειραγώγηση της αγοράς γιατί υπήρχε πιθανότητα να δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές
ενδείξεις.

(20)

Ο παρών κανονισµός πρέπει επίσης να διευκρινίζει ότι η χειραγώγηση της αγοράς ή η
απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς σε χρηµατοπιστωτικό µέσο µπορεί να λάβει τη
µορφή της χρήσης σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως είναι τα παράγωγα
µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε άλλο χώρο διαπραγµάτευσης ή
εξωχρηµατιστηριακά.

(21)

Προκειµένου να διασφαλιστούν οµοιόµορφες συνθήκες της αγοράς µεταξύ των
χώρων και των µηχανισµών διαπραγµάτευσης που υπόκεινται στον παρόντα
κανονισµό, οι διαχειριστές ρυθµιζόµενων αγορών, πολυµερών (ΠΜ∆) και
οργανωµένων (ΟΜ∆) µηχανισµών διαπραγµάτευσης πρέπει να υποχρεούνται να
υιοθετούν αναλογικές διαρθρωτικές διατάξεις µε στόχο την πρόληψη και τον
εντοπισµό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς.

(22)

Η χειραγώγηση ή η απόπειρα χειραγώγησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µπορεί επίσης
να συνίσταται στην αποστολή εντολών που απαγορεύεται να εκτελεστούν. Επιπλέον,
ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο µπορεί να υποστεί χειραγώγηση µέσω συµπεριφορών που
λαµβάνουν χώρα έξω από ένα χώρο διαπραγµάτευσης. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα
που οργανώνουν ή εκτελούν συναλλαγές κατ’ επάγγελµα και υποχρεούνται να
διατηρούν συστήµατα εντοπισµού και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών πρέπει επίσης
να αναφέρουν ύποπτες εντολές και συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα έξω από ένα
χώρο διαπραγµάτευσης.
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(23)

Η χειραγώγηση ή η απόπειρα χειραγώγησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µπορεί επίσης
να συνίσταται στη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Η διάδοση
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις
τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μπορεί
να συνίσταται στην επινόηση εντελώς ψευδών πληροφοριών, αλλά επίσης και στην εκ
προθέσεως παράλειψη σηµαντικών γεγονότων, καθώς και στην ανακριβή αναφορά
πληροφοριών. Αυτή η µορφή χειραγώγησης της αγοράς είναι ιδιαίτερα επιζήµια για
τους επενδυτές, καθώς εξαιτίας της βασίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους σε
λανθασµένες ή διαστρεβλωµένες πληροφορίες. Επίσης, είναι επιζήµια για τους
εκδότες γιατί µειώνει την εµπιστοσύνη στις διαθέσιµες πληροφορίες που τους
αφορούν. Η έλλειψη εµπιστοσύνης της αγοράς µπορεί µε τη σειρά της να θέσει σε
κίνδυνο την ικανότητα ενός εκδότη να εκδίδει νέα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή να
εξασφαλίζει πιστώσεις από άλλους συµµετέχοντες της αγοράς για τη χρηµατοδότηση
των δραστηριοτήτων του. Οι πληροφορίες διαδίδονται πολύ γρήγορα στην αγορά. Σαν
αποτέλεσµα, η ζηµία για τους επενδυτές και τους εκδότες µπορεί να διαρκέσει για
σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι να διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες είναι
ψευδείς ή παραπλανητικές και µπορούν να διορθωθούν από τον εκδότη ή από τα
πρόσωπα που ευθύνονται για τη διάδοσή τους. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο η
διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων φηµών και
ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων να θεωρείται παράβαση του παρόντος
κανονισµού. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµο να µην επιτρέπεται στα πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές να εκφράζουν ελεύθερα
πληροφορίες αντίθετες µε την προσωπική τους γνώµη ή την κρίση τους, οι οποίες
γνωρίζουν ή πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, εις βάρος
επενδυτών και εκδοτών.

(24)

Η άµεση δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών από έναν εκδότη είναι
απαραίτητη για να αποτραπούν οι πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και για να διασφαλιστεί η µη παραπλάνηση των επενδυτών. Συνεπώς, οι
εκδότες πρέπει να υποχρεούνται να ενηµερώνουν όσο το δυνατόν συντοµότερα το
κοινό σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν µια αναβολή δεν θα
παραπλανούσε το κοινό και ο εκδότης είναι σε θέση να διασφαλίσει την
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών.

(25)

Κατά καιρούς, εάν ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα λαµβάνει επείγουσα δανειοδοτική
βοήθεια, ενδέχεται η αναβολή της δηµοσιοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών
να είναι προς το συµφέρον της οικονοµικής σταθερότητας, εάν οι πληροφορίες έχουν
συστηµική σηµασία. Κατά συνέπεια, η αρµόδια αρχή πρέπει να µπορεί να εγκρίνει
την αναβολή της δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών.

(26)

Η απαίτηση δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών µπορεί να αποτελεί µεγάλη
επιβάρυνση για τους εκδότες, των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, λόγω του κόστους
παρακολούθησης των πληροφοριών που κατέχουν και χρήσης νοµικών συµβουλών
σχετικά µε το αν και πότε πρέπει να δηµοσιοποιηθούν οι πληροφορίες. Ωστόσο, η
άµεση δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη
διασφάλιση της εµπιστοσύνης των επενδυτών σε αυτούς τους εκδότες. Κατά
συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να
µπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές που θα βοηθούν τους εκδότες να
συµµορφώνονται µε την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των επενδυτών.
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(27)

Οι κατάλογοι των προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες είναι ένα
σηµαντικό εργαλείο για τις αρµόδιες αρχές όταν ερευνούν πιθανή κατάχρηση της
αγοράς, αλλά οι εθνικές διαφορές όσον αφορά τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται
στους εν λόγω καταλόγους επιβάλλουν περιττό διοικητικό φόρτο στους εκδότες.
Συνεπώς, τα πεδία των δεδοµένων που απαιτούνται για τους καταλόγους προσώπων
που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να είναι οµοιόµορφα ούτως ώστε να
µειωθεί το σχετικό κόστος. Η απαίτηση διατήρησης και συνεχούς επικαιροποίησης
των καταλόγων των προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες συνεπάγεται
διοικητικό φόρτο, ιδιαίτερα για τους εκδότες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Καθώς οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να ασκούν αποτελεσµατική εποπτεία της κατάχρησης της
αγοράς χωρίς να διαθέτουν ανά πάσα στιγµή τους σχετικούς καταλόγους για αυτούς
τους εκδότες, οι εκδότες εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση προκειµένου να
περιοριστεί το διοικητικό κόστος που επιβάλλεται µε τον παρόντα κανονισµό.

(28)

Η αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών που διεξάγονται από πρόσωπα µε
διευθυντικές αρµοδιότητες σε επίπεδο εκδότη και, εάν συντρέχει περίπτωση, από
πρόσωπα που συνδέονται στενά µε αυτά, συνιστά προληπτικό µέτρο κατά της
κατάχρησης της αγοράς. Η δηµοσίευση των εν λόγω συναλλαγών τουλάχιστον σε
µεµονωµένη βάση µπορεί επίσης να αποτελέσει πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τους
επενδυτές. Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση δηµοσίευσης των
συναλλαγών των εν λόγω προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
περιλαµβάνει επίσης την ενεχυρίαση ή τη δανειοδότηση χρηµατοπιστωτικών µέσων,
καθώς και συναλλαγές άλλου προσώπου που ασκεί διακριτική ευχέρεια εκ µέρους του
προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα. Προκειµένου να διασφαλιστεί η
κατάλληλη ισορροπία µεταξύ του επιπέδου διαφάνειας και του αριθµού των
αναφορών που γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές και στο κοινό, πρέπει να
θεσπιστεί ένα ενιαίο όριο µέσω του παρόντος κανονισµού, κάτω του οποίου δεν θα
δηµοσιοποιούνται οι συναλλαγές.

(29)

Ένα σύνολο αποτελεσµατικών εργαλείων και εξουσιών για την αρµόδια αρχή κάθε
κράτους µέλους εγγυάται την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας. Οι διαχειριστές της
αγοράς και όλοι οι οικονοµικοί φορείς πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν στην
ακεραιότητα της αγοράς. Υπό αυτή την έννοια, ο διορισµός µιας ενιαίας αρµόδιας
αρχής για την κατάχρηση της αγοράς δεν πρέπει να αποκλείει δυνατότητες
συνεργασίας ή ανάθεση καθηκόντων υπό την αρµοδιότητα της αρµόδιας αρχής,
µεταξύ της εν λόγω αρχής και των διαχειριστών των αγορών µε στόχο την
εξασφάλιση αποτελεσµατικής εποπτείας της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.

(30)

Για τους σκοπούς του εντοπισµού πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, είναι αναγκαίο οι αρµόδιες
αρχές να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και να κατάσχουν
έγγραφα. Η πρόσβαση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στις
κατωτέρω περιπτώσεις: το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι πληροφορίες δεν
έχει συµµορφωθεί µε την απαίτηση (εν όλω ή εν µέρει)·ή υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να
θεωρείται ότι εάν υποβληθεί αίτηση δεν θα υπάρξει ανταπόκριση ή ότι τα έγγραφα ή
οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την απαίτηση παροχής πληροφοριών θα
αποµακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν.

(31)

Τα υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα υπάρχοντα αρχεία
διακίνησης δεδοµένων επενδυτικών εταιρειών που εκτελούν συναλλαγές και τα
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υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα υπάρχοντα αρχεία φορέων
εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά µε τη διακίνηση δεδοµένων
αποτελούν κρίσιµα, και κάποιες φορές τα µοναδικά, αποδεικτικά στοιχεία για τον
εντοπισµό και την απόδειξη της ύπαρξης πράξεων προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Μέσω των
στοιχείων για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και των αρχείων διακίνησης δεδοµένων
µπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη
διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, µπορεί να διαπιστωθεί ότι κάποια
πρόσωπα επικοινώνησαν µια ορισµένη στιγµή και ότι υφίσταται µια σχέση µεταξύ
δύο ή περισσότερων προσώπων. Προκειµένου να καθιερωθούν, στο πλαίσιο της
Ένωσης, ίσοι όροι όσον αφορά την πρόσβαση των αρµόδιων αρχών σε στοιχεία για
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και στα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων που
τηρούνται από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή από επενδυτικές εταιρείες, οι αρµόδιες
αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τους παραδίδονται υπάρχοντα αρχεία
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και υπάρχοντα στοιχεία διακίνησης δεδοµένων, τα οποία
τηρούνται από φορέα εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή από
επενδυτική εταιρεία, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι
τέτοια αρχεία, σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της επιθεώρησης, αποτελούν
ενδεχοµένως κρίσιµα αποδεικτικά στοιχεία σε υπόθεση κατάχρησης από κάτοχο
εµπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται
στην οδηγία [νέα MAD], κατά παράβαση του παρόντος κανονισµού ή της οδηγίας
[νέα MAD]. Τα στοιχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και τα αρχεία διακίνησης
δεδοµένων δεν περιλαµβάνουν το περιεχόµενο των εν λόγω αρχείων.

EL

(32)

Εφόσον η κατάχρηση της αγοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα σε διάφορες χώρες και
αγορές, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να υποχρεούνται να συνεργάζονται και να
ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλες αρµόδιες αρχές και µε την ΕΑΚΑΑ, ιδιαίτερα
όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες. Εάν µια αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη
ότι λαµβάνει χώρα ή έχει λάβει χώρα κατάχρηση αγοράς σε άλλο κράτος µέλος ή ότι
επηρεάζει χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε άλλο
κράτος µέλος, πρέπει να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ. Σε
περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς µε διασυνοριακές επιπτώσεις, η ΕΑΚΑΑ πρέπει
να υποχρεούται να συντονίσει την έρευνα αν της ζητηθεί από µία από τις
ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές.

(33)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία µε αρχές
τρίτων χωρών για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, οι
αρµόδιες αρχές πρέπει να συνάψουν συµφωνίες συνεργασίας µε τους οµόλογούς τους
σε τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε µεταβίβαση προσωπικών δεδοµένων που λαµβάνει
χώρα βάσει των ανωτέρω συµφωνιών συµµορφώνεται µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών28 και µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους

28

ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31.
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οργανισµούς της ΕΕ και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών29.
(34)

Ένα
άρτιο
εποπτικό
πλαίσιο
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων
του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρά συστήµατα εποπτείας και
κυρώσεων. Για το σκοπό αυτό, οι εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν επαρκείς
εξουσίες για να δράσουν και πρέπει να µπορούν να στηρίζονται σε ισότιµα, ισχυρά
και αποτρεπτικά συστήµατα κυρώσεων έναντι οποιουδήποτε οικονοµικού
παραπτώµατος, οι κυρώσεις των οποίων πρέπει να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά.
Ωστόσο, η οµάδα υψηλού επιπέδου κατέληξε ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται
κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης
∆εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την ενίσχυση των συστηµάτων κυρώσεων στον τοµέα
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών πραγµατοποιήθηκε ανασκόπηση των
υφιστάµενων εξουσιών επιβολής κυρώσεων και της πρακτικής εφαρµογής τους µε
στόχο την προώθηση της σύγκλισης των κυρώσεων κατά µήκος των εποπτικών
δραστηριοτήτων30.

(35)

Συνεπώς, εκτός από την παροχή αποτελεσµατικών εποπτικών εργαλείων και εξουσιών
στις ρυθµιστικές αρχές, πρέπει να θεσπιστεί και ένα σύνολο διοικητικών µέτρων,
κυρώσεων και προστίµων για τη διασφάλιση µιας κοινής προσέγγισης στα κράτη µέλη
και την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα τους. Τα διοικητικά πρόστιµα πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η παραίτηση από εντοπισµένα οικονοµικά
οφέλη, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, τυχόν παράγοντες επιδείνωσης ή
µετριασµού, η ανάγκη αποτρεπτικού χαρακτήρα των προστίµων και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, να περιλαµβάνουν µια έκπτωση για συνεργασία µε την αρµόδια
αρχή. Η έγκριση και δηµοσίευση των κυρώσεων πρέπει να συµµορφώνεται µε τα
θεµελιώδη δικαιώµατα που ορίζονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα µε το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (άρθρο 8) και το δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου
δικαστηρίου (άρθρο 47).

(36)

Οι πληροφοριοδότες παρέχουν νέες πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες τις
διευκολύνουν στον εντοπισµό και την κύρωση υποθέσεων που αφορούν πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς.
Ωστόσο, την παροχή πληροφοριών µπορεί να αποτρέψει ο φόβος αντίποινων ή η
έλλειψη κινήτρων. Ο παρών κανονισµός πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι
υφίστανται επαρκείς ρυθµίσεις που ενθαρρύνουν τους πληροφοριοδότες να
ειδοποιούν τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε πιθανές παραβάσεις του κανονισµού και
που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Ωστόσο, οι πληροφοριοδότες πρέπει να
είναι επιλέξιµοι για τα εν λόγω κίνητρα µόνο όταν αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες
που δεν είναι ακόµα υποχρεωµένοι να δηµοσιοποιήσουν βάσει νόµου και εφόσον οι εν
λόγω πληροφορίες οδηγούν σε κυρώσεις για παράβαση του παρόντος κανονισµού. Τα
κράτη µέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα συστήµατα πληροφοριοδότησης
που εφαρµόζουν περιλαµβάνουν µηχανισµούς που παρέχουν ικανοποιητική
προστασία σε ένα αναφερόµενο πρόσωπο, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωµα

29

ΕΕ L 8 της 12.01.01, σ. 1.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση σχετικά µε την Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, COM (2010) 716, 8 ∆εκεµβρίου 2010.

30

EL

26

EL

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του και διαδικασίες που
διασφαλίζουν το δικαίωµα υπεράσπισης και ακρόασης του αναφερόµενου προσώπου
πριν τη λήψη µιας απόφασης που τον αφορά, καθώς και το δικαίωµα άσκησης
πραγµατικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου έναντι µιας απόφασης που το αφορά.

EL

(37)

Εφόσον τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει νοµοθεσία για την εφαρµογή της οδηγίας
2003/6/ΕΚ και δεδοµένου ότι προβλέπεται η έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση και
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου να µπορέσει να εφαρµοστεί το
εισαγόµενο πλαίσιο, είναι απαραίτητη η αναβολή της εφαρµογής των ουσιωδών
διατάξεων του παρόντος κανονισµού για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα.

(38)

Προκειµένου να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση στην έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού, οι πρακτικές της αγοράς που ισχύουν πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού και γίνονται αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 για την
εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράµµατα επαναγοράς και για
τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων31 για τους σκοπούς
εφαρµογής του στοιχείου 2, σηµείο α) του άρθρου 1 της οδηγίας 2003/6/EΚ, µπορούν
να συνεχίσουν να εφαρµόζονται για ένα έτος µετά από την ηµεροµηνία που ορίζεται
για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπό την προϋπόθεση ότι
κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ.

(39)

Ο παρών κανονισµός συµµορφώνεται µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές
που αναγνωρίζονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως διαφυλάσσονται στη Συνθήκη, και ιδιαίτερα το δικαίωµα σεβασµού της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την
επιχειρηµατική ελευθερία, το δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου
δικαστηρίου, το τεκµήριο αθωότητας και τα δικαιώµατα της υπεράσπισης, τις αρχές
της νοµιµότητας και της αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών και το
δικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο φορές για
την ίδια αξιόποινη πράξη. Οι περιορισµοί που τίθενται στα ανωτέρω δικαιώµατα
συνάδουν µε το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη, καθώς είναι απαραίτητοι για τη
διασφάλιση των στόχων γενικού συµφέροντος της προστασίας των επενδυτών και της
ακεραιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών και παρέχονται οι κατάλληλες
ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώµατα περιορίζονται µόνο
στο βαθµό που είναι αναγκαίος για την ικανοποίηση των ανωτέρω στόχων και µέσω
µέτρων που είναι ανάλογοι προς τον προς επίτευξη στόχο. Συγκεκριµένα, η αναφορά
των ύποπτων συναλλαγών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι αρµόδιες αρχές
δύνανται να εντοπίζουν και να κυρώνουν την κατάχρηση της αγοράς. Η απαγόρευση
των αποπειρών χειραγώγησης της αγοράς είναι αναγκαία ώστε να µπορούν οι
αρµόδιες αρχές να επιβάλουν κυρώσεις στις εν λόγω προσπάθειες εάν έχουν
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την πρόθεση χειραγώγησης της αγοράς, ακόµα και
αν δεν έχει εντοπιστεί κάποια επίδραση στις τιµές της αγοράς. Η πρόσβαση σε
δεδοµένα και αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων είναι αναγκαία για την παροχή
αποδεικτικών στοιχείων και ερευνητικών πληροφοριών σχετικά µε πιθανές πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες ή πιθανή χειραγώγηση της
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αγοράς, και κατά συνέπεια για τον εντοπισµό και την ποινικοποίηση της κατάχρησης
της αγοράς. Οι προϋποθέσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισµός διασφαλίζουν τη
συµµόρφωση µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Τα µέτρα σχετικά µε τους
πληροφοριοδότες είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση του εντοπισµού περιπτώσεων
κατάχρησης της αγοράς και για τη διασφάλιση της προστασίας του πληροφοριοδότη
και του αναφερόµενου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της
ιδιωτικής τους ζωής, των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώµατος
ακρόασης και του δικαιώµατος πραγµατικής προσφυγής τους ενώπιον δικαστηρίου. Η
εισαγωγή κοινών ελάχιστων κανόνων για τα διοικητικά µέτρα, τις κυρώσεις και τα
πρόστιµα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι συγκρίσιµες παραβάσεις
κατάχρησης της αγοράς τιµωρούνται µε συγκρίσιµο τρόπο και ότι οι κυρώσεις που
επιβάλλονται είναι ανάλογες µε την παράβαση. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει µε
κανένα τρόπο τα κράτη µέλη στην εφαρµογή των συνταγµατικών κανόνων που
αφορούν την ελευθερία τύπου και την ελευθερία έκφρασης των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης.
(40)

Η οδηγία 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών32 και ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών33, διέπουν την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού και υπό την εποπτεία των
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, και συγκεκριµένα των δηµόσιων ανεξάρτητων
αρχών που διορίζονται από τα κράτη µέλη. Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή µεταβίβαση
πληροφοριών από τις αρµόδιες αρχές πρέπει να συνάδει µε τους κανόνες σχετικά µε
τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ. Επιπλέον, οποιαδήποτε ανταλλαγή ή µεταβίβαση πληροφοριών από την
ΕΑΚΑΑ πρέπει να συνάδει µε τους κανόνες σχετικά µε τη διαβίβαση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(41)

Ο παρών κανονισµός, καθώς και οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, τα πρότυπα και οι
κατευθυντήριες γραµµές που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε αυτόν ισχύουν µε την
επιφύλαξη της εφαρµογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε τον ανταγωνισµό.

(42)

Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης. Συγκεκριµένα, πρέπει να εκδοθούν πράξεις
κατ’ εξουσιοδότηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις για τα προγράµµατα επαναγοράς και
για τη σταθεροποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων, τις ενδείξεις πράξεων
χειραγώγησης που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1, το όριο για τον προσδιορισµό της
εφαρµογής της υποχρέωσης δηµοσιοποίησης για τους συµµετέχοντες της αγοράς
δικαιωµάτων εκποµπής, τις προϋποθέσεις κατάρτισης καταλόγων προσώπων που
κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τα όρια και τις προϋποθέσεις που αφορούν
τις συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα. Έχει ιδιαίτερη
σηµασία, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει τις
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κατάλληλες διαβουλεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο
εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο.

EL

(43)

Προκειµένου να διασφαλιστούν οµοιόµορφες συνθήκες για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού όσον αφορά την τήρηση των διαδικασιών αναφοράς των
παραβάσεων του κανονισµού, θα πρέπει να µεταβιβαστούν εκτελεστικές εξουσίες
στην Επιτροπή. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 183/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(44)

Τεχνικά πρότυπα για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν
οµοιόµορφες συνθήκες σε ολόκληρη την Ένωση σε θέµατα που καλύπτει ο παρών
κανονισµός. Κρίνεται σκόπιµο και αποδοτικό να αναλάβει η ΕΑΚΑΑ, ως φορέας µε
υψηλό βαθµό εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη των σχεδίων ρυθµιστικών
τεχνικών προτύπων και των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που δεν
ενέχουν επιλογές πολιτικής, τα οποία θα κατατεθούν στην Επιτροπή.

(45)

Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που
αναπτύσσει η ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τις διαδικασίες και τις ρυθµίσεις για τους χώρους
διαπραγµάτευσης µε στόχο την πρόληψη και τον εντοπισµό της κατάχρησης της
αγοράς, τα συστήµατα και τα πρότυπα που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον
εντοπισµό και την κοινοποίηση ύποπτων εντολών και συναλλαγών και όσον αφορά τις
τεχνικές ρυθµίσεις για κατηγορίες προσώπων για την αντικειµενική παρουσίαση
πληροφοριών που συστήνουν µια επενδυτική στρατηγική και για τη δηµοσιοποίηση
συγκεκριµένων συµφερόντων ή ενδείξεων συγκρούσεων συµφερόντων µέσω κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, κατά
το προπαρασκευαστικό της έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει τις κατάλληλες
διαβουλεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων.

(46)

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα µέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάµει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να
αναλάβει την κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην
Επιτροπή σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών, τους
µορφότυπους των καταλόγων εµπιστευτικών προσώπων και τους µορφότυπους και τις
διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών των αρµόδιων αρχών
µεταξύ τους και µε την ΕΑΚΑΑ.

(47)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η πρόληψη της κατάχρησης
της αγοράς υπό τη µορφή πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και χειραγώγησης της αγοράς δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα
κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω της κλίµακας ή των αποτελεσµάτων των µέτρων,
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να εγκρίνει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,

29

EL

όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, ο κανονισµός δεν υπερβαίνει τα µέτρα που είναι
αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
(48)

Επειδή οι διατάξεις της οδηγίας 2003/6/ΕΚ δεν είναι πλέον συναφείς και επαρκείς, η
οδηγία αυτή πρέπει να καταργηθεί µε ισχύ από [24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού]. Οι απαιτήσεις και οι απαγορεύσεις του παρόντος κανονισµού
σχετίζονται αυστηρά µε αυτές της οδηγίας MiFΙD και συνεπώς πρέπει να αρχίσουν να
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αναθεώρησης της MiFID.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε την κατάχρηση της
αγοράς για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στην Ένωση
και για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και της εµπιστοσύνης στις εν λόγω
αγορές.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.

EL

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα ακόλουθα:
α)

χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής σε
ρυθµιζόµενη αγορά·

β)

χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ΠΜ∆ ή
ΟΜ∆ σε τουλάχιστον ένα κράτος µέλος·

γ)

ενέργειες ή συναλλαγές που σχετίζονται µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο που
αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β) ανεξάρτητα από το αν η συµπεριφορά ή
συναλλαγή λαµβάνει όντως χώρα σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΟΜ∆·

δ)

ενέργειες ή συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των προσφορών, που
σχετίζονται µε δηµοπρασίες δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλων
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εκπλειστηριαζόµενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά, σύµφωνα µε τον
κανονισµό αριθ. 1031/201034. Τηρουµένων των τυχόν ειδικών διατάξεων που
αναφέρονται σε προσφορές υποβαλλόµενες στο πλαίσιο πλειοδοτικής
διαδικασίας, οι όποιοι όροι και απαγορεύσεις του παρόντος κανονισµού που
αναφέρονται σε εντολές διαπραγµάτευσης εφαρµόζονται στις εν λόγω
προσφορές.
2.

Τα άρθρα 7 και 9 εφαρµόζονται επίσης στην αγορά ή διάθεση χρηµατοπιστωτικών
µέσων που δεν αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, η αξία των
οποίων αφορά σε χρηµατοπιστωτικό µέσο που αναφέρεται στην εν λόγω
παράγραφο. Σε αυτά περιλαµβάνονται συγκεκριµένα παράγωγα µέσα για τη
µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικό µέσο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις για διαφορές που
σχετίζονται µε ένα τέτοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο.

3.

Τα άρθρα 8 και 10 εφαρµόζονται επίσης σε συναλλαγές, εντολές διαπραγµάτευσης ή
άλλες ενέργειες οι οποίες αφορούν:

4.
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α)

είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων συµβάσεων
παραγώγων ή παράγωγων µέσων για τη µεταφορά πιστωτικού κινδύνου εάν η
συναλλαγή, εντολή ή άλλη ενέργεια έχει ή ενδέχεται ή πρόκειται να έχει
επίπτωση σε κάποιο χρηµατοπιστωτικό µέσο που αναφέρεται στα στοιχεία α)
και β) της παραγράφου 1·

β)

συµβάσεις βασικών εµπορευµάτων τοις µετρητοίς, που δεν είναι ενεργειακά
προϊόντα χονδρικής πώλησης, εάν η συναλλαγή, εντολή ή άλλη ενέργεια έχει ή
ενδέχεται ή πρόκειται να έχει επίπτωση σε κάποιο χρηµατοπιστωτικό µέσο που
αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1· ή

γ)

είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων συµβάσεων
παραγώγων ή παράγωγων µέσων για τη µεταφορά πιστωτικού κινδύνου, εάν η
συναλλαγή, εντολή ή άλλη ενέργεια έχει ή ενδέχεται ή πρόκειται να έχει
επίπτωση σε συµβόλαια άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων.

Οι απαγορεύσεις και οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται σε
ενέργειες που διεξάγονται εντός ή εκτός της Ένωσης και αφορούν µέσα που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3.

Κανονισµός (EΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεµβρίου 2010 για το χρόνο διεξαγωγής,
τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας, ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3
Απαλλαγή για τα προγράµµατα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης
1.

Οι απαγορεύσεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται
σε συναλλαγές σε ίδιες µετοχές σε προγράµµατα επαναγοράς εφόσον τα πλήρη
στοιχεία του προγράµµατος δηµοσιοποιούνται πριν την έναρξη της
διαπραγµάτευσης, οι συναλλαγές αναφέρονται ως µέρος του προγράµµατος
επαναγοράς στην αρµόδια αρχή και στη συνέχεια δηµοσιοποιούνται στο κοινό και
εφόσον τηρούνται επαρκή όρια όσον αφορά την τιµή και τον όγκο.

2.

Οι απαγορεύσεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται
στις συναλλαγές σε ίδιες µετοχές για τη σταθεροποίηση ενός χρηµατοπιστωτικού
µέσου εφόσον η σταθεροποίηση διεξάγεται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, οι
πληροφορίες σχετικά µε τη σταθεροποίηση δηµοσιοποιούνται και τηρούνται επαρκή
όρια όσον αφορά την τιµή.

3.

Η Επιτροπή, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 31, εκδίδει
µέτρα που διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω
προγράµµατα επαναγοράς και τα µέτρα σταθεροποίησης που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, συµπεριλαµβανοµένων και των προϋποθέσεων
διαπραγµάτευσης, των περιορισµών όσον αφορά το χρόνο και τον όγκο, των
απαιτήσεων δηµοσιοποίησης και αναφοράς και των προϋποθέσεων τιµών.

Άρθρο 4
Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νοµισµατικής διαχείρισης και διαχείρισης δηµοσίου χρέους
και για τις δραστηριότητες κλιµατικής πολιτικής
1.

EL

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε συναλλαγές, εντολές ή συµπεριφορές που
λαµβάνουν χώρα κατά την άσκηση της πολιτικής νοµισµατικής ή συναλλαγµατικής
διαχείρισης ή διαχείρισης δηµόσιου χρέους από ένα κράτος µέλος, από το
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, από µια εθνική κεντρική τράπεζα ενός
κράτους µέλους, από οποιοδήποτε άλλο υπουργείο, οργανισµό ή όχηµα ειδικού
σκοπού ενός κράτους µέλους ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός
τους και, στην περίπτωση κράτους µέλους που είναι οµοσπονδιακό κράτος, σε
τέτοιου είδους συναλλαγές, εντολές ή συµπεριφορές που διεξάγονται από ένα µέλος
της οµοσπονδίας. Επίσης, δεν εφαρµόζεται σε συναλλαγές, εντολές ή συµπεριφορές
της Ένωσης, τυχόν οχήµατος ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη µέλη, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διεθνούς χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος που
έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη µέλη µε στόχο την κινητοποίηση της
χρηµατοδότησης και την παροχή χρηµατοδοτικής συνδροµής προς όφελος των
µελών του, τα οποία βιώνουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήµατα
χρηµατοδότησης ή του Ευρωπαϊκού Ταµείου χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας.
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2.

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες ενός κράτους µέλους,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυχόν άλλου επίσηµα διορισµένου φορέα, ή
οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εξ ονόµατός τους, όσον αφορά δικαιώµατα
εκποµπής και που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης της κλιµατικής
πολιτικής της Ένωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 5
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1.

ως «χρηµατοπιστωτικό µέσο» νοείται οποιοδήποτε µέσο υπό την έννοια του άρθρου
2 παράγραφος 1 σηµείο 8 του κανονισµού [MiFIR]·

2.

ως «ρυθµιζόµενη αγορά» νοείται ένα πολυµερές σύστηµα στην Ένωση υπό την
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σηµείο 5 του κανονισµού [MiFIR]·

3.

ως «πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)» νοείται ένα πολυµερές
σύστηµα στην Ένωση υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σηµείο 6 του
κανονισµού [MiFIR]·

4.

ως «οργανωµένος µηχανισµός διαπραγµάτευσης (ΟΜ∆)» νοείται ένα σύστηµα ή
ένας µηχανισµός στην Ένωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 7
του κανονισµού [MiFIR]·

5.

ως «χώρος διαπραγµάτευσης» νοείται ένα σύστηµα ή ένας µηχανισµός στην Ένωση
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 26 του κανονισµού [MiFIR]·

6.

ως «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» νοείται ένας ΠΜ∆ στην Ένωση υπό την έννοια του
άρθρου 4 παράγραφος 1 σηµείο 17 της οδηγίας [νέα MiFID]·

7.

ως «αρµόδια αρχή» νοείται η διορισµένη ως αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 16·

8.

ως «πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο·

9.

ως «βασικό εµπόρευµα» νοείται ένα εµπόρευµα υπό την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής35·

35
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρµογή της
οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις
τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της
αγοράς, την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση, καθώς και τους ορισµούς που
ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής. [ΕΕ L 241 της 02.09.06, σ. 1].

33

EL

10.

ως «συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων» νοείται οποιαδήποτε
σύµβαση για την προµήθεια εµπορεύµατος το οποίο έχει εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε αγορά άµεσης παράδοσης και το οποίο παραδίδεται αµέσως
µετά το διακανονισµό της συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
συµβολαίων επί παραγώγων που πρέπει να διακανονιστούν µε φυσική παράδοση·

11.

ως «αγορά άµεσης παράδοσης» νοείται οποιαδήποτε αγορά χρηµατιστηριακών
εµπορευµάτων στην οποία τα εµπορεύµατα πωλούνται τοις µετρητοίς και
παραδίδονται αµέσως µετά το διακανονισµό της συναλλαγής·

12.

ως «πρόγραµµα επαναγοράς» νοούνται οι συναλλαγές σε ίδιες µετοχές σύµφωνα µε
τα άρθρα 19 έως 24 της οδηγίας 77/91/EΟΚ του Συµβουλίου36·

13.

ως «αλγοριθµικές συναλλαγές» νοούνται οι συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
χρησιµοποιώντας αλγορίθµους υπολογιστή κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 1 σηµείο 37 της οδηγίας [νέα MiFID]·

14.

ως «δικαίωµα εκποµπής» νοείται χρηµατοπιστωτικό µέσο, όπως αυτό ορίζεται στο
παράρτηµα Ι τµήµα Γ σηµείο 11 της οδηγίας [νέα MiFID]·

15.

ως «συµµετέχων της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο
πραγµατοποιεί συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης και της αποστολής εντολών για
διαπραγµάτευση, σε δικαιώµατα εκποµπής·

16.

ως «εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου» νοείται ο εκδότης όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2003/71/EΚ37·

17.

ως «ΟΣΡΑΕ» νοείται ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών
Ενεργείας που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/200938·

18.

ο όρος «ενεργειακό προϊόν χονδρικής πώλησης» έχει την ίδια έννοια µε το άρθρο 2
παράγραφος 4 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά
χονδρικής]39·

36
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∆εύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1976 περί συντονισµού των
εγγυήσεων που απαιτούνται στα Κράτη µέλη εκ µέρους των εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 58
δεύτερη παράγραφο της συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων,
µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρίας
και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της. [ΕΕ L 26 της 31.01.1977, σ. 1].
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών
αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ. ΕΕ L
345 της 31.12.03, σ. 64.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 για την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας. ΕΕ L 211 της
14.08.2009, σ. 1.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής.
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19.

ο όρος «εθνική κανονιστική αρχή» έχει την ίδια έννοια µε το άρθρο 2 παράγραφος 7
του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής]40.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 6
Εµπιστευτικές πληροφορίες
1.

40
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Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως εσωτερικές πληροφορίες νοούνται
τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:
α)

ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί ακόµα και
αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και οι οποίες εάν
δηµοσιοποιούνταν, ενδέχεται να είχαν σηµαντική επίδραση στις τιµές των εν
λόγω χρηµατοπιστωτικών µέσων ή στην τιµή των σχετικών παράγωγων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

β)

όσον αφορά παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων, ακριβείς πληροφορίες,
οι οποίες δεν έχουν ακόµη δηµοσιοποιηθεί και αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, ένα
ή περισσότερα παράγωγα µέσα ή το σχετικό συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί
εµπορευµάτων, και οι οποίες, εάν δηµοσιοποιούνταν, ενδέχεται να είχαν
σηµαντική επίδραση στις τιµές των εν λόγω παράγωγων µέσων ή των
σχετικών συµβολαίων επί εµπορευµάτων· ιδιαίτερα οι πληροφορίες που
απαιτείται να δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε κανονιστικές ή ρυθµιστικές
διατάξεις σε επίπεδο Ένωσης ή κρατών µελών, σύµφωνα µε κανόνες της
αγοράς, µε συµβάσεις ή συναλλακτικά ήθη, που αφορούν τα σχετικά
παράγωγα επί εµπορευµάτων ή αγορές άµεσης παράδοσης.

γ)

όσον αφορά τα δικαιώµατα εκποµπής ή τα εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα που
βασίζονται σε αυτά, ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν ακόµη
δηµοσιοποιηθεί και αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, ένα ή περισσότερα από τα
ανωτέρω µέσα, και οι οποίες εάν δηµοσιοποιούνταν, ενδέχεται να είχαν
σηµαντική επίδραση στις τιµές των εν λόγω µέσων ή στην τιµή των σχετικών
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

δ)

για πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση εντολών που αφορούν
χρηµατοπιστωτικά µέσα, σηµαίνει επίσης πληροφορίες που µεταβιβάζονται
από πελάτη και σχετίζονται µε τις εκκρεµείς εντολές του πελάτη σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, οι οποίες είναι ακριβείς, αφορούν, άµεσα ή έµµεσα,
έναν ή περισσότερους εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ένα ή

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής.
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περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και οι οποίες εάν δηµοσιοποιούνταν,
ενδέχεται να είχαν σηµαντική επίδραση στις τιµές των εν λόγω
χρηµατοπιστωτικών µέσων, στην τιµή των σχετικών συµβολαίων άµεσης
παράδοσης επί εµπορευµάτων ή στην τιµή των σχετικών παράγωγων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
ε)

οι πληροφορίες που δεν εµπίπτουν στις παραγράφους α), β), γ) ή δ) και
αφορούν έναν ή περισσότερους εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ένα ή
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, οι οποίες δεν είναι γενικά διαθέσιµες
στο κοινό, αλλά εάν ήταν διαθέσιµες σε συνετό επενδυτή, ο οποίος
συναλλάσσεται συχνά στην αγορά και στο συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό
µέσο ή στο σχετικό συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί εµπορεύµατος, θα
θεωρούνταν σηµαντικές από το εν λόγω πρόσωπο κατά τη λήψη της απόφασης
σχετικά µε τους όρους βάσει των οποίων θα προχωρούσε στις συναλλαγές του
στο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή στο σχετικό συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί
εµπορεύµατος.

2.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου 1, οι πληροφορίες θα θεωρούνται
ακριβείς εάν αναφέρουν ένα σύνολο περιστάσεων που υφίστανται ή που αναµένεται
ευλόγως να επέλθουν ή ένα γεγονός που έχει συµβεί ή αναµένεται ευλόγως να
συµβεί και είναι επαρκώς συγκεκριµένες ώστε να επιτρέψουν την εξαγωγή
συµπεράσµατος σχετικά µε την πιθανή επίδραση αυτών των περιστάσεων ή αυτού
του γεγονότος στις τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα σχετικά συµβόλαια
άµεσης παράδοσης επί εµπορευµάτων, ή στα εκπλειστηριαζόµενα προϊόντα βάσει
των δικαιωµάτων εκποµπής.

3.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου 1, πληροφορίες οι οποίες, εάν
δηµοσιοποιούνταν, ενδέχεται να είχαν σηµαντική επίδραση στις τιµές των
χρηµατοπιστωτικών µέσων, των σχετικών συµβολαίων άµεσης παράδοσης επί
εµπορευµάτων ή των εκπλειστηριαζόµενων προϊόντων βάσει των δικαιωµάτων
εκποµπής νοούνται οι πληροφορίες που είναι πιθανόν να χρησιµοποιούσε ένας
συνετός επενδυτής ως βάση των επενδυτικών αποφάσεών του.

Άρθρο 7
Πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και ανάρµοστη δηµοσιοποίηση
εµπιστευτικών πληροφοριών

EL

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, πράξεις προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες συµβαίνουν όταν ένα πρόσωπο κατέχει εµπιστευτικές
πληροφορίες και τις χρησιµοποιεί αγοράζοντας ή πουλώντας, για ίδιο λογαριασµό ή
για λογαριασµό τρίτου, άµεσα ή έµµεσα, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορούν οι
εν λόγω πληροφορίες. Η χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών για την ακύρωση ή
τροποποίηση µιας εντολής σχετικά µε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο που αφορούν οι
πληροφορίες εάν η εντολή εστάλη πριν αποκτήσει το πρόσωπο τις εµπιστευτικές
πληροφορίες, θεωρείται επίσης πράξη προσώπου που κατέχει εµπιστευτικές
πληροφορίες.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, απόπειρα συµµετοχής σε πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες προκύπτουν όταν ένα πρόσωπο
κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες και αποπειράται να τις χρησιµοποιήσει
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αγοράζοντας ή πουλώντας, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, άµεσα ή
έµµεσα, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες. Η µε
βάση εµπιστευτικές πληροφορίες απόπειρα ακύρωσης ή τροποποίησης µιας εντολής
σχετικά µε ορισµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο το οποίο αφορούν οι πληροφορίες,
στις περιπτώσεις που η εντολή εστάλη πριν το πρόσωπο αποκτήσει τις εµπιστευτικές
πληροφορίες, θεωρείται επίσης απόπειρα πράξης προσώπου που κατέχει
εµπιστευτικές πληροφορίες.
3.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ένα πρόσωπο συνιστά ή παροτρύνει
ένα άλλο πρόσωπο να προβεί σε πράξη προσώπου που κατέχει εµπιστευτικές
πληροφορίες εάν το εν λόγω πρόσωπο κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες και
συνιστά ή παροτρύνει ένα άλλο πρόσωπο, βάσει των εµπιστευτικών πληροφοριών,
να αγοράσει ή να διαθέσει χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορούν οι εν λόγω
πληροφορίες.

4.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ανάρµοστη δηµοσιοποίηση
εµπιστευτικών πληροφοριών συµβαίνει όταν ένα πρόσωπο κατέχει εµπιστευτικές
πληροφορίες και τις γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η
γνωστοποίηση γίνεται κατά τη συνήθη πορεία της άσκησης των καθηκόντων του στο
πλαίσιο της απασχόλησης ή του επαγγέλµατός του.

5.

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει
εµπιστευτικές πληροφορίες ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α)

ως µέλος των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του
εκδότη·

β)

ως κάτοχος συµµετοχής στο κεφάλαιο του εκδότη·

γ)

έχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες µέσω της άσκησης των
καθηκόντων του στο πλαίσιο της απασχόλησης ή του επαγγέλµατός του·

δ)

µέσω της εµπλοκής του σε εγκληµατικές δραστηριότητες.

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 εφαρµόζονται επίσης σε οποιεσδήποτε εµπιστευτικές
πληροφορίες λαµβάνονται από ένα πρόσωπο υπό διαφορετικές περιστάσεις από
αυτές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) και οι οποίες το πρόσωπο γνωρίζει ή
οφείλει να γνωρίζει ότι είναι εµπιστευτικές.
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6.

Εάν το πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 είναι νοµικό πρόσωπο,
οι διατάξεις των εν λόγω παραγράφων εφαρµόζονται επίσης και σε φυσικά πρόσωπα
που συµµετέχουν ή επηρεάζουν την απόφαση ή την απόπειρα πραγµατοποίησης της
αγοράς ή διάθεσης για λογαριασµό του εν λόγω νοµικού προσώπου.

7.

Εάν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι νοµικό πρόσωπο, οι
διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε συναλλαγές του εν λόγω
νοµικού προσώπου εάν το νοµικό πρόσωπο διέθετε αποτελεσµατικές ρυθµίσεις που
διασφαλίζουν ότι κανένα πρόσωπο που κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά
µε τη συναλλαγή δεν ενεπλάκη στην απόφαση ή δεν συµπεριφέρθηκε µε τρόπο που
να επηρεάσει την απόφαση ή δεν είχε επαφή µε τα άτοµα που ενεπλάκησαν στην

37

EL

απόφαση, µέσω της οποίας θα µπορούσαν να είχαν µεταβιβαστεί οι πληροφορίες ή
να είχε αναφερθεί η ύπαρξή τους.
8.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν ως
εκπλήρωση
µιας
ληξιπρόθεσµης
υποχρέωσης
αγοράς
ή
διάθεσης
χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφόσον η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από
υπογεγραµµένη συµφωνία ή πληροί µια νοµική ή κανονιστική υποχρέωση που
προέκυψε πριν περιέλθουν στην κατοχή του οικείου προσώπου οι εµπιστευτικές
πληροφορίες.

9.

Όσον αφορά πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλων πλειστηριαζόµενων
προϊόντων που βασίζονται σε αυτά οι οποίοι λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τον
κανονισµό αριθ. 1031/2010, η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και στη
χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών µέσω της υποβολής, τροποποίησης ή απόσυρσης
µιας προσφοράς για ίδιο λογαριασµό του προσώπου που κατέχει εµπιστευτικές
πληροφορίες ή για λογαριασµό τρίτου.
Άρθρο 8
Χειραγώγηση της αγοράς

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η χειραγώγηση αγοράς συνίσταται στις
ακόλουθες δραστηριότητες:
α)

EL

η πραγµατοποίηση συναλλαγής, η αποστολή εντολής διαπραγµάτευσης ή
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:
–

παρέχει, ή ενδέχεται να παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις
σχετικά µε την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιµή ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή ενός σχετικού συµβολαίου άµεσης
παράδοσης επί εµπορεύµατος· ή

–

διαµορφώνει, ή ενδέχεται να διαµορφώνει, την τιµή ενός ή περισσότερων
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ενός σχετικού συµβολαίου άµεσης
παράδοσης επί εµπορεύµατος σε µη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο·

β)

η πραγµατοποίηση συναλλαγής, η αποστολή εντολής διαπραγµάτευσης ή
οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά που επηρεάζει την τιµή ενός ή περισσότερων
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ενός σχετικού συµβολαίου άµεσης παράδοσης
επί εµπορεύµατος, και η οποία χρησιµοποιεί εικονική διάταξη ή κάθε άλλης
µορφής παραπλάνηση ή τέχνασµα· ή

γ)

η διάδοση πληροφοριών µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι
οποίες έχουν τις συνέπειες που αναφέρονται στο εδάφιο α), εφόσον το
πρόσωπο που τις διέδωσε γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι οι πληροφορίες
ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές. Εάν οι πληροφορίες διαδίδονται για
δηµοσιογραφικούς σκοπούς, η εν λόγω διάδοση πληροφοριών αξιολογείται
λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία του τύπου και
την ελευθερία έκφρασης σε άλλα µέσα, εκτός εάν:
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2.

3.

τα πρόσωπα που τις διαδίδουν αντλούν, άµεσα ή έµµεσα, πλεονέκτηµα ή
κέρδη από τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών· ή

–

η δηµοσιοποίηση ή η διάδοση γίνεται µε στόχο την παραπλάνηση της
αγοράς σχετικά µε την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιµή
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς
συνίσταται στα ακόλουθα:
α)

απόπειρα πραγµατοποίησης συναλλαγής, απόπειρα αποστολής εντολής
διαπραγµάτευσης ή απόπειρα οποιασδήποτε άλλης ενέργειας όπως αυτές
ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β)· ή

β)

απόπειρα διάδοσης πληροφοριών όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1
στοιχείο γ).

Οι ακόλουθες ενέργειες θεωρούνται χειραγώγηση αγοράς ή απόπειρα χειραγώγησης
αγοράς:
α)

συµπεριφορά προσώπου, ή προσώπων που ενεργούν σε συνεργασία, για να
εξασφαλίσουν κυρίαρχη θέση επί της προσφοράς ή της ζήτησης σε ένα
χρηµατοπιστωτικό µέσο ή στα σχετικά συµβόλαια άµεσης παράδοσης επί
εµπορευµάτων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον καθορισµό, άµεσα ή έµµεσα,
τιµών αγοράς ή πώλησης ή τη δηµιουργία άνισων όρων διαπραγµάτευσης,

β)

η αγορά η πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων στο κλείσιµο της αγοράς µε
αποτέλεσµα ή στόχο την παραπλάνηση των επενδυτών που ενεργούν βάσει
των τιµών κλεισίµατος,

γ)

η αποστολή εντολών σε χώρο διαπραγµάτευσης µέσω αλγοριθµικών
συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων συναλλαγών υψηλής συχνότητας, όχι για
στόχους διαπραγµάτευσης αλλά µε σκοπό:

δ)

EL

–

–

τη διακοπή ή την καθυστέρηση της λειτουργίας του συστήµατος
συναλλαγών του χώρου διαπραγµάτευσης·

–

την αύξηση της δυσκολίας εντοπισµού από άλλα πρόσωπα των αληθινών
εντολών στο σύστηµα συναλλαγών του χώρου διαπραγµάτευσης · ή

–

της δηµιουργίας ψευδών ή παραπλανητικών ενδείξεων σχετικά µε την
προσφορά ή τη ζήτηση ορισµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου.

η εκµετάλλευση της περιοδικής ή τακτικής πρόσβασης στα παραδοσιακά ή
ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης εκφράζοντας µια γνώµη σχετικά µε
ορισµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή το συναφές συµβόλαιο άµεσης παράδοσης
του αντίστοιχου εµπορεύµατος (ή έµµεσα για τον εκδότη του) µετά από την
αγορά θέσεων στο εν λόγω χρηµατοπιστωτικό µέσο ή στο σχετικό συµβόλαιο
άµεσης παράδοσης του εµπορεύµατος και η επακόλουθη άντληση οφέλους
από τον αντίκτυπο των γνωµών που εκφράστηκαν σχετικά µε την τιµή του εν
λόγω χρηµατοπιστωτικού µέσου ή του συµβολαίου άµεσης παράδοσης του
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συναφούς εµπορεύµατος, χωρίς παράλληλα να έχει δηµοσιοποιηθεί η ανωτέρω
σύγκρουση συµφερόντων µε τον αρµόζοντα και αποτελεσµατικό τρόπο.
ε)

η αγορά ή πώληση στη δευτερογενή αγορά δικαιωµάτων εκποµπής ή σχετικών
παραγώγων πριν τον πλειστηριασµό που λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τον
κανονισµό αριθ. 1031/2010 µε στόχο τον ορισµό της τιµής εκκαθάρισης των
εκπλειστηριαζόµενων προϊόντων σε αφύσικο ή τεχνητό επίπεδο ή την
παραπλάνηση των προσφερόντων που υποβάλλουν προσφορές στις
δηµοπρασίες.

4.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 8, και µε την επιφύλαξη των συµπεριφορών που αναφέρονται στην
παράγραφο 3, το Παράρτηµα Ι ορίζει κάποιες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθµηση
δεν είναι εξαντλητική, όσον αφορά τη χρήση παραπλανητικών µεθοδεύσεων ή κάθε
άλλης παραπλάνησης ή τεχνάσµατος, και ορισµένες ενδείξεις, των οποίων η
απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική, που αφορούν ψευδείς ή παραπλανητικές
ενδείξεις και τον τεχνητό προσδιορισµό των τιµών.

5.

Η Επιτροπή δύναται, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 31,
να εγκρίνει µέτρα µε τα οποία διευκρινίζονται οι δείκτες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Ι, προκειµένου να αποσαφηνίσει τα στοιχεία τους και να λάβει υπόψη
τις τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 9
Απαγόρευση πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και της ανάρµοστης
δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών
Απαγορεύεται:
α)

η πραγµατοποίηση ή απόπειρα πραγµατοποίησης πράξεων προσώπων που
κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες·

β)

η σύσταση ή παρότρυνση άλλου προσώπου να πραγµατοποιήσει πράξεις βάσει
εµπιστευτικών πληροφοριών· ή

γ)

η ανάρµοστη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών.
Άρθρο 10
Απαγόρευση της χειραγώγησης αγοράς

Απαγορεύεται η χειραγώγηση αγοράς ή η απόπειρα χειραγώγησης αγοράς.

EL
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Άρθρο 11
Πρόληψη και εντοπισµός κατάχρησης αγοράς
1.

Οποιοδήποτε πρόσωπο διαχειρίζεται ένα χώρο διαπραγµάτευσης θεσπίζει και
διατηρεί αποτελεσµατικές ρυθµίσεις και διαδικασίες σύµφωνα µε [τα άρθρα 31 και
56] της οδηγίας [νέα MiFID] µε στόχο την πρόληψη και τον εντοπισµό της
κατάχρησης της αγοράς.

2.

Οποιοδήποτε πρόσωπο οργανώνει ή εκτελεί κατ’ επάγγελµα συναλλαγές σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα διατηρεί συστήµατα εντοπισµού και αναφοράς εντολών και
συναλλαγών που ενδέχεται να αποτελούν πράξεις προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα χειραγώγησης της
αγοράς ή πράξης προσώπου που κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες. Αν το εν λόγω
πρόσωπο υποπτεύεται ότι µια εντολή ή συναλλαγή σε οποιοδήποτε
χρηµατοπιστωτικό µέσο, είτε έχει αποσταλεί ή εκτελεστεί εντός ή εκτός χώρου
διαπραγµάτευσης, ενδέχεται να αποτελεί πράξη προσώπου που κατέχει
εµπιστευτικές πληροφορίες, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα χειραγώγησης της
αγοράς ή πράξης προσώπου που κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες, το πρόσωπο
αυτό ενηµερώνει την αρµόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.

3.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον
προσδιορισµό των κατάλληλων ρυθµίσεων και διαδικασιών για τη συµµόρφωση των
προσώπων µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και για τον προσδιορισµό των
συστηµάτων και προτύπων κοινοποίησης που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του
κανονισµού αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 12
∆ηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών

EL

1.

Κάθε εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ενηµερώνει το κοινό όσο το δυνατόν
συντοµότερα σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν άµεσα τον
εκδότη, και µεταφορτώνει στον δικτυακό του τόπο, για κατάλληλο χρονικό
διάστηµα, όλες τις εµπιστευτικές πληροφορίες που υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει.

2.

Κάθε συµµετέχων της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής δηµοσιοποιεί αποτελεσµατικά
και εγκαίρως εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν δικαιώµατα εκποµπής, τις
οποίες κατέχει σχετικά µε την επιχείρησή του, συµπεριλαµβανοµένων των
αεροπορικών δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας
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2003/87/EΚ ή εγκαταστάσεων υπό την έννοια του άρθρου 3, στοιχείο ε) της ίδιας
οδηγίας τις οποίες κατέχει ή ελέγχει ο εν λόγω συµµετέχων, κάποια µητρική ή
συνδεδεµένη επιχείρησή του, ή για τις οποίες είναι υπεύθυνος όσον αφορά τα
λειτουργικά θέµατα ο εν λόγω συµµετέχων ή κάποια µητρική ή συνδεδεµένη
επιχείρησή του, εν όλω ή εν µέρει. Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, η εν λόγω
δηµοσιοποίηση περιλαµβάνει πληροφορίες που αφορούν τη χωρητικότητα και τη
χρήση των εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της προγραµµατισµένης ή µη
έλλειψης διαθεσιµότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε συµµετέχοντες της αγοράς δικαιωµάτων
εκποµπής εάν οι εγκαταστάσεις ή οι αεροπορικές δραστηριότητες που κατέχει,
ελέγχει ή για τις οποίες είναι υπεύθυνος το προηγούµενο έτος είχαν εκποµπές οι
οποίες δεν υπερέβησαν ένα ελάχιστο ανώτατο όριο αερίων ισοδύναµων προς το
διοξείδιο του άνθρακα και, εάν διεξάγουν δραστηριότητες καύσης, είχαν ονοµαστική
θερµική ισχύ που δεν υπερέβη ένα ελάχιστο ανώτατο όριο.
Η Επιτροπή, µέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 31, θεσπίζει
µέτρα που ορίζουν το ελάχιστο όριο αερίων ισοδύναµων προς το διοξείδιο του
άνθρακα και το ελάχιστο όριο ονοµαστικής θερµικής ισχύς για τους σκοπούς της
εφαρµογής της απαλλαγής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο.
3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται σε πληροφορίες που είναι εµπιστευτικές
µόνο δυνάµει του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

4.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, κάθε εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή
συµµετέχων στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπής, ο οποίος δεν απαλλάσσεται
δυνάµει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12, δύναται, υπ’
ευθύνη του, να αναβάλει τη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1, προκειµένου να µην πλήξει τα νόµιµα συµφέροντά του,
εφόσον πληρούνται και οι δύο κατωτέρω προϋποθέσεις:
–

η παράλειψη αυτή δεν θα είχε ως πιθανό αποτέλεσµα την παραπλάνηση του
κοινού·

–

ο εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή ο συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής µπορεί να διασφαλίσει την εµπιστευτικότητα των εν
λόγω πληροφοριών.

Εάν ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή ένας συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής έχει αναβάλει τη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών
πληροφοριών δυνάµει της παρούσας παραγράφου ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
σχετικά µε την αναβολή αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών.
5.

EL

Κάθε αρµόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την αναβολή της δηµοσιοποίησης
εµπιστευτικών πληροφοριών από έναν εκδότη χρηµατοπιστωτικού µέσου εφόσον
πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
–

οι πληροφορίες έχουν συστηµική σηµασία·

–

η αναβολή της δηµοσιοποίησης είναι προς το δηµόσιο συµφέρον·

–

µπορεί να διασφαλιστεί η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών.
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Η σχετική άδεια πρέπει να είναι έγγραφη. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι η
αναβολή διαρκεί µόνο την περίοδο που είναι αναγκαία για το δηµόσιο συµφέρον.
Η αρµόδια αρχή εξετάζει τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα εάν εξακολουθεί να
είναι σκόπιµη η αναβολή και ανακαλεί την άδεια αµέσως εάν οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) ή γ) παύσουν να πληρούνται.
6.

Εάν ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, ο οποίος δεν απαλλάσσεται δυνάµει του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ή ένα πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατος ή για
λογαριασµό του, δηµοσιοποιήσει τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε
τρίτο κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της απασχόλησης ή
του επαγγέλµατός του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 4, οφείλει να
δηµοσιοποιήσει πλήρως και αποτελεσµατικά τις εν λόγω πληροφορίες στο κοινό,
ταυτόχρονα σε περίπτωση εσκεµµένης δηµοσιοποίησης ή άµεσα εάν η
δηµοσιοποίηση ήταν ακούσια. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται εάν το
πρόσωπο που λαµβάνει τις πληροφορίες έχει δεσµευτεί µε υποχρέωση
εµπιστευτικότητας, ανεξαρτήτως εάν η εν λόγω υποχρέωση βασίζεται σε νόµο,
κανονισµούς, καταστατικό ή σε σύµβαση.

7.

Οι εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων,
των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, δύνανται να αναρτηθούν από το χώρο διαπραγµάτευσης
στον δικτυακό του τόπο και όχι στον δικτυακό τόπο του εκδότη, εφόσον ο χώρος
διαπραγµάτευσης επιλέξει να παράσχει αυτή την υπηρεσία στους εκδότες της εν
λόγω αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκδότης θεωρείται ότι πληροί την
υποχρέωσή του δυνάµει της παραγράφου 1.

8.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε εκδότες που δεν έχουν ζητήσει ή εγκρίνει την
εισαγωγή των χρηµατοπιστωτικών µέσων τους προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά κράτους µέλους ή, σε περίπτωση µέσου που έχει εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση µόνο σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆, δεν έχουν ζητήσει ή εγκρίνει την εισαγωγή
των χρηµατοπιστωτικών τους µέσων σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆ σε κράτος µέλος.

9.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον
προσδιορισµό:
–

των τεχνικών µέσων για την κατάλληλη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών
πληροφοριών όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 6 και 7·

–

των τεχνικών µέσων για την αναβολή της δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών
πληροφοριών όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού αριθ.
1095/2010.
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Άρθρο 13
Κατάλογοι προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες
1.

EL

Οι εκδότες ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου ή οι συµµετέχοντες στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται δυνάµει του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ
ονόµατος ή για λογαριασµό τους:
–

καταρτίζουν έναν κατάλογο των προσώπων που εργάζονται για αυτούς,
δυνάµει σύµβασης απασχόλησης ή άλλως πως, τα οποία έχουν πρόσβαση σε
εµπιστευτικές πληροφορίες·

–

ανανεώνουν τακτικά τον κατάλογο· και

–

παρέχουν τον κατάλογο στην αρµόδια αρχή το συντοµότερο δυνατό κατόπιν
αιτήµατος.

2.

Οι εκδότες χρηµατοπιστωτικού µέσου των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ απαλλάσσονται από την
κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου. Ωστόσο, αν τους ζητηθεί να το πράξουν από την
αρµόδια αρχή στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών ή ερευνητικών καθηκόντων
της, οι ανωτέρω εκδότες προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή έναν κατάλογο των
προσώπων που εργάζονται για αυτούς και έχουν πρόσβαση σε εµπιστευτικές
πληροφορίες.

3.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε εκδότες που δεν έχουν ζητήσει ή εγκρίνει την
εισαγωγή των χρηµατοπιστωτικών µέσων τους προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά κράτους µέλους ή, σε περίπτωση µέσου που έχει εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση µόνο σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆, δεν έχουν ζητήσει ή εγκρίνει την εισαγωγή
των χρηµατοπιστωτικών τους µέσων σε ΠΜ∆ ή ΟΜ∆ σε κράτος µέλος.

4.

Η Επιτροπή, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 31, θεσπίζει
µέτρα που ορίζουν το περιεχόµενο του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο
1, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας και
τους λόγους συµπερίληψης προσώπων σε έναν κατάλογο προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εκδότες ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή οι συµµετέχοντες σε αγορά δικαιωµάτων εκποµπής
οφείλουν να καταρτίζουν τον εν λόγω κατάλογο, συµπεριλαµβανοµένων και των
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ανανεώνονται οι ανωτέρω κατάλογοι, το χρονικό
διάστηµα για το οποίο τηρούνται και τις ευθύνες των προσώπων που
περιλαµβάνονται σε αυτούς.

5.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και σε κάθε χώρο πλειστηριασµών, σε κάθε
εκπλειστηριαστή και στον επιτηρητή πλειστηριασµών όσον αφορά πλειστηριασµούς
δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλων πλειστηριαζόµενων προϊόντων που βασίζονται σε
αυτά οι οποίοι λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 1031/2010.

6.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον
προσδιορισµό του ακριβούς µορφότυπου των καταλόγων προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες και του µορφότυπου ανανέωσης των εν λόγω καταλόγων
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού αριθ.
1095/2010.
Άρθρο 14
Συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα

EL

1.

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα για έναν εκδότη
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή για συµµετέχοντα στην αγορά δικαιωµάτων εκποµπής,
οι οποίοι δεν απαλλάσσονται δυνάµει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 12, καθώς και τα πρόσωπα που σχετίζονται στενά µε αυτούς, διασφαλίζουν
τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά µε την πραγµατοποίηση συναλλαγών
για ίδιο λογαριασµό που σχετίζονται µε τις µετοχές του εν λόγω εκδότη ή µε
παράγωγα µέσα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνδέονται µε αυτές, ή
συναλλαγών σε δικαιώµατα εκποµπής. Τα ανωτέρω πρόσωπα διασφαλίζουν τη
δηµοσιοποίηση των πληροφοριών εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
στην οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή.

2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στις συναλλαγές που πρέπει να κοινοποιούνται
συγκαταλέγονται:
–

η ενεχυρίαση ή ο δανεισµός χρηµατοπιστωτικών µέσων από ή εξ ονόµατος
ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

–

συναλλαγές που αναλαµβάνει ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου ή άλλο
πρόσωπο εξ ονόµατος του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων όπου ασκείται διακριτική
ευχέρεια από το διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο.

3.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε συναλλαγές που ανέρχονται συνολικά σε ποσό
κατώτερο των 20 000 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους.

4.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και σε κάθε χώρο πλειστηριασµών, σε κάθε
εκπλειστηριαστή και στον επιτηρητή πλειστηριασµών όσον αφορά πλειστηριασµούς
δικαιωµάτων εκποµπής ή άλλων πλειστηριαζόµενων προϊόντων που βασίζονται σε
αυτά οι οποίοι λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 1031/2010.

5.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει µέτρα, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
σύµφωνα µε το άρθρο 31, τα οποία τροποποιούν το ανώτατο όριο της παραγράφου 3
λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

6.

Η Επιτροπή, µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 31, θεσπίζει
µέτρα που διευκρινίζουν τις επαγγελµατικές αρµοδιότητες των προσώπων που
θεωρείται ότι ασκούν διευθυντικά καθήκοντα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1,
τα είδη σχέσης, τόσο λόγω γέννησης όσο και δυνάµει του αστικού και του
συµβατικού δικαίου, που θεωρούνται στενή προσωπική σχέση, τα χαρακτηριστικά
µιας συναλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα οποία προκαλούν αυτή την
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υποχρέωση, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούνται και τον
τρόπο ενηµέρωσης του κοινού.
Άρθρο 15
Επενδυτικές συστάσεις και στατιστικά στοιχεία
1.

Τα πρόσωπα που παράγουν ή διαδίδουν πληροφορίες που συνιστούν ή προτείνουν
µια επενδυτική στρατηγική µε αποδέκτη διαύλους διανοµής ή το κοινό, µεριµνούν
σε εύλογο βαθµό για να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται
µε αντικειµενικό τρόπο και για να δηµοσιοποιήσουν τα συµφέροντά τους ή να
αναφέρουν συγκρούσεις συµφερόντων που αφορούν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα
οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.

2.

Οι δηµόσιοι οργανισµοί που διαδίδουν στατιστικά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίδραση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές τα διαδίδουν µε
αντικειµενικό και διαφανή τρόπο.

3.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει
τις τεχνικές ρυθµίσεις, για τις διάφορες κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, που αφορούν την αντικειµενική παρουσίαση των πληροφοριών
που συνιστούν µια επενδυτική στρατηγική και για τη δηµοσιοποίηση συγκεκριµένων
συµφερόντων ή ενδείξεων συγκρούσεων συµφερόντων.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του
κανονισµού αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΑΚΑΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 16
Αρµόδιες αρχές
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των δικαστικών αρχών, κάθε κράτος µέλος διορίζει µια
ενιαία διοικητική αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Η αρµόδια αρχή
διασφαλίζει την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού στην επικράτειά της,
όσον αφορά όλες τις ενέργειες που λαµβάνουν χώρα στην επικράτειά της, αλλά και τις
ενέργειες που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό και σχετίζονται µε µέσα που έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηµα εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση στην εν λόγω αγορά, ή τα οποία υπόκεινται σε διαπραγµάτευση σε
ΠΜ∆ ή ΟΜ∆ που δραστηριοποιείται στην επικράτειά της. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν
σχετικά την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών.
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Άρθρο 17
Εξουσίες των αρµόδιων αρχών
1.

Οι αρµόδιες αρχές ασκούν τις αρµοδιότητές τους µε οποιονδήποτε από τους
κατωτέρω τρόπους:
α) άµεσα·
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή µε τους διαχειριστές των αγορών·
γ) υπό την ευθύνη τους µε µεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές ή στους
διαχειριστές των αγορών·
δ) µε αίτηση προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

2.

EL

Προκειµένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, οι αρµόδιες αρχές έχουν, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας:
α)

δύνανται να ζητούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιασδήποτε µορφής
και να λαµβάνουν αντίτυπο αυτού·

β)

δύνανται να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο,
συµπεριλαµβανοµένων όσων συµµετέχουν διαδοχικά στη µεταβίβαση εντολών
ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και τους εντολείς αυτών και,
αν είναι αναγκαίο, να καλούν και να ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο µε
στόχο την απόκτηση πληροφοριών·

γ)

όσον αφορά τα παράγωγα επί εµπορευµάτων, δύνανται να ζητούν πληροφορίες
από συµµετέχοντες σε σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης µέσω των
τυποποιηµένων µονότυπων, να λαµβάνουν αναφορές σχετικά µε συναλλαγές
και να έχουν άµεση πρόσβαση στα συστήµατα των διαπραγµατευτών·

δ)

δύνανται να διεξάγουν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε χώρους που δεν αποτελούν
ιδιωτικές εγκαταστάσεις µε ή χωρίς προειδοποίηση·

ε)

αφού λάβουν την προηγούµενη άδεια της δικαστικής αρχής του
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και
εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα που σχετίζονται µε το
αντικείµενο της επιθεώρησης ενδέχεται να είναι κρίσιµα για την απόδειξη
πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες ή περιπτώσεων
χειραγώγησης της αγοράς κατά παράβαση του παρόντος κανονισµού ή της
οδηγίας [νέα MAD], δύνανται να εισέρχονται σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις για
την κατάσχεση εγγράφων οποιασδήποτε µορφής·

στ)

δύνανται να ζητούν τα υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και
τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων που τηρούνται από φορέα
εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή από επενδυτική εταιρεία στις
περιπτώσεις που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι αρχεία που σχετίζονται µε το
αντικείµενο της επιθεώρησης ενδέχεται να είναι σηµαντικά για την απόδειξη
πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες ή περιπτώσεων
χειραγώγησης της αγοράς όπως ορίζεται στη [νέα MAD] κατά παράβαση του
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παρόντος κανονισµού ή της οδηγίας [νέα MAD]· ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν
αφορούν το περιεχόµενο της επικοινωνίας µε την οποία σχετίζονται].
ζ)
3.

Οι αρµόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους εποπτείας και έρευνας που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.

4.

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την
άσκηση των εξουσιών εποπτείας και έρευνας δυνάµει του παρόντος άρθρου
διεξάγεται σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/EΚ.

5.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε οι
αρµόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι
αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 18
Συνεργασία µε την ΕΑΚΑΑ

1.

Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται µε την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.

Οι αρµόδιες αρχές προσκοµίζουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να
προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα είδη ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού αριθ.
1095/2010.
Άρθρο 19
Υποχρέωση συνεργασίας

1.

EL

Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους και µε την ΕΑΚΑΑ εφόσον κρίνεται
απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες
αρχές παρέχουν υποστήριξη στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών και στην
ΕΑΚΑΑ και, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανταλλάσσουν πληροφορίες και
συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας και επιβολής του νόµου. Η εν λόγω
συνεργασία και υποστήριξη εφαρµόζεται επίσης και όσον αφορά την Επιτροπή σε
σχέση µε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε εµπορεύµατα που είναι γεωργικά
προϊόντα και αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης.
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2.

Οι αρµόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται µε τον ΟΣΡΑΕ και τις εθνικές
κανονιστικές αρχές των κρατών µελών ώστε να εξασφαλίζουν ότι υιοθετείται µια
συντονισµένη προσέγγιση για την επιβολή των σχετικών κανόνων εφόσον οι
συναλλαγές, οι εντολές διαπραγµάτευσης ή άλλες πράξεις ή ενέργειες σχετίζονται µε
ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα οποία εφαρµόζεται ο παρών
κανονισµός, καθώς και µε ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής στα
οποία εφαρµόζονται τα άρθρα 3, 4 και 5 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ακεραιότητα και τη
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής]. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη
τα ειδικά χαρακτηριστικά των ορισµών του άρθρου 2 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ...
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ακεραιότητα και
τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής] και των διατάξεων των άρθρων 3, 4
και 5 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά
χονδρικής] κατά την εφαρµογή των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος κανονισµού σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα που σχετίζονται µε ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

3.

Κατόπιν αιτήµατος, οι αρµόδιες αρχές παρέχουν άµεσα οποιεσδήποτε πληροφορίες
απαιτούνται για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.

Εάν ορισµένη αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη ότι διενεργούνται ή έχουν διενεργηθεί
πράξεις οι οποίες αντίκεινται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού στην
επικράτεια άλλου κράτους µέλους ή ότι πράξεις επηρεάζουν χρηµατοπιστωτικά µέσα
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε χώρο διαπραγµάτευσης που βρίσκεται
σε άλλο κράτος µέλος, πρέπει να ενηµερώσει σχετικά, µε όσο το δυνατόν πιο
συγκεκριµένο τρόπο την αρµόδια αρχή του άλλου κράτους µέλους και την ΕΑΚΑΑ
και, όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, τον ΟΣΡΑΕ. Οι αρµόδιες αρχές
των διαφόρων κρατών µελών που εµπλέκονται συµβουλεύονται η µία την άλλη και
την ΕΑΚΑΑ και, όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τον ΟΣΡΑΕ, σχετικά
µε τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν και ενηµερώνουν η µία την
άλλη σχετικά µε σηµαντικές µεταβατικές εξελίξεις. Συντονίζουν τη δράση τους,
προκειµένου να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασµό και την αλληλοεπικάλυψη κατά
την εφαρµογή διοικητικών µέτρων, κυρώσεων και προστίµων στις εν λόγω
διασυνοριακές υποθέσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 24, 25, 26, 27 και 28, και
αλληλοϋποστηρίζονται στην εφαρµογή των αποφάσεών τους.

5.

Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της αρµόδιας
αρχής άλλου κράτους µέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.
Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά µε οποιαδήποτε αίτηση που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση έρευνας ή επιθεώρησης µε
διασυνοριακό αποτέλεσµα, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την έρευνα ή την επιθεώρηση εάν
της ζητηθεί από µία από τις αρµόδιες αρχές.
Εάν µια αρµόδια αρχή λάβει το αίτηµα της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους
για τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας ή επιθεώρησης, µπορεί να προβεί σε µία από τις
κατωτέρω πράξεις:
α)

EL

να διεξαγάγει η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·
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6.

β)

να επιτρέψει στην αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα να συµµετάσχει σε
µια επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·

γ)

να επιτρέψει στην αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα να διεξαγάγει η ίδια
την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·

δ)

να διορίσει ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες για να διεξαγάγουν την επιτόπια
επιθεώρηση ή έρευνα·

ε)

να µοιραστεί ειδικά καθήκοντα που σχετίζονται µε εποπτικές δραστηριότητες
µε τις άλλες αρµόδιες αρχές.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, εάν µια αρµόδια αρχή δεν λάβει
ανταπόκριση στο αίτηµα ενηµέρωσης ή υποστήριξης σύµφωνα µε τις παραγράφους
1, 2, 3 και 4 εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος ή εάν το αίτηµά της για
ενηµέρωση ή υποστήριξη απορριφθεί, µπορεί να αναφέρει τη σχετική απόρριψη ή
την παράλειψη δράσης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος στην ΕΑΚΑΑ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΑΚΑΑ µπορεί να ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 19
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, µε την επιφύλαξη της δυνατότητάς της να
ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισµού.

7.

Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες µε σχετικές
εθνικές κανονιστικές αρχές και αρχές τρίτων χωρών που είναι υπεύθυνες για τις
σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης εάν έχουν βάσιµους λόγους να υποπτεύονται ότι
διεξάγονται ή έχουν διεξαχθεί πράξεις που συνιστούν κατάχρηση αγοράς, σύµφωνα
µε το άρθρο 2. Η εν λόγω συνεργασία διασφαλίζει την ενοποιηµένη επισκόπηση των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και των αγορών άµεσης παράδοσης και τον εντοπισµό
και την ποινικοποίηση καταχρήσεων της αγοράς που υπερβαίνουν τα όρια µιας
αγοράς και µιας χώρας.
Όσον αφορά τα δικαιώµατα εκποµπής, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών
που προβλέπεται δυνάµει του προηγούµενου εδαφίου διασφαλίζεται επίσης µέσω:
α)

του επιτηρητή πλειστηριασµών, όσον αφορά πλειστηριασµούς δικαιωµάτων
εκποµπής ή άλλων πλειστηριαζόµενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά οι
οποίοι λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 1031/2010·

β)

των αρµόδιων αρχών, των διαχειριστών µητρώων, συµπεριλαµβανοµένου του
Κεντρικού ∆ιαχειριστή και άλλων δηµόσιων φορέων που έχουν επιφορτιστεί
µε την εποπτεία της συµµόρφωσης µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Η ΕΑΚΑΑ εκτελεί έργο διευκόλυνσης και συντονισµού για τη συνεργασία και την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών και εποπτικών αρχών σε άλλα
κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες. Όποτε είναι δυνατόν, οι αρµόδιες αρχές συνάπτουν
συµφωνίες συνεργασίας µε εποπτικές αρχές τρίτων χωρών που είναι υπεύθυνες για
τις σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 20.
8.

EL

Η δηµοσιοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα διέπεται από τα
άρθρα 22 και 23.
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9.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να
προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα είδη ανταλλαγής πληροφοριών και υποστήριξης
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού αριθ.
1095/2010.
Άρθρο 20
Συνεργασία µε τρίτες χώρες

1.

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνάπτουν, όπου είναι αναγκαίο, συµφωνίες
συνεργασίας µε άλλες αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή
πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες και την εφαρµογή των
υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάµει του παρόντος κανονισµού σε τρίτες χώρες.
Με τις εν λόγω συµφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η
αποτελεσµατική ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές
να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
Κάθε αρµόδια αρχή ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ και άλλες αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών ότι πρόκειται να υπογράψει τέτοια συµφωνία.

2.

Η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την ανάπτυξη συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων
αρχών των κρατών µελών και των σχετικών αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών. Για το
σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει ένα πρότυπο έγγραφο για συµφωνίες
συνεργασίας, το οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών.
Επίσης, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την ανταλλαγή µεταξύ των αρµόδιων αρχών των
κρατών µελών των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις αρµόδιες αρχές τρίτων
χωρών οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές µε τη λήψη µέτρων δυνάµει των άρθρων
24, 25, 26, 27 και 28.
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3.

Οι αρµόδιες αρχές συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή
πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών µόνο εάν οι πληροφορίες που
δηµοσιοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών
πρέπει να στοχεύει στην εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω αρµόδιων αρχών.

4.

Η δηµοσιοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα διέπεται από τα
άρθρα 22 και 23.
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Άρθρο 21
Επαγγελµατικό απόρρητο
1.

Οποιεσδήποτε εµπιστευτικές πληροφορίες λαµβάνονται, ανταλλάσσονται ή
διαβιβάζονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό υπόκεινται στις προϋποθέσεις
του επαγγελµατικού απορρήτου που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

2.

Η υποχρέωση επαγγελµατικού απορρήτου εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα που
εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την αρµόδια αρχή ή για οποιαδήποτε αρχή ή
διαχειριστή της αγοράς στον οποίο έχει αναθέσει τις εξουσίες της η αρµόδια αρχή,
συµπεριλαµβανοµένων ελεγκτών και εµπειρογνωµόνων που έχει προσλάβει.
Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το
επαγγελµατικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν
προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου.

3.

Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ αρµόδιων αρχών δυνάµει του
παρόντος κανονισµού θεωρούνται εµπιστευτικές, εκτός εάν η αρµόδια αρχή
αναφέρει στην επικοινωνία της ότι οι πληροφορίες µπορούν να δηµοσιοποιηθούν ή
εάν η δηµοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για νοµικές διαδικασίες.
Άρθρο 22
Προστασία δεδοµένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη µέλη στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, οι αρµόδιες αρχές εφαρµόζουν τις διατάξεις της οδηγίας
95/46/ΕΚ. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την
ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, η ΕΑΚΑΑ συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για µέγιστο διάστηµα 5 ετών.
Άρθρο 23
∆ηµοσιοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

EL

1.

Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να µεταβιβάσει δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της
οδηγίας 95/46/ΕΚ, και ιδιαίτερα των άρθρων 25 ή 26, και µόνο κατά περίπτωση. Η
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους διασφαλίζει ότι η µεταφορά είναι απαραίτητη για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι η τρίτη
χώρα δεν µεταβιβάζει τα δεδοµένα σε άλλη τρίτη χώρα, εκτός εάν λάβει ρητή
έγγραφη άδεια και ότι συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζει η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους. Η µεταβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
επιτρέπεται µόνο σε τρίτη χώρα που παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.

Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους δηµοσιοποιεί πληροφορίες που έλαβε από
αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους σε αρµόδια αρχή τρίτης χώρας µόνο εάν έχει
λάβει τη ρητή συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής που µεταβίβασε τις πληροφορίες
και, εάν συντρέχει περίπτωση, οι πληροφορίες δηµοσιοποιούνται αποκλειστικά για
τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της η αρµόδια αρχή.
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3.

Εάν µια συµφωνία συνεργασίας προβλέπει ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, πρέπει να συµµορφώνεται µε την οδηγία 95/46/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
∆ιοικητικά µέτρα και κυρώσεις
Άρθρο 24
∆ιοικητικά µέτρα και κυρώσεις
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τα διοικητικά µέτρα και τις κυρώσεις
που εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 στα πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Τα
µέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσµατικά,
αναλογικά και αποτρεπτικά.
Μέχρι τις [24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] τα κράτη µέλη
κοινοποιούν τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή και
στην ΕΑΚΑΑ. Αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ
οποιαδήποτε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.

Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεών τους στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 25, οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να
διασφαλίσουν ότι τα διοικητικά µέτρα και οι κυρώσεις έχουν το επιθυµητό
αποτέλεσµα δυνάµει του παρόντος κανονισµού και συντονίζουν τη δράση τους
προκειµένου να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασµό και την αλληλοεπικάλυψη κατά
την εφαρµογή διοικητικών µέτρων, κυρώσεων και προστίµων σε διασυνοριακές
υποθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 19.
Άρθρο 25
Εξουσίες επιβολής κυρώσεων

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλες τις κατωτέρω περιστάσεις:

EL

α)

ένα πρόσωπο συµµετέχει σε πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες κατά παράβαση του άρθρου 9·

β)

ένα πρόσωπο συνιστά ή παροτρύνει ένα άλλο πρόσωπο να προβεί σε πράξη
προσώπου που κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες κατά παράβαση του
άρθρου 9·

γ)

ένα πρόσωπο δηµοσιοποιεί αντικανονικώς εµπιστευτικές πληροφορίες κατά
παράβαση του άρθρου 9·

δ)

ένα πρόσωπο συµµετέχει σε χειραγώγηση της αγοράς κατά παράβαση του
άρθρου 10·

53

EL

EL

ε)

ένα πρόσωπο αποπειράται να συµµετάσχει σε χειραγώγηση της αγοράς κατά
παράβαση του άρθρου 10·

στ)

ένα πρόσωπο που διαχειρίζεται ένα χώρο διαπραγµάτευσης δεν θεσπίζει και
δεν διατηρεί αποτελεσµατικές ρυθµίσεις και διαδικασίες µε στόχο την
πρόληψη και τον εντοπισµό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς, κατά
παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1·

ζ)

ένα πρόσωπο που οργανώνει ή εκτελεί κατ’ επάγγελµα συναλλαγές δεν
διατηρεί συστήµατα εντοπισµού και αναφοράς συναλλαγών που ενδέχεται να
αποτελούν πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες,
χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς ή δεν αναφέρει
άµεσα ύποπτες εντολές ή συναλλαγές στην αρµόδια αρχή, κατά παράβαση του
άρθρου 11 παράγραφος 2·

η)

ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, ο οποίος δεν απαλλάσσεται δυνάµει του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12, δεν ενηµερώνει το συντοµότερο
δυνατόν το κοινό σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες ή δεν αναρτά τις εν
λόγω πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο προκειµένου να τις
δηµοσιοποιήσει, κατά παράβαση του άρθρου 12 παράγραφος 1·

θ)

ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, ο οποίος δεν απαλλάσσεται δυνάµει του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12, αναβάλλει τη δηµοσιοποίηση
εµπιστευτικών πληροφοριών ενώ η εν λόγω αναβολή ενδέχεται να
παραπλανήσει το κοινό ή χωρίς να διασφαλίσει την εµπιστευτικότητα των
ανωτέρω πληροφοριών, κατά παράβαση του άρθρου 12 παράγραφος 2·

ι)

ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, ο οποίος δεν απαλλάσσεται δυνάµει του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12, δεν ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
ότι αναβλήθηκε η δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών, κατά
παράβαση του άρθρου 12 παράγραφος 2·

ια)

ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό
του, δεν δηµοσιοποιεί τις εµπιστευτικές πληροφορίες που γνωστοποίησε σε
οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων του στο
πλαίσιο της απασχόλησης ή του επαγγέλµατός του, κατά παράβαση του
άρθρου 12 παράγραφος 4·

ιβ)

ένας εκδότης χρηµατοπιστωτικού µέσου ή συµµετέχων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής, ο οποίος δεν απαλλάσσεται δυνάµει του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ή πρόσωπο που ενεργεί εξ
ονόµατος ή για λογαριασµό του, δεν καταρτίζει, ενηµερώνει τακτικά ή
µεταβιβάζει στην αρµόδια αρχή κατόπιν αιτήµατος τον κατάλογο των
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες, κατά παράβαση του
άρθρου 13 παράγραφος 1·
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ιγ)

ένα πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα για έναν εκδότη
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή για συµµετέχοντα στην αγορά δικαιωµάτων
εκποµπής, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται δυνάµει του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 12, ή ένα πρόσωπο που σχετίζεται στενά µε αυτούς,
δεν δηµοσιοποιεί την πραγµατοποίηση συναλλαγών για δικό τους λογαριασµό,
κατά παράβαση του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2·

ιδ)

ένα πρόσωπο που διεξάγει ή διαδίδει πληροφορίες που συνιστούν ή προτείνουν
µια επενδυτική στρατηγική µε αποδέκτη διαύλους διανοµής ή το κοινό, δεν
µεριµνά σε εύλογο βαθµό για να διασφαλίσει ότι οι σχετικές πληροφορίες
παρουσιάζονται µε αντικειµενικό τρόπο ή για να δηµοσιοποιήσει τα
συµφέροντά του ή συγκρούσεις συµφερόντων, κατά παράβαση του άρθρου 15
παράγραφος 1·

ιε)

ένα πρόσωπο που εργάζεται ή έχει εργαστεί για την αρµόδια αρχή ή για
οποιαδήποτε αρχή ή διαχειριστή της αγοράς στον οποίο έχει αναθέσει τις
εξουσίες της η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιεί πληροφορίες που καλύπτονται από
το επαγγελµατικό απόρρητο κατά παράβαση του άρθρου 21·

ιστ) ένα πρόσωπο δεν παραχωρεί στην αρµόδια αρχή πρόσβαση σε ένα έγγραφο
και δεν προσκοµίζει αντίγραφό του παρότι του ζητήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

EL

ιζ)

ένα πρόσωπο δεν παρέχει πληροφορίες ή δεν απαντά σε κλήτευσή του από την
αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιη)

ένας συµµετέχων της αγοράς δεν παρέχει πληροφορίες στην αρµόδια αρχή
σχετικά µε παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων ή αναφορές ύποπτων
συναλλαγών ή δεν παραχωρεί άµεση πρόσβαση στα συστήµατα των
διαπραγµατευτών, όπως του ζητείται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2
στοιχείο γ)·

ιθ)

ένα πρόσωπο δεν παρέχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις για επιθεώρηση,
κατόπιν αιτήµατος από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 17
παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

κ)

ένα πρόσωπο δεν παρέχει πρόσβαση σε υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις και τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων που του
ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ)·

κα)

ένα πρόσωπο δεν συµµορφώνεται µε εντολή της αρµόδιας αρχής να διακόψει
µια πρακτική που αντίκειται στον παρόντα κανονισµό, να αναστείλει τις
συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή να δηµοσιεύσει διορθωτική δήλωση·

κβ)

ένα πρόσωπο διεξάγει µια δραστηριότητα που του έχει απαγορευθεί από την
αρµόδια αρχή.
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Άρθρο 26
∆ιοικητικά µέτρα και κυρώσεις
1.

EL

Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε το
άρθρο 17, σε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρµόδιες
αρχές, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τα
κατωτέρω διοικητικά µέτρα και κυρώσεις κατ’ ελάχιστον:
α)

εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να
διακόψει τη συµπεριφορά του και να µην την επαναλάβει·

β)

µέτρα που εφαρµόζονται για τη µη συνεργασία σε µια έρευνα που καλύπτεται
από το άρθρο 17·

γ)

µέτρα που έχουν ως αποτέλεσµα να τεθεί τέλος στη συνεχόµενη παράβαση του
κανονισµού και να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις της·

δ)

µια δηµόσια δήλωση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της
παράβασης, η οποία δηµοσιεύεται στον δικτυακό τόπο των αρµόδιων αρχών·

ε)

διόρθωση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δηµοσιοποιήθηκαν,
µεταξύ άλλων απαιτώντας από οποιονδήποτε εκδότη ή άλλο πρόσωπο που
δηµοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δηµοσίευση
διορθωτικής δήλωσης·

στ)

την προσωρινή απαγόρευση µιας δραστηριότητας·

ζ)

την κατάργηση της άδειας λειτουργίας µιας επιχείρησης επενδύσεων όπως
ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας [νέα MiFID]·

η)

την έκδοση µιας προσωρινής απαγόρευσης της άσκησης καθηκόντων σε
επιχειρήσεις επενδύσεων από ένα µέλος του σώµατος µιας επιχείρησης
επενδύσεων ή άλλο φυσικό πρόσωπο που φέρει ευθύνη·

θ)

αναστολή της διαπραγµάτευσης των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων·

ι)

εντολή δέσµευσης ή/και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων·

ια)

διοικητικές χρηµατικές ποινές που ανέρχονται έως και στο διπλάσιο του ποσού
των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της
παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό µπορεί να προσδιοριστεί·

ιβ)

όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, διοικητικές χρηµατικές ποινές που ανέρχονται
έως και σε [5 000 000 ευρώ] ή στα κράτη µέλη όπου το ευρώ δεν είναι το
επίσηµο νόµισµα, στην αντίστοιχη τιµή στο εθνικό νόµισµα κατά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού·

ιγ)

όσον αφορά νοµικά πρόσωπα, διοικητικές χρηµατικές ποινές που ανέρχονται
έως και σε 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά το
προηγούµενο έτος· εάν το νοµικό πρόσωπο είναι θυγατρική µιας µητρικής
επιχείρησης [όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ], ο
εφαρµοστέος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται µε τον συνολικό
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ετήσιο κύκλο εργασιών που προκύπτει από τον ενοποιηµένο λογαριασµό της
τελικής µητρικής επιχείρησης κατά το προηγούµενο έτος.
2.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να διαθέτουν και άλλες αρχές επιβολής κυρώσεων εκτός
από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και µπορούν να προβλέψουν
υψηλότερα επίπεδα διοικητικών χρηµατικών ποινών από αυτά που ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο.

3.

Οποιοδήποτε διοικητικό µέτρο και οποιαδήποτε κύρωση επιβάλλεται για παράβαση
του παρόντος κανονισµού δηµοσιεύεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον στοιχεία σχετικά µε το είδος και τη φύση της
παράβασης και µε την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, εκτός
εάν η εν λόγω δηµοσίευση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών. Εάν η εν λόγω δηµοσίευση θα προκαλούσε
δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη, οι αρµόδιες αρχές δηµοσιεύουν τα µέτρα
και τις κυρώσεις ανώνυµα.
Άρθρο 27
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων

1.

Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών µέτρων και κυρώσεων, οι αρµόδιες
αρχές λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
ακόλουθων στοιχείων:
α)

τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης·

β)

το βαθµό ευθύνης του υπεύθυνου προσώπου·

γ)

τη χρηµατοοικονοµική βάση του υπεύθυνου προσώπου, όπως αναφέρεται στο
συνολικό κύκλο εργασιών του υπεύθυνου νοµικού προσώπου ή ετήσιο
εισόδηµα του υπεύθυνου φυσικού προσώπου·

δ)

τη σηµασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν
από το υπεύθυνο πρόσωπο, στο βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί·

ε)

το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου προσώπου µε την αρµόδια αρχή, µε
την επιφύλαξη της ανάγκης διασφάλισης της παραίτησης από αποκτηθέντα
κέρδη ή αποφευχθείσες ζηµίες από το εν λόγω πρόσωπο·

στ)

τις προηγούµενες παραβάσεις του υπεύθυνου προσώπου.

Μπορούν να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες από τις αρµόδιες αρχές, εάν οι
εν λόγω παράγοντες προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.
2.

EL

Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές για τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του κανονισµού αριθ. (ΕΕ) 1095/2010 σχετικά µε τα είδη διοικητικών
µέτρων και κυρώσεων και µε το επίπεδο των προστίµων.
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Άρθρο 28
Προσφυγή
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι για αποφάσεις τις οποίες λαµβάνει η αρµόδια αρχή
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό υφίσταται δικαίωµα προσφυγής.
Άρθρο 29
Αναφορά παραβάσεων
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για να ενθαρρύνουν την
αναφορά παραβάσεων του παρόντος κανονισµού στις αρµόδιες αρχές,
συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον:
α)

ειδικών διαδικασιών για τη λήψη αναφορών παραβάσεων και την
παρακολούθησή τους·

β)

κατάλληλης προστασίας για πρόσωπα που αναφέρουν πιθανές ή πραγµατικές
παραβάσεις·

γ)

της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τόσο το
πρόσωπο που αναφέρει τις πιθανές ή πραγµατικές παραβάσεις όσο και το
κατηγορούµενο πρόσωπο σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στην
οδηγία 95/46/ΕΚ·

δ)

κατάλληλων διαδικασιών για τη διασφάλιση του δικαιώµατος υπεράσπισης και
ακρόασης του κατηγορούµενου πριν τη λήψη µιας απόφασης που τον αφορά,
καθώς και του δικαιώµατος άσκησης πραγµατικής προσφυγής ενώπιον
δικαστηρίου έναντι µιας απόφασης ή ενός µέτρου που τον αφορά.

2.

Στα πρόσωπα που προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για πιθανές παραβάσεις του
παρόντος κανονισµού µπορούν να παρέχονται οικονοµικά κίνητρα σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν προϋφιστάµενη νοµική ή
συµβατική υποχρέωση να αναφέρουν τις εν λόγω πληροφορίες, οι πληροφορίες είναι
νέες και έχουν ως αποτέλεσµα την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή µέτρου ή
ποινικής κύρωσης για την παράβαση του παρόντος κανονισµού.

3.

Η Επιτροπή, µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 33, θεσπίζει µέτρα
εξειδίκευσης των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων αναφοράς και παρακολούθησης των αναφορών
και των µέτρων για την προστασία των προσώπων.
Άρθρο 30
Ανταλλαγή πληροφοριών µε την ΕΑΚΑΑ

1.

EL

Οι αρµόδιες και οι δικαστικές αρχές παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ
ολοκληρωµένες πληροφορίες σχετικά µε όλα τα διοικητικά µέτρα, τις κυρώσεις και
τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 24, 25, 26, 27, 28 και 29. Η
ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.
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2.

Εάν η αρµόδια αρχή έχει δηµοσιοποιήσει διοικητικά µέτρα, κυρώσεις και πρόστιµα
στο κοινό, αναφέρει παράλληλα τα εν λόγω διοικητικά µέτρα, τις κυρώσεις και τα
πρόστιµα στην ΕΑΚΑΑ.

3.

Εάν ένα δηµοσιευµένο διοικητικό µέτρο, κύρωση ή ποινή αφορά µια επιχείρηση
επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία [νέα MiFID],
η ΕΑΚΑΑ θα προσθέσει µια αναφορά της δηµοσιευµένης κύρωσης στο µητρώο των
επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν συσταθεί δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 3
της οδηγίας [νέα MiFID].

4.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να
προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα είδη ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο µέχρι [...].
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού αριθ.
1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Άρθρο 31
Ανάθεση εξουσιών
Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 32
σχετικά µε τη συµπλήρωση και την τροποποίηση των προϋποθέσεων για τα προγράµµατα
επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους ορισµούς
του παρόντος κανονισµού, τις προϋποθέσεις κατάρτισης καταλόγων προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες, τις προϋποθέσεις που αφορούν τις συναλλαγές των διευθυντικών
στελεχών και τις ρυθµίσεις για τα πρόσωπα που παρέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να
οδηγήσουν στον εντοπισµό παραβάσεων του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 32
Άσκηση των ανατεθεισών αρµοδιοτήτων

EL

1.

Η αρµοδιότητα της Επιτροπής για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.

Οι αρµοδιότητες ανατίθενται για αόριστο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.

3.

Η ανάθεση αρµοδιοτήτων µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Μια απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην ανάθεση
των εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσµατα
από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην
απόφαση. ∆εν θίγει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
ισχύουν ήδη.
4.

Μόλις εγκρίνει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

5.

Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση τίθεται σε ισχύ µόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ή το Συµβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός περιόδου 2 µηνών από την
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο, ή αν
πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και
το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η
περίοδος παρατείνεται κατά 2 µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
∆ιαδικασία Επιτροπής
1.

Για την έκδοση πράξεων δυνάµει του άρθρου 29 παράγραφος 3, η Επιτροπή
υποστηρίζεται στο έργο της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που
συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/EΚ της Επιτροπής41. Η εν λόγω επιτροπή
είναι επιτροπή µε την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/201142.

2.

Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 του εν
λόγω κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ
Η οδηγία 2003/6/ΕΚ καταργείται στις [24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού]. Οι αναφορές στην οδηγία 2003/6/ΕΚ θα ερµηνεύονται ως αναφορές στον
παρόντα κανονισµό.

41
42
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ΕΕ L 191 της 13.07.2001, σ. 45.
ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ.13.
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Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις
Οι πρακτικές της αγοράς που υφίσταντο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού
και γίνονται αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2273/200343 της Επιτροπής, για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 1 παράγραφος 2
στοιχείο α) της οδηγίας 2003/6/EΚ, µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται µέχρι τις [12
µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] υπό την προϋπόθεση ότι
κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ από τις σχετικές αρµόδιες αρχές πριν την ηµεροµηνία
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή
1.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει [την εικοστή ηµέρα µετά] τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Εφαρµόζεται από [24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού], µε
εξαίρεση το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 11
παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 9, το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 6, το
άρθρο 14 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος
9, το άρθρο 19 παράγραφος 9, το άρθρο 28 παράγραφος 3 και το άρθρο 29
παράγραφος 3, τα οποία εφαρµόζονται αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού.

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

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΕΕ L 162 της 29.04.2004, σ. 72.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
A. Ενδείξεις για την ύπαρξη πράξεων χειραγώγησης που συνίστανται στη διάδοση
ψευδών ή παραπλανητικών ενδείξεων και στον τεχνητό προσδιορισµό των τιµών
Για τους σκοπούς της εφαρµογής του στοιχείου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
παρόντος κανονισµού, και µε την επιφύλαξη των ενεργειών που παρατίθενται στην
παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, οι αρµόδιες αρχές και οι συµµετέχοντες στην αγορά
λαµβάνουν υπόψη, όταν εξετάζουν συναλλαγές ή εντολές διενέργειας συναλλαγών, τις
ακόλουθες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική και οι οποίες δεν
πρέπει απαραιτήτως να θεωρούνται ότι αυτές καθαυτές συνιστούν πράξεις χειραγώγησης
αγοράς:

EL

α)

το βαθµό στον οποίο οι δοθείσες εντολές διαπραγµάτευσης ή οι διενεργηθείσες
συναλλαγές αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό του ηµερήσιου όγκου
συναλλαγών στο σχετικό χρηµατοπιστωτικό µέσο, το συναφές προς αυτό
συµβόλαιο άµεσης παράδοσης επί εµπορεύµατος, ή στο εκπλειστηριαζόµενο
προϊόν επί δικαιωµάτων εκποµπής, ιδιαίτερα όταν οι εν λόγω δραστηριότητες
οδηγούν σε σηµαντική µεταβολή των τιµών τους·

β)

το βαθµό στον οποίο οι δοθείσες εντολές διαπραγµάτευσης ή οι διενεργηθείσες
συναλλαγές από πρόσωπα µε σηµαντική θέση αγοράς ή πώλησης στο σχετικό
χρηµατοπιστωτικό µέσο, το συναφές προς αυτό συµβόλαιο άµεσης παράδοσης
επί εµπορεύµατος, ή στο εκπλειστηριαζόµενο προϊόν επί δικαιωµάτων
εκποµπής, οδηγούν σε σηµαντική µεταβολή της τιµής του εν λόγω
χρηµατοπιστωτικού µέσου, του συναφούς προς αυτό συµβολαίου άµεσης
παράδοσης επί εµπορεύµατος, ή του εκπλειστηριαζόµενου προϊόντος επί
δικαιωµάτων εκποµπής·

γ)

κατά πόσο οι διενεργηθείσες συναλλαγές συνεπάγονται αλλαγή του
πραγµατικού δικαιούχου του χρηµατοπιστωτικού µέσου, του συναφούς προς
αυτό συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορεύµατος, ή του
εκπλειστηριαζόµενου προϊόντος επί δικαιωµάτων εκποµπής·

δ)

το βαθµό στον οποίο οι δοθείσες εντολές ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές
οδηγούν σε βραχυπρόθεσµες αντιστροφές θέσεων και αντιπροσωπεύουν
σηµαντικό ποσοστό του καθηµερινού όγκου συναλλαγών στο σχετικό
χρηµατοπιστωτικό µέσο, στο συναφές προς αυτό συµβόλαιο άµεσης
παράδοσης επί εµπορεύµατος, ή στο εκπλειστηριαζόµενο προϊόν επί
δικαιωµάτων εκποµπής, και ενδέχεται να συνδέονται µε σηµαντικές µεταβολές
στην τιµή ορισµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου, συναφούς προς αυτό
συµβολαίου
άµεσης
παράδοσης
επί
εµπορεύµατος,
ή
ενός
εκπλειστηριαζόµενου προϊόντος επί δικαιωµάτων εκποµπής·

ε)

το βαθµό στον οποίο οι δοθείσες εντολές ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές
επικεντρώνονται σε µικρό χρονικό διάστηµα της συνεδρίασης και οδηγούν σε
µεταβολή τιµής η οποία στη συνέχεια αντιστρέφεται·

στ)

το βαθµό στον οποίο οι δοθείσες εντολές µεταβάλλουν τις καλύτερες τιµές
προσφοράς και ζήτησης ορισµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου, συναφούς προς
αυτό συµβολαίου άµεσης παράδοσης επί εµπορεύµατος, ή ενός
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εκπλειστηριαζόµενου προϊόντος επί δικαιωµάτων εκποµπής, ή γενικότερα τις
τιµές που καταγράφονται στο βιβλίο εντολών των συµµετεχόντων στην αγορά,
και οι οποίες αποσύρονται πριν εκτελεσθούν·
ζ)

το βαθµό στον οποίο δίδονται εντολές ή διενεργούνται συναλλαγές σε, ή γύρω
από, συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο υπολογίζονται οι τιµές
αναφοράς, οι τιµές εκκαθάρισης και οι αποτιµήσεις, και οι οποίες οδηγούν σε
µεταβολές τιµών που επηρεάζουν αυτές τις τιµές και τις αποτιµήσεις.

B. Ενδείξεις πράξεων χειραγώγησης που συνίστανται στη χρήση παραπλανητικών
µεθοδεύσεων ή κάθε άλλης παραπλάνησης ή τεχνάσµατος
Για τους σκοπούς της εφαρµογής του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
παρόντος κανονισµού, και µε την επιφύλαξη των συµπεριφορών που παρατίθενται στη
δεύτερη παράγραφο του σηµείου 3 του εν λόγω άρθρου, οι συµµετέχοντες στην αγορά και οι
αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη, όταν εξετάζουν συναλλαγές ή εντολές διενέργειας
συναλλαγών, τις ακόλουθες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική και οι
οποίες δεν πρέπει απαραιτήτως να θεωρούνται ότι αυτές καθαυτές συνιστούν πράξεις
χειραγώγησης αγοράς:

EL

α)

εάν, πριν ή µετά τις δοθείσες εντολές ή τις διενεργηθείσες συναλλαγές από
πρόσωπα, διαδίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες από τα ίδια
αυτά πρόσωπα ή από άλλα συνδεόµενα µε αυτά πρόσωπα·

β)

εάν δίδονται εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή διενεργούνται συναλλαγές
από πρόσωπα, προτού ή αφότου τα ίδια αυτά πρόσωπα ή άλλα συνδεδεµένα µε
αυτά πρόσωπα εκπονήσουν ή διαδώσουν επενδυτικές συστάσεις, οι οποίες
είναι εσφαλµένες ή µεροληπτικές ή προδήλως επηρεασµένες από σηµαντικά
συµφέροντα.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.4. Στόχος(οι)
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης
1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης

2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται
3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως
3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.

Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς (κατάχρηση αγοράς)
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ποινικές
κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)

1.2.

Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆44
Εσωτερική αγορά – Χρηµατοπιστωτικές αγορές

1.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
: Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική
δράση45
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση

1.4.

Στόχοι

1.4.1.

Ο(Οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί)
πρόταση/πρωτοβουλία

στόχος(οι)

της

Επιτροπής

που

αφορά

η

Οι γενικοί στόχοι του κανονισµού και της οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς
είναι η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς µέσω
της απαγόρευσης της διαπραγµάτευσης σε πρόσωπα που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες σε σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα και µέσω της απαγόρευσης της
κατάχρησης της αγοράς µέσω πρακτικών όπως είναι η διάδοση ψευδών πληροφοριών ή
φηµών και η εκτέλεση συναλλαγών µε τις οποίες διαµορφώνονται τιµές σε µη κανονικά
επίπεδα, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και ισότιµους όρους
ανταγωνισµού και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των αγορών κινητών αξιών για τους
εκδότες σε νέες αγορές ΜΜΕ.
1.4.2.

Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Ειδικός στόχος αριθ.

44
45
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∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α ή β του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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∆εδοµένων των γενικών στόχων ανωτέρω, αρµόζουν οι κατωτέρω ειδικότεροι στόχοι
πολιτικής:
- ∆ιασφάλιση ότι ο κανονισµός και η οδηγία συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της αγοράς·
- ∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανόνων κατάχρησης της αγοράς·
- Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κατάχρησης της αγοράς
διασφαλίζοντας µεγαλύτερη σαφήνεια των εννοιών και νοµική σαφήνεια·
- Μείωση των διοικητικών εµποδίων όπου είναι δυνατόν, ιδιαίτερα για τους εκδότες σε
αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.
Σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Οι ειδικοί στόχοι που αναφέρονται ανωτέρω απαιτούν την επίτευξη των κατωτέρω
λειτουργικών στόχων:
- Πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς σε οργανωµένες αγορές, πλατφόρµες και
εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές·
- Πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς σε αγορές βασικών εµπορευµάτων και σχετικών
παράγωγων µέσων·
- ∆ιασφάλιση ότι οι ρυθµιστικές αρχές έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και εξουσίες για
αποτελεσµατική επιβολή·
- Εξασφάλιση συνεπών, αποτελεσµατικών και αποτρεπτικών κυρώσεων·
- Περιορισµός ή εξάλειψη επιλογών και διακριτικών ευχερειών·
- Αποσαφήνιση ορισµένων βασικών εννοιών.

EL
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1.4.3.

Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες.

Ο συνολικός αντίκτυπος όλων των προτάσεων θα οδηγήσει σε σηµαντικές βελτιώσεις
στην αντιµετώπιση της κατάχρησης της αγοράς εντός της ΕΕ. Καταρχάς, η ακεραιότητα
της αγοράς και η προστασία των επενδυτών θα βελτιωθεί µέσω της διευκρίνισης των
χρηµατοπιστωτικών µέσων και αγορών που καλύπτονται, διασφαλίζοντας ότι καλύπτονται
τα µέσα που γίνονται αποδεκτά για διαπραγµάτευση µόνο σε ΠΜ∆ και σε άλλα νέα είδη
οργανωµένων µηχανισµών διαπραγµάτευσης. Επιπλέον, θα βελτιωθεί η προστασία από
την κατάχρηση της αγοράς σε παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων µέσω της
βελτίωσης της διαφάνειας της αγοράς. Επιπροσθέτως, οι προτάσεις θα εξασφαλίσουν τον
καλύτερο εντοπισµό περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς προσφέροντας τις αναγκαίες
εξουσίες στις αρµόδιες αρχές ώστε να πραγµατοποιούν έρευνες και να βελτιώνουν την
αποτρεπτική δύναµη των συστηµάτων κυρώσεων µέσω της εισαγωγής ελάχιστων αρχών
για διοικητικά µέτρα ή κυρώσεις και της απαίτησης εισαγωγής ποινικών κυρώσεων.
Επιπλέον, θα οδηγήσουν σε µια πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την κατάχρηση
αγοράς µέσω της µείωσης των επιλογών και των ευχερειών των κρατών µελών και θα
εισαγάγουν ένα αναλογικό καθεστώς για τους εκδότες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.
Συνολικά, οι προτιµώµενες επιλογές πολιτικής αναµένεται να συνεισφέρουν στη βελτίωση
της ακεραιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο
στην εµπιστοσύνη των επενδυτών, συµβάλλοντας περαιτέρω στη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα των αγορών.
1.4.4.

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Οι βασικοί δείκτες και πηγές πληροφοριών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην
αξιολόγηση είναι οι εξής:
- ∆εδοµένα από τις εθνικές αρµόδιες αρχές σχετικά µε τον αριθµό των υποθέσεων
κατάχρησης αγοράς που έχουν ερευνηθεί και τιµωρηθεί· και
- Μια έκθεση (την οποία θα µπορούσε να αναλάβει η ΕΑΚΑΑ) σχετικά µε την εµπειρία
που απέκτησαν οι ρυθµιστικές αρχές από την εφαρµογή της νοµοθεσίας.
1.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.

Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών
Βραχυπρόθεσµα:
- ∆ιασφάλιση ότι οι ρυθµιστικές αρχές έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και εξουσίες για
αποτελεσµατική επιβολή·
- Εξασφάλιση συνεπών, αποτελεσµατικών και αποτρεπτικών κυρώσεων·
- Περιορισµός ή εξάλειψη επιλογών και διακριτικών ευχερειών·
- Αποσαφήνιση ορισµένων βασικών εννοιών.
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Μακροπρόθεσµα:
- Πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς σε οργανωµένες αγορές, πλατφόρµες και
εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές·
- Πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς σε αγορές βασικών εµπορευµάτων και σχετικών
παράγωγων µέσων.
1.5.2.

Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ
Παρότι όλα τα προβλήµατα που περιγράφονται στην εκτίµηση επιπτώσεων έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο σε κάθε µεµονωµένο κράτος µέλος, ο συνολικός τους αντίκτυπος
γίνεται πλήρως αντιληπτός µόνο σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό συµβαίνει γιατί η
κατάχρηση της αγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί οπουδήποτε είναι εγγεγραµµένο το
µέσο, ή και εκτός χρηµατιστηρίων, και εποµένως ακόµα και σε άλλες αγορές πέραν της
πρωτεύουσας αγοράς του εν λόγω µέσου. Κατά συνέπεια, υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος
οι εθνικές απαντήσεις στην κατάχρηση της αγοράς να καταστρατηγούνται ή να είναι
αναποτελεσµατικές απουσία δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, µια συνεπής προσέγγιση
είναι απαραίτητη για την αποφυγή του «εποπτικού αρµπιτράζ» και εφόσον αυτό το ζήτηµα
καλύπτεται ήδη από το κεκτηµένο της υπάρχουσας οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της
αγοράς, η αντιµετώπιση των προβληµάτων που επισηµαίνονται στην εκτίµηση
επιπτώσεων µπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικά µε µια κοινή προσπάθεια.

1.5.3.

Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
Η πρόταση του παρόντος κανονισµού στηρίζεται στην υφιστάµενη οδηγία σχετικά µε την
κατάχρηση της αγοράς, η οποία διαπιστώθηκε ότι είναι περιορισµένη στην εφαρµογή της
και έχει εφαρµοστεί µε διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα
να προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης υπό τη µορφή ενός κανονισµού και µιας οδηγίας.

1.5.4.

Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα
Όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2010 για τη
ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιµη ανάπτυξη,46 η Επιτροπή θα
ολοκληρώσει το σύνολο του προγράµµατος της για τη χρηµατοπιστωτική µεταρρύθµιση
εντός των ερχόµενων µηνών. Ορισµένες από τις υφιστάµενες ή εκκρεµείς προτάσεις που
αναφέρονται στην ανακοίνωση αφορούν την παρούσα πρωτοβουλία και θα συνεισφέρουν
στην επίτευξη των στόχων της για τη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και την
ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της αγοράς.
Η πρόταση κανονισµού για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισµένες πτυχές των συµβάσεων
αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου περιλαµβάνει ένα καθεστώς γνωστοποίησης ανοικτών
πωλήσεων που θα διευκολύνει τις ρυθµιστικές αρχές στον εντοπισµό πιθανών υποθέσεων
χειραγώγησης της αγοράς ή πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες
που σχετίζονται µε τις ανοικτές πωλήσεις47.

46

47

EL

(COM (2010) 301) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά µε τη ρύθµιση των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιµη ανάπτυξη, Ιούνιος 2010.
(COM(2010) 482) Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις ανοικτές
πωλήσεις και ορισµένες πτυχές των συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου, Σεπτέµβριος 2010.
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Η πρόταση κανονισµού για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς
αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα αυξήσει επίσης τη
διαφάνεια σηµαντικών θέσεων σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, γεγονός που θα
βοηθήσει τις ρυθµιστικές αρχές να παρακολουθούν πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης της
αγοράς µέσω της χρήσης παράγωγων µέσων48.
Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων θα εξετάσει
διάφορες επιλογές για τη διεύρυνση του τρέχοντος πεδίου εφαρµογής των αναφορών
σχετικά µε τις συναλλαγές σε µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση µόνο σε
πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) και των αναφορών σχετικά µε
εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων και παράγωγων µέσων. Η
αναφορά εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών σε µέσα που δεν έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά στις αρµόδιες αρχές δεν είναι υποχρεωτική επί του
παρόντος, και αυτές οι αναφορές θα διευκολύνουν τον εντοπισµό από τις ρυθµιστικές
αρχές πιθανής κατάχρησης της αγοράς µέσω αυτών των µέσων49.
Τα ζητήµατα των απαιτήσεων διαφάνειας και των πράξεων χειραγώγησης που αφορούν
ειδικά τις ενεργειακές αγορές, καθώς και το ζήτηµα της αναφοράς συναλλαγών για τη
διασφάλιση της ακεραιότητας των ενεργειακών αγορών είναι το αντικείµενο της πρότασης
κανονισµού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά της
Επιτροπής50.

48
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(COM(2010) 484) Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής
συναλλαγών, Σεπτέµβριος 2010.
(COM(2011) XXX).
(COM(2010) 484) Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά, ∆εκέµβριος 2010.
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1.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης
Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
–

Πρόταση/πρωτοβουλία µε ισχύ από [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ µέχρι [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ

–

∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ

: Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ
– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό
1.7.

Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης51
: Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή
Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:
–

εκτελεστικούς οργανισµούς

–

οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες52

–

εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας

–

πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του
τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού
κανονισµού
Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη
Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες
Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί)

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις
//
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Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό
κανονισµό
είναι
διαθέσιµες
στον
δικτυακό
τόπο
BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
Προσδιορίστε τη συχνότητα και τους όρους

Το άρθρο 81 του κανονισµού σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών
και Αγορών προβλέπει την αξιολόγηση της πείρας που αποκτήθηκε ως αποτέλεσµα της
λειτουργίας της Αρχής, εντός τριών ετών από την πραγµατική έναρξη της λειτουργίας της.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δηµοσιεύει µια γενική έκθεση η οποία προωθείται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
2.2.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί
Πραγµατοποιήθηκε εκτίµηση επιπτώσεων για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ η οποία συνοδεύει τους κανονισµούς σχετικά µε τη
σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.
Οι πρόσθετοι πόροι για την ΕΑΚΑΑ που προβλέπονται ως αποτέλεσµα των τρεχουσών
προτάσεων απαιτούνται για να µπορέσει να διεξάγει τις αρµοδιότητές της.
1.
Η ΕΑΚΑΑ θα διασφαλίσει την εναρµόνιση και το συντονισµό των κανόνων όσον
αφορά τα εξής στοιχεία:
- Απαλλαγή για τα προγράµµατα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης
χρηµατοπιστωτικών µέσων (άρθρο 3)·
- Τεχνικές ρυθµίσεις για τον εντοπισµό και την κοινοποίηση ύποπτων συναλλαγών (άρθρο
11)·
- Τεχνικά µέσα για την κατάλληλη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο
12)·
- Τεχνικά µέσα για την αναβολή της δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο
12)·
- Ενδεικτικός και µη περιοριστικός κατάλογος των γεγονότων που αφορούν εκδότες των
οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε νέα
χρηµατιστηριακή αγορά για ΜΜΕ και ενδέχεται να συνιστούν εµπιστευτικές πληροφορίες
(άρθρο 12)·
- Περιεχόµενο και µορφότυπος των καταλόγων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες (άρθρο 13)·
- Ρυθµίσεις που αφορούν τις επενδυτικές συστάσεις και τα στατιστικά στοιχεία (άρθρο
15)·
- ∆ιαδικασίες και µορφές ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων και εποπτικών
αρχών της ΕΕ και τρίτων χωρών (άρθρα 18, 19, 20, 29).

EL

71

EL

2.
Επιπλέον, αν της ζητηθεί από κάποια αρµόδια αρχή, η ΕΑΚΑΑ θα συντονίσει τις
έρευνες και τις επιθεωρήσεις µεταξύ των αρµόδιων αρχών για διασυνοριακές υποθέσεις
κατάχρησης της αγοράς (άρθρο 19).
3.
Η ΕΑΚΑΑ θα συντονίζει επίσης την ανάπτυξη συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και των σχετικών αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών. Η
ΕΑΚΑΑ θα καταρτίσει πρότυπα έγγραφα για συµφωνίες συνεργασίας, το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές. Επίσης, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την ανταλλαγή
µεταξύ των αρχών των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις αρµόδιες αρχές τρίτων
χωρών (άρθρο 20).
4.
Τέλος, όσον αφορά τα παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων, η ΕΑΚΑΑ θα
εκτελεί έργο διευκόλυνσης και συντονισµού για τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών και εποπτικών αρχών σε άλλα κράτη µέλη και σε
τρίτες χώρες που είναι υπεύθυνες για τις αγορές άµεσης παράδοσης (άρθρο 19).
Χωρίς αυτούς τους πόρους δεν θα ήταν δυνατό να διασφαλιστεί η έγκαιρη και
αποτελεσµατική εκπλήρωση του ρόλου της Αρχής.
2.2.2.

Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου
Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισµό για την
ΕΑΚΑΑ θα εφαρµόζονται και στο ρόλο της ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε την παρούσα πρόταση.
Το τελικό σύνολο δεικτών που θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της απόδοσης της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα αποφασιστεί από την Επιτροπή κατά
την διεξαγωγή της πρώτης απαιτούµενης αξιολόγησης. Για την τελική αξιολόγηση, οι
ποσοτικοί δείκτες θα είναι εξίσου σηµαντικοί µε τα ποιοτικά στοιχεία που συλλέγονται
στις διαβουλεύσεις. Η αξιολόγηση επαναλαµβάνεται κάθε τρία χρόνια.

2.3.

Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Προσδιορίστε υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.

Για τους σκοπούς της καταπολέµησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων
δραστηριοτήτων, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τις έρευνες που
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)
εφαρµόζονται στην ΕΑΚΑΑ χωρίς περιορισµό.
Η Αρχή θα προσχωρήσει στη διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου 1999, η οποία
συνήφθη µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF) και θα θεσπίσει άµεσα κατάλληλες διατάξεις για όλο το προσωπικό της
Αρχής.
Οι αποφάσεις και οι συµφωνίες χρηµατοδότησης, καθώς και οι πράξεις εφαρµογής που
απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF µπορούν
να διεξάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους στους δικαιούχους πόρων που
έχουν εκταµιευθεί από την Αρχή, καθώς και στο προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη
χορήγηση των εν λόγω πόρων.
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ

3.1.

Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται
• Υφιστάµενες γραµµές των δαπανών του προϋπολογισµού
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών των δαπανών
του προϋπολογισµού.

Τοµέας του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

Είδος
δαπάνης

Γραµµή προϋπολογισµού
Αριθµός
[Περιγραφή.....................................................]

Συνεισφορά

∆ιαχ./Μη
διαχ.

από
χώρες
ΕΖΕΣ54

από
υποψήφιες
χώρες55

από
τρίτες
χώρες

µε την έννοια του
άρθρου 18(1)(αα)
του δηµοσιονοµικού
κανονισµού

∆ιαχ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

(53)

12.040401.01
ΕΑΚΑΑ – Επιχορήγηση βάσει των
τίτλων 1 και 2 (∆απάνες προσωπικού
και διοικητικές δαπάνες)

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών των δαπανών του προϋπολογισµού.

53
54
55
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∆ιαχ. = ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μη ∆ιαχ. = Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες χώρες και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες από τα ∆υτικά Βαλκάνια.
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3.2.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.

Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου:

1A

Ανταγωνιστικότητα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Έτος

Γ∆: <MARKT>

56

2013

Έτος
2015

Έτος
2014

ΣΥΝΟΛΟ

y Επιχειρησιακές πιστώσεις
Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωµές

12.0404.01

(1)

0,179

0,327

0,327

0.832

(2)

0,179

0,327

0,327

0.832

0

0

0

0,179

0,327

0,327

0.832

0,179

0,327

0,327

0.832

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από ειδικά
προγράµµατα57
(3)
Αριθµός της γραµµής προϋπολογισµού

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την Γ∆

MARKT

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=1+1α
+3
=2+2α

Πληρωµές
+3

y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

56
57
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Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(4)

0

0

0

Πληρωµές

(5)

0

0

0

Έτος Ν είναι το έτος έναρξης της εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που
χρηµατοδοτούνται από ειδικά προγράµµατα

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων υπό τον ΤΟΜΕΑ
1Α του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

3.

(6)

0

0

0

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=4+ 6

0,179

0,327

0,327

0.832

Πληρωµές

=5+ 6

0,179

0,327

0,327

0.832

Η ΕΑΚΑΑ υποχρεούται να καταρτίσει ορισµένα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά µε τα εξής στοιχεία:
– Απαλλαγή για τα προγράµµατα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων (άρθρο 3)·
– Τεχνικές ρυθµίσεις για τον εντοπισµό και την κοινοποίηση ύποπτων συναλλαγών (άρθρο 11)·
– Τεχνικά µέσα για την κατάλληλη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 12)·
– Τεχνικά µέσα για την αναβολή της δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 12)·
– Ενδεικτικός και µη περιοριστικός κατάλογος των γεγονότων που αφορούν εκδότες, των οποίων τα χρηµατοπιστωτικά µέσα έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε νέα χρηµατιστηριακή αγορά για ΜΜΕ και ενδέχεται να συνιστούν εµπιστευτικές πληροφορίες (άρθρο 12)·
– Περιεχόµενο και µορφότυπος των καταλόγων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες (άρθρο 13)·
– Ρυθµίσεις που αφορούν τις επενδυτικές συστάσεις και τα στατιστικά στοιχεία (άρθρο 15)·
– ∆ιαδικασίες και µορφές ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων και εποπτικών αρχών της ΕΕ και τρίτων χωρών (άρθρα 18, 19,
20, 29).

4.

Αν της ζητηθεί από κάποια αρµόδια αρχή, η ΕΑΚΑΑ θα συντονίσει τις έρευνες και τις επιθεωρήσεις µεταξύ των αρµόδιων αρχών για
διασυνοριακές υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς.

5.

Η ΕΑΚΑΑ θα συντονίσει την ανάπτυξη συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και των σχετικών
αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών. Η ΕΑΚΑΑ θα καταρτίσει πρότυπα έγγραφα για συµφωνίες συνεργασίας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
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από τις αρµόδιες αρχές. Επίσης, η ΕΑΚΑΑ θα συντονίζει την ανταλλαγή µεταξύ των αρχών των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις
αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών.
6.

Όσον αφορά τα παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων, η ΕΑΚΑΑ θα εκτελεί έργο διευκόλυνσης και συντονισµού για τη συνεργασία και
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών και εποπτικών αρχών σε άλλα κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες που είναι υπεύθυνες για
τις αγορές άµεσης παράδοσης.

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς:
y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(4)

Πληρωµές

(5)

y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που
χρηµατοδοτούνται από ειδικά προγράµµατα

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων υπό τους
ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου (Ποσό
αναφοράς)

EL

(6)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=4+ 6

0,179

0,327

0,327

0.832

Πληρωµές

=5+ 6

0,179

0,327

0,327

0.832
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου:

«∆ιοικητικές δαπάνες»

5

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2013

Έτος
2014

Έτος
2015

ΣΥΝΟΛΟ

Γ∆: <…….>
y Ανθρώπινοι πόροι

0

0

0

y Άλλες διοικητικές δαπάνες

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <…….>

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων υπό τον ΤΟΜΕΑ
5 του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Πιστώσεις

(Σύνολο
αναλήψεων
υποχρεώσεων= Σύνολο
πληρωµών)

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
201358

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων υπό τους
ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5 του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου
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Έτος
2014

Έτος
2015

ΣΥΝΟΛΟ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,179

0,327

0,327

0.832

Πληρωµές

0,179

0,327

0,327

0.832

Έτος Ν είναι το έτος έναρξης της εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
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3.2.2.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– : Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Οι ειδικοί στόχοι της πρότασης αναφέρονται στην ενότητα 1.4.2. Θα επιτευχθούν µέσω των προτεινόµενων νοµοθετικών µέτρων που θα
υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο και µέσω της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.
Συγκεκριµένα, παρότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν συγκεκριµένα αριθµητικά αποτελέσµατα για κάθε λειτουργικό στόχο, ο ρόλος της
ΕΑΚΑΑ, σε συνδυασµό µε νέες εξουσίες για τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, θα συνεισφέρει στην αύξηση της ακεραιότητας της αγοράς και της
προστασίας των επενδυτών µέσω της απαγόρευσης της διαπραγµάτευσης σε πρόσωπα που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε σχετικά
χρηµατοπιστωτικά µέσα και µέσω της απαγόρευσης της κατάχρησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών µέσω πρακτικών όπως είναι η διάδοση ψευδών
πληροφοριών ή φηµών και η εκτέλεση συναλλαγών µε τις οποίες διαµορφώνονται τιµές σε µη κανονικά επίπεδα. Αυτό το νέο πλαίσιο θα αποτρέψει
την κατάχρηση της αγοράς σε οργανωµένες αγορές, πλατφόρµες και εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και σε βασικά εµπορεύµατα και
αγορές σχετικών παραγώγων. Επιπλέον, θα διασφαλίσει ότι η ΕΑΚΑΑ και οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες και
εξουσίες για την επιβολή συνεπών, αποτελεσµατικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.
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3.2.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως

3.2.3.1. Περίληψη
– : Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση διοικητικών
πιστώσεων
–

EL

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται
πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

79

τη

χρησιµοποίηση

διοικητικών

EL

3.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων
– : Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων
πόρων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων,
όπως εξηγείται κατωτέρω:

Παρατήρηση:
∆εν θα χρειαστούν πρόσθετοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι στη Γ∆ MARKT ως
αποτέλεσµα της πρότασης. Οι πόροι που χρησιµοποιούνται επί του παρόντος για την τήρηση
της οδηγίας σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται
για αυτό το σκοπό.
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3.2.4.

Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο.

– : Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Η πρόταση προβλέπει επιπλέον καθήκοντα που πρέπει να διεξαχθούν από την ΕΑΚΑΑ. Για το σκοπό αυτό
θα χρειαστούν πρόσθετοι πόροι υπό την γραµµή του προϋπολογισµού 12.0404.01

–

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου59.

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, καθώς
και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.

Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτους

– : Η πρόταση/πρωτοβουλία
κατωτέρω:

προβλέπει

τη

συγχρηµατοδότηση

που

εκτιµάται

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Να
προσδιοριστεί
πηγή/οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
2013

Έτος
2014

Έτος
2015

Σύνολο

0,268

0,490

0,490

1,248

0,268

0,490

0,490

1,248

η

Κράτη µέλη µέσω εθνικών
εποπτικών αρχών της ΕΕ
(*)
ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτηµένων
πιστώσεων

(*) Εκτίµηση βάσει του τρέχοντος µηχανισµού χρηµατοδότησης στο σχέδιο κανονισµού για την ΕΑΚΑΑ
(κράτη µέλη 60% - Κοινότητα 40%).

59
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Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.
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3.3.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα
– : Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα.
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται
κατωτέρω:
•

στους ιδίους πόρους

•

στα διάφορα έσοδα

Παράρτηµα στο ∆ηµοσιονοµικό Νοµοθετικό ∆ελτίο για την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση της αγοράς) και πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ποινικές κυρώσεις για τις
πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και για τη χειραγώγηση της αγοράς
(κατάχρηση της αγοράς).
Εφαρµοσµένη µεθοδολογία και σηµαντικότερες υποκείµενες παραδοχές
Τα κόστη που σχετίζονται µε καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσει η ΕΑΚΑΑ, τα οποία
προκύπτουν από τις δύο προτάσεις υπολογίστηκαν στις δαπάνες προσωπικού (Τίτλος 1), σύµφωνα
µε την κατάταξη δαπανών στο σχέδιο προϋπολογισµού της ΕΑΚΑΑ για το 2012 που υποβλήθηκε
στην Επιτροπή.
Οι δύο προτάσεις της Επιτροπής περιλαµβάνουν διατάξεις για την ανάπτυξη 11 νέων συνόλων
δεσµευτικών τεχνικών προτύπων από την ΕΑΚΑΑ για τη διασφάλιση ότι οι διατάξεις ιδιαίτερα
τεχνικής φύσης εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλη την ΕΕ. Σύµφωνα µε τις προτάσεις, η ΕΑΚΑΑ
αναµένεται να παραδώσει τα νέα δεσµευτικά τεχνικά πρότυπα 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος
του κανονισµού. Προκειµένου να επιτύχει αυτόν τον στόχο, απαιτείται η αύξηση των επιπέδων του
προσωπικού ήδη από την αρχή του 2013. Όσον αφορά τη φύση των θέσεων, για την επιτυχή και
έγκαιρη παράδοση των νέων δεσµευτικών τεχνικών προτύπων απαιτούνται, συγκεκριµένα,
επιπλέον υπάλληλοι στους τοµείς της πολιτικής, των νοµικών θεµάτων και της εκτίµησης
επιπτώσεων.
Βάσει των εκτιµήσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΑΚΑΑ, εφαρµόστηκαν οι
κατωτέρω παραδοχές για την εκτίµηση του αντικτύπου στον αριθµό των ισοδύναµων πλήρους
απασχόλησης (ΙΠΑ) που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δεσµευτικών τεχνικών προτύπων που
αφορούν οι δύο προτάσεις:
- Χρειάζονται ένας υπάλληλος στον τοµέα της πολιτικής, ένας υπάλληλος εκτίµησης επιπτώσεων
και ένας για τα νοµικά θέµατα µέχρι το 2013.
Κατά συνέπεια, για την παράδοση των δεσµευτικών τεχνικών προτύπων µε προθεσµία 24 µήνες
µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού απαιτούνται 3 ΙΠΑ.
Τέλος, η ΕΑΚΑΑ θα αναλάβει ορισµένα µόνιµα καθήκοντα στους κατωτέρω τοµείς:
- συντονισµός των ερευνών και των επιθεωρήσεων µεταξύ των αρµόδιων αρχών για διασυνοριακές
υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς·
- ανάπτυξη συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και των
σχετικών αρµόδιων αρχών τρίτων χωρών. Η ΕΑΚΑΑ θα καταρτίσει πρότυπα έγγραφα για

EL

82

EL

συµφωνίες συνεργασίας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές. Επίσης, η
ΕΑΚΑΑ θα συντονίζει την ανταλλαγή µεταξύ των αρχών των πληροφοριών που ελήφθησαν από
τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών·
- έργο διευκόλυνσης και συντονισµού για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
αρµόδιων αρχών και εποπτικών αρχών σε άλλα κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες που είναι
υπεύθυνες για τις αγορές άµεσης παράδοσης και για τα δικαιώµατα εκποµπής.
Συνολικά, αυτό σηµαίνει ότι χρειάζονται 6 επιπλέον ΙΠΑ.
Άλλες παραδοχές:
–

βάσει της κατανοµής των ΙΠΑ στο σχέδιο προϋπολογισµού του 2012, ισχύει η
παραδοχή ότι οι 6 επιπλέον ΙΠΑ απαρτίζονται από 3 έκτακτους υπάλληλους (50%),
2 αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα (33,3%) και 1 συµβασιούχο υπάλληλο
(16,7%)·

–

το µέσο ετήσιο µισθολογικό κόστος για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού
βασίζεται στην καθοδήγηση της Γ∆ BUDG·

–

ο συντελεστής στάθµισης του µισθού για το Παρίσι είναι 1,27·

–

το κόστος κατάρτισης υπολογίζεται στα 1 000 ευρώ ανά ΙΠΑ ανά έτος·

–

το κόστος αποστολών εκτιµάται στα 10 000 ευρώ, βάσει του σχεδίου
προϋπολογισµού για αποστολές του 2012 ανά αριθµό ατόµων·

–

το κόστος που σχετίζεται µε τις προσλήψεις (έξοδα ταξιδίου, διαµονής, ιατρικές
εξετάσεις, εγκατάσταση και άλλα επιδόµατα, έξοδα αποµάκρυνσης κλπ) εκτιµάται
στα 12 700 ευρώ, βάσει του σχεδίου προϋπολογισµού του 2012 για την πρόσληψη
ανά νέο αριθµό ατόµων.

Ισχύει η παραδοχή ότι ο φόρτος εργασίας που δικαιολογεί την ανωτέρω αύξηση των ΙΠΑ θα
διατηρηθεί από το 2014 και στο εξής, και σχετίζεται µε την τροποποίηση των δεσµευτικών
τεχνικών προτύπων που έχουν ήδη καταρτιστεί.
Η µέθοδος υπολογισµού της αύξησης του απαιτούµενου προϋπολογισµού για τα επόµενα τρία έτη
παρουσιάζεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στον κατωτέρω πίνακα. Στον υπολογισµό
αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός της Κοινότητας χρηµατοδοτεί το 40% του
κόστους.
Είδος δαπάνης

Υπολογισµός

2013

Ποσό (σε χιλιάδες)
2014
2015

Σύνολο

Τίτλος 1: ∆απάνες προσωπικού
6 Μισθοί και επιδόµατα
- για έκτακτους υπαλλήλους
- για ΑΕΕ
- για συµβασιούχους υπαλλήλους

=3*127*1,27
=2*73*1,27
=1*64*1,27

241,93
92,71
40,64

483,87
185,42
81,28

483,87
185,42
81,28

1209,67
463,55
203,2

6 ∆απάνες για πρόσληψη προσωπικού
=6*12,7
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76,2

76,2
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6 ∆απάνες για αποστολές
=6*10

30

60

60

150

=6*1

3

6

6

15

Σύνολο Τίτλου 1: ∆απάνες προσωπικού

484,48

816,57

816,57

2079,53

Κοινοτική συνεισφορά (40%)
Συνεισφορά των κρατών µελών (60%)

193,79
290,68

326,63
489,94

326,63
489,94

847,05
1270,56

6 Κατάρτιση

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το προτεινόµενο οργανόγραµµα για τις τρεις θέσεις έκτακτων
υπαλλήλων:
Οµάδα καθηκόντων και
βαθµός
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5

1
2

Σύνολο AD

EL

Έκτακτες
θέσεις

3

84

EL

