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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID), η οποία ισχύει από τον
Νοέµβριο του 2007, αποτελεί βασικό πυλώνα της ενοποίησης των χρηµατοπιστωτικών
αγορών της ΕΕ. Έχοντας εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία «Lamfalussy»1, απαρτίζεται από
µια οδηγία πλαίσιο (οδηγία 2004/39/ΕΚ)2, από µια εκτελεστική οδηγία (οδηγία 2006/73/ΕΚ)3
και από έναν εκτελεστικό κανονισµό (κανονισµός αριθ. 1287/2006)4. Η MiFID δηµιουργεί το
ρυθµιστικό πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
(όπως µεσιτεία, συµβουλές, διενέργεια πράξεων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, αναδοχή κ.λπ.)
από τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύσεων και για τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών από
διαχειριστές αγοράς. Θεσπίζει επίσης τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των εθνικών
αρµόδιων αρχών σε σχέση µε τις εν λόγω δραστηριότητες.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση της ενοποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών της ΕΕ. Συγκεκριµένα, η οδηγία
κατήργησε τη δυνατότητα των κρατών µελών να απαιτούν όλες οι συναλλαγές
χρηµατοπιστωτικών µέσων να πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένα χρηµατιστήρια και
κατέστησε δυνατό τον ανταγωνισµό σε ευρωπαϊκή κλίµακα µεταξύ παραδοσιακών
χρηµατιστηρίων και εναλλακτικών τόπων διαπραγµάτευσης. Χορήγησε επίσης στις τράπεζες
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Η αναθεώρηση της Mifid βασίζεται στη «διαδικασία Lamfalussy» (µια κανονιστική προσέγγιση
τεσσάρων επιπέδων, την οποία συνέστησε η επιτροπή σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών
κινητών αξιών, της οποίας προήδρευε ο βαρόνος Alexandre Lamfalussy, και η οποία εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης τον Μάρτιο του 2001 µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών), όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών): στο επίπεδο 1, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εκδίδουν οδηγία µε τη διαδικασία της συναπόφασης, η οποία περιέχει
τις αρχές που θέτουν το πλαίσιο και η οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή, ενεργούσα στο επίπεδο 2, να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 115/47) ή εκτελεστικές πράξεις (άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 115/47). Για την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή
θα διαβουλεύεται µε εµπειρογνώµονες διορισµένους από τα κράτη µέλη. Η ΕΑΚΑΑ µπορεί να
συµβουλεύει την Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, σχετικά µε τις τεχνικές λεπτοµέρειες που πρέπει να
περιληφθούν στη νοµοθεσία επιπέδου 2. Επιπλέον, η νοµοθεσία επιπέδου 1 µπορεί να εξουσιοδοτεί την
ΕΑΚΑΑ να καταρτίζει σχέδια κανονιστικών ή εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 και 15 του κανονισµού για την ΕΑΚΑΑ, τα οποία µπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή
(µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου να προβάλλουν αντιρρήσεις
στην περίπτωση των κανονιστικών τεχνικών προτύπων). Στο επίπεδο 3, η ΕΑΚΑΑ εκπονεί επίσης
συστάσεις και κατευθυντήριες γραµµές και συγκρίνει την κανονιστική πρακτική στο πλαίσιο
αξιολόγησης από οµοτίµους, µε στόχο να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρµογή των κανόνων που έχουν
εκδοθεί στα επίπεδα 1 και 2. Τέλος, η Επιτροπή ελέγχει τη συµµόρφωση των κρατών µελών µε τη
νοµοθεσία της ΕΕ και µπορεί να κινήσει δικαστική διαδικασία κατά των κρατών µελών που την
παραβαίνουν.
Οδηγία 2004/39/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο MiFID).
Οδηγία 2006/73/ΕΚ (εκτελεστική οδηγία της MiFID) για την εφαρµογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ
(οδηγία πλαίσιο MiFID).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 (εκτελεστικός κανονισµός της MiFID) για την εφαρµογή της
οδηγίας 2004/39/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο MiFID) 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 2.9.2006, σ. 1).
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και στις επιχειρήσεις επενδύσεων ενισχυµένο «διαβατήριο» για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, υπό τον όρο της συµµόρφωσης τόσο µε οργανωτικές
απαιτήσεις και απαιτήσεις γνωστοποίησης συναλλαγών, όσο και µε περιεκτικούς κανόνες
που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών.
Το αποτέλεσµα, µετά από 3,5 έτη ισχύος, είναι µεγαλύτερος ανταγωνισµός µεταξύ τόπων
διαπραγµάτευσης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και ευρύτερη επιλογή για τους επενδυτές
όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών και τα διαθέσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα, πρόοδος η
οποία στηρίχθηκε στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Συνολικά, το κόστος συναλλαγών µειώθηκε,
ενώ ο βαθµός ενοποίησης αυξήθηκε5.
Ωστόσο, ανέκυψαν ορισµένα προβλήµατα. Πρώτον, το πιο ανταγωνιστικό τοπίο δηµιούργησε
νέες προκλήσεις. Τα οφέλη από αυτόν τον αυξηµένο ανταγωνισµό δεν διοχετεύθηκαν εξίσου
σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά και δεν µετακυλίσθηκαν πάντοτε στους τελικούς
επενδυτές, ιδιώτες ή επαγγελµατίες. Ο κατακερµατισµός της αγοράς που προκλήθηκε από τον
ανταγωνισµό κατέστησε επίσης το συναλλακτικό περιβάλλον περισσότερο περίπλοκο, ιδίως
όσον αφορά τη συλλογή δεδοµένων για τις συναλλαγές. ∆εύτερον, οι εξελίξεις των αγορών
και της τεχνολογίας κατέστησαν παρωχηµένες διάφορες διατάξεις της MiFID. Το κοινό
συµφέρον για την ύπαρξη διαφανών, ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ τόπων
διαπραγµάτευσης και επιχειρήσεων επενδύσεων απειλείται µε υπονόµευση. Τρίτον, η
χρηµατοπιστωτική κρίση κατέστησε εµφανείς τις αδυναµίες σχετικά µε τη ρύθµιση των
λοιπών εκτός των µετοχών µέσων, η διαπραγµάτευση των οποίων γίνεται κυρίως µεταξύ
επαγγελµατιών επενδυτών. Οι παραδοχές που ίσχυαν προηγουµένως, ότι η περιορισµένη στο
ελάχιστο διαφάνεια, επίβλεψη και προστασία των επενδυτών σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση
αυτή συντελεί περισσότερο στην αποδοτικότητα της αγοράς δεν ισχύουν πλέον. Τέλος, οι
ταχύρρυθµες καινοτοµίες και η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων
υπογραµµίζουν τη σηµασία επίκαιρης, υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών. Αν και
σε µεγάλο βαθµό δικαιώθηκαν από την εµπειρία της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οι
περιεκτικοί κανόνες της MiFID χρειάζονται, παρά ταύτα, συγκεκριµένες αλλά φιλόδοξες
βελτιώσεις.
Η αναθεώρηση της MiFID αποτελεί, εποµένως, αναπόσπαστο µέρος των µεταρρυθµίσεων
που αποσκοπούν στη δηµιουργία, µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, ενός ασφαλέστερου,
υγιέστερου, περισσότερο διαφανούς και περισσότερο υπεύθυνου χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, το οποίο θα ωφελεί την οικονοµία και την κοινωνία στο σύνολό τους, καθώς και
στην εξασφάλιση µιας ενοποιηµένης σε µεγαλύτερο βαθµό, αποτελεσµατικής και
ανταγωνιστικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς στην ΕΕ6. Αποτελεί επίσης απαραίτητο όχηµα
για την εκπλήρωση της δέσµευσης του G207, να αντιµετωπισθούν τα λιγότερο ρυθµιζόµενα
και περισσότερο αδιαφανή τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να βελτιωθούν
η οργάνωση, η διαφάνεια και η επίβλεψη των διαφόρων επιµέρους αγορών, ιδίως όσον αφορά
τα µέσα εκείνα η διαπραγµάτευση των οποίων γίνεται ως επί το πλείστον σε
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Monitoring Prices, Costs and Volumes of Trading and Post-trading Services, Oxera, 2011.
Βλ. COM (2010) 301 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα: Ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιµη ανάπτυξη, Ιούνιος 2010.
Βλ. ∆ήλωση των ηγετών της G-20 στη σύνοδο κορυφής του Πίτσµπουργκ, 24-25 Σεπτεµβρίου 2009,
http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm
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εξωχρηµατιστηριακές αγορές (OTC)8, αποτελώντας συµπλήρωµα της νοµοθετικής πρότασης
για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών9.
Απαιτούνται επίσης στοχευµένες βελτιώσεις στην επίβλεψη και τη διαφάνεια των αγορών
παραγώγων επί εµπορευµάτων, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία τους για την
αντιστάθµιση κινδύνων και την αναζήτηση τιµών, καθώς και βελτιώσεις υπό το πρίσµα των
εξελίξεων στις δοµές και την τεχνολογία των αγορών, ώστε να διασφαλιστεί ο θεµιτός
ανταγωνισµός και η αποτελεσµατικότητα των αγορών. Επιπλέον, χρειάζονται συγκεκριµένες
αλλαγές στο πλαίσιο της προστασίας των επενδυτών, λαµβανοµένων υπόψη των
εξελισσόµενων πρακτικών, για τη στήριξη της εµπιστοσύνης των επενδυτών.
Τέλος, σύµφωνα µε τις συστάσεις της οµάδας de Larosière και τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου ECOFIN10, η ΕΕ έχει δεσµευθεί να µειώσει στο ελάχιστο, όπου ενδείκνυται, τη
διακριτική ευχέρεια που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη µέλη µε βάση τις ενωσιακές
οδηγίες για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Αυτό αποτελεί τον µίτο της Αριάδνης που
συνδέει όλους τους τοµείς που καλύπτονται από την αναθεώρηση της MiFID και θα
συντελέσει στην καθιέρωση ενιαίου εγχειριδίου για τις ενωσιακές χρηµατοπιστωτικές αγορές,
θα συµβάλει περαιτέρω στη δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τα κράτη µέλη και
τους συµµετέχοντες στις αγορές, θα βελτιώσει την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης του
νόµου, θα µειώσει το κόστος για τους συµµετέχοντες στις αγορές και θα βελτιώσει τις
συνθήκες πρόσβασης καθώς και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του χρηµατοπιστωτικού
κλάδου της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, η πρόταση για την τροποποίηση της MiFID υποδιαιρείται σε δύο µέρη. Ένας
κανονισµός θεσπίζει τις απαιτήσεις που αφορούν την ανακοίνωση δεδοµένων για τη
συναλλακτική διαφάνεια στο κοινό και δεδοµένων για τις συναλλαγές στις αρµόδιες αρχές,
την άρση των φραγµών στη µη διακριτική πρόσβαση στα συστήµατα εκκαθάρισης, την
υποχρεωτική διαπραγµάτευση παραγώγων προϊόντων σε οργανωµένους τόπους συναλλαγών,
συγκεκριµένες εποπτικές ενέργειες σε σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα και θέσεις επί
παραγώγων και την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών χωρίς υποκατάστηµα.
Μια οδηγία τροποποιεί συγκεκριµένες απαιτήσεις που αφορούν την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών, το εύρος των εξαιρέσεων από την ισχύουσα οδηγία, απαιτήσεις οργάνωσης και
επαγγελµατικής δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, οργανωτικές απαιτήσεις για
τους τόπους διαπραγµάτευσης, τη χορήγηση άδειας και τις συνεχείς υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών δεδοµένων, τις εξουσίες των αρµοδίων αρχών, τις
κυρώσεις και τους κανόνες που εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών που λειτουργούν
µέσω υποκαταστήµατος.
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Ως αποτέλεσµα, η Επιτροπή εξέδωσε [COM (2009) 563 τελικό] την ανακοίνωση της Επιτροπής:
∆ιασφάλιση αποδοτικών, ασφαλών και υγιών αγορών παραγώγων προϊόντων: µελλοντικές δράσεις
πολιτικής, 20 Οκτωβρίου 2009.
Βλ. COM (2010) 484, πρόταση κανονισµού για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς
αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, Σεπτέµβριος 2010.
Βλ. έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, υπό την
προεδρία του κ. Jacques de Larosière, και συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ενίσχυση της
χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ, 10862/09, Ιούνιος 2009.
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2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η πρωτοβουλία είναι προϊόν εκτενούς και συνεχούς διαλόγου και διαβουλεύσεων µε όλους
τους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών των
αγορών κινητών αξιών, όλων των παραγόντων της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των
εκδοτών και των ιδιωτών επενδυτών. Λαµβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν σε
δηµόσια διαβούλευση από τις 8 ∆εκεµβρίου 2010 έως τις 2 Φεβρουαρίου 201111, σε ευρεία
και µε µεγάλη συµµετοχή δηµόσια ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε επί διήµερο στις 20-21
Σεπτεµβρίου 201012 και στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω εκτενών συναντήσεων µε ευρύ
φάσµα οµάδων ενδιαφεροµένων από τον ∆εκέµβριο του 2009. Τέλος, η πρόταση λαµβάνει
υπόψη τις παρατηρήσεις και την ανάλυση που περιέχονται στα έγγραφα και τις τεχνικές
γνωµοδοτήσεις που δηµοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των
Αγορών Κινητών Αξιών (CESR), νυν Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ)13.
Επιπλέον, ανατέθηκαν δύο µελέτες14 σε εξωτερικούς συµβούλους για να προετοιµαστεί η
αναθεώρηση της MiFID. Η πρώτη, η οποία ζητήθηκε από την PriceWaterhouseCoopers στις
10 Φεβρουαρίου 2010 και παρελήφθη στις 13 Ιουλίου 2010, επικεντρώθηκε στη
συγκέντρωση δεδοµένων σχετικά µε τις δραστηριότητες των αγορών και άλλα συναφή µε την
MiFID ζητήµατα. Η δεύτερη, από την Europe Economics, ανατέθηκε στις 21 Ιουλίου 2010
µετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών, παρελήφθη στις 23 Ιουνίου 2011 και
επικεντρώθηκε σε ανάλυση κόστους-οφέλους των διαφόρων επιλογών πολιτικής που
επρόκειτο να εξεταστούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της MiFID.
Σύµφωνα µε την πολιτική περί «βελτίωσης της νοµοθεσίας» η Επιτροπή διενήργησε
εκτίµηση επιπτώσεων των διάφορων εναλλακτικών προτάσεων. Οι επιλογές πολιτικής
αξιολογήθηκαν σε συνάρτηση µε διάφορα κριτήρια: διαφάνεια των πράξεων στις αγορές για
τις ρυθµιστικές αρχές και τους συµµετέχοντες τις αγορές, προστασία και εµπιστοσύνη των
επενδυτών, ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους τόπους λειτουργίας των αγορών και
τα συστήµατα διαπραγµάτευσης στην ΕΕ και αποτελεσµατικότητα από πλευράς κόστους,
δηλαδή σε ποιο βαθµό οι επιλογές επιτυγχάνουν τους επιδιωκόµενους στόχους και
διευκολύνουν τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών µε αποτελεσµατικό από πλευράς
κόστους και αποδοτικό τρόπο. Συνολικά, η αναθεώρηση της MiFID εκτιµάται ότι θα
προκαλέσει εφάπαξ κόστος συµµόρφωσης µεταξύ 512 και 732 εκατ. ευρώ και τρέχον κόστος
11
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Βλ. τις απαντήσεις στη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την αναθεώρηση της MiFID:
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/mifid_instrum
ents&vm=detailed&sb=Title και περίληψη στο παράρτηµα 13 της έκθεσης για την εκτίµηση
επιπτώσεων
Η περίληψη διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/10-09-21hearing-summary_en.pdf
Βλ. Τεχνικές γνωµοδοτήσεις της CESR προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης
της MiFID και απαντήσεις στο αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συµπληρωµατικές πληροφορίες,
29 Ιουλίου 2010 http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7003 και δεύτερη δέσµη τεχνικών
γνωµοδοτήσεων της CESR προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης της MiFID
και απαντήσεις στο αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συµπληρωµατικές πληροφορίες, 13
Οκτωβρίου 2010
http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7279
Οι µελέτες αυτές ολοκληρώθηκαν από δύο εξωτερικούς συµβούλους οι οποίοι επιλέχθηκαν σύµφωνα
µε τη διαδικασία επιλογής που έχει θεσπιστεί µε βάση τους κανόνες και τους κανονισµούς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εν λόγω δύο µελέτες δεν απηχούν τις απόψεις ή τις γνώµες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
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µεταξύ 312 και 586 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει επίπτωση του εφάπαξ και τρέχοντος
κόστους από 0,10% έως 0,15% και από 0,06% έως 0,12% αντιστοίχως των συνολικών
δαπανών λειτουργίας του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ. Πρόκειται για κόστος πολύ µικρότερο
από το κόστος που επιβλήθηκε τη στιγµή της θέσπισης της MiFID. Η εφάπαξ επίπτωση στο
κόστος από τη θέσπιση της MiFID είχε εκτιµηθεί σε 0,56% (τράπεζες λιανικής τραπεζικής
και ταµιευτήρια) και 0,68% (επενδυτικές τράπεζες) των συνολικών δαπανών λειτουργίας,
ενώ το τρέχον κόστος συµµόρφωσης είχε εκτιµηθεί σε 0,11% (τράπεζες λιανικής τραπεζικής
και ταµιευτήρια) έως 0,17% (επενδυτικές τράπεζες) των συνολικών δαπανών λειτουργίας.
3.
3.1.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Νοµική βάση

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο προσφέρει τη νοµική
βάση για την έκδοση κανονισµού που θεσπίζει ενιαίες διατάξεις που αποσκοπούν στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Ενώ η οδηγία πραγµατεύεται κυρίως την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην οικονοµική
δραστηριότητα και βασίζεται στο άρθρο 53 της ΣΛΕΕ, η ανάγκη ενιαίας δέσµης κανόνων για
τον τρόπο άσκησης αυτών των οικονοµικών δραστηριοτήτων δικαιολογεί τη χρήση
διαφορετικής νοµικής βάσης που επιτρέπει την κατάρτιση κανονισµού.
Ο κανονισµός είναι αναγκαίος για τη χορήγηση συγκεκριµένων άµεσων αρµοδιοτήτων στην
ΕΑΚΑΑ στους τοµείς των παρεµβάσεων σχετικά µε προϊόντα και της διαχείρισης θέσεων.
Για τους τοµείς της συναλλακτικής διαφάνειας και της γνωστοποίησης συναλλαγών η
εφαρµογή των κανόνων συχνά εξαρτάται από αριθµητικά κατώτατα όρια και ειδικούς
κωδικούς αναγνώρισης. Κάθε απόκλιση σε εθνικό επίπεδο θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις της
αγοράς και σε καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, εµποδίζοντας
την ανάπτυξη ισότιµων όρων ανταγωνισµού. Η επιβολή κανονισµού εξασφαλίζει ότι οι εν
λόγω απαιτήσεις θα εφαρµόζονται άµεσα στις επιχειρήσεις επενδύσεων και προωθεί
ισότιµους όρους ανταγωνισµού, προλαµβάνοντας τη θέσπιση διαφορετικών εθνικών
απαιτήσεων συνεπεία της µεταφοράς µιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.
Ο προτεινόµενος κανονισµός θα σηµαίνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε µεγάλο
βαθµό ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε όλες τις αγορές της ΕΕ, ως αποτέλεσµα της
ύπαρξης ενιαίου νοµικού πλαισίου, το οποίο θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου και θα
διευκολύνει σηµαντικά τις εργασίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες
δικαιοδοσίες. Ο κανονισµός θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΕ να εφαρµόζει ταχύτερα
τυχόν µελλοντικές αλλαγές, δεδοµένου ότι οι τροποποιήσεις θα µπορούν να εφαρµόζονται
σχεδόν αµέσως µετά τη θέσπισή τους. Το γεγονός αυτό θα επιτρέπει στην ΕΕ να τηρεί τις
προθεσµίες εφαρµογής που συµφωνούνται σε διεθνές επίπεδο και να παρακολουθεί τις
σηµαντικές εξελίξεις στις αγορές.
3.2.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), ανάληψη
δράσης σε επίπεδο ΕΕ επιβάλλεται µόνο όταν τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν
επαρκώς τους επιδιωκόµενους στόχους και, συνεπώς, λόγω της κλίµακας ή των
αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα από
την ΕΕ.
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Τα περισσότερα από τα ζητήµατα που καλύπτονται από την αναθεώρηση καλύπτονται ήδη
από το ισχύον νοµικό πλαίσιο της MiFID. Επιπλέον, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές έχουν εκ
φύσεως διασυνοριακό χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται ολοένα εντονότερος. Οι όροι σύµφωνα µε
τους οποίους οι επιχειρήσεις και οι διαχειριστές µπορούν να ανταγωνιστούν µεταξύ τους στο
πλαίσιο αυτό, είτε πρόκειται για τους κανόνες σχετικά µε την προσυναλλακτική και την
µετασυναλλακτική διαφάνεια, την προστασία των επενδυτών ή την εκτίµηση και τον έλεγχο
των κινδύνων από τους συµµετέχοντες στις αγορές, πρέπει να είναι κοινοί εκατέρωθεν των
συνόρων και αποτελούν όλοι σήµερα βασικές διατάξεις της MiFID. Τώρα απαιτείται δράση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την ενηµέρωση και τροποποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου
που έχει δηµιουργηθεί από την MiFID, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές από την εφαρµογή της και εξής. Τοιουτοτρόπως, οι βελτιώσεις
που έχει ήδη επιφέρει η οδηγία στην ενοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και υπηρεσιών στην Ευρώπη θα ενισχυθούν µε τις κατάλληλες
προσαρµογές, για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων ενός εύρωστου ρυθµιστικού
πλαισίου για την ενιαία αγορά. Λόγω της ενοποίησης αυτής, η µεµονωµένη εθνική
παρέµβαση θα ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσµατική και θα οδηγούσε στον κατακερµατισµό
των αγορών, µε αποτέλεσµα την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος
εποπτείας και τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Για παράδειγµα, διαφορετικά επίπεδα
διαφάνειας της αγοράς ή προστασίας των επενδυτών µεταξύ των κρατών µελών θα επέφεραν
κατακερµατισµό των αγορών, θα υπέσκαπταν τη ρευστότητα και την αποτελεσµατικότητα
και θα οδηγούσαν σε επιβλαβή καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος
εποπτείας.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει επίσης να
διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην εφαρµογή των νέων νοµικών προτάσεων. Ένας από τους
σκοπούς της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής είναι η περαιτέρω προώθηση της
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τις αγορές κινητών αξιών· χρειάζονται νέοι
κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο για να δοθούν όλες οι ενδεδειγµένες εξουσίες στην ΕΑΚΑΑ.
Η πρόταση λαµβάνει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον είναι κατάλληλη
για την επίτευξη των στόχων και δεν υπερβαίνει το απαιτούµενο µέτρο για την επίτευξή τους.
Συµβιβάζεται µε την αρχή της αναλογικότητας, λαµβάνοντας υπόψη την προσήκουσα
ισορροπία µεταξύ του δηµοσίου συµφέροντος που διακυβεύεται και της
αποτελεσµατικότητας του µέτρου από πλευράς κόστους. Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στα
διάφορα µέρη έχουν σταθµιστεί προσεκτικά. Ειδικότερα, η ανάγκη εξισορρόπησης της
προστασίας των επενδυτών, της αποτελεσµατικότητας των αγορών και του κόστους για τον
κλάδο αποτελεί στοιχείο που διατρέχει τη διαµόρφωση του συνόλου των απαιτήσεων αυτών.
Για παράδειγµα, όσον αφορά τους νέους κανόνες διαφάνειας που θα µπορούν να
εφαρµόζονται στις αγορές οµολογιών και παραγώγων, η αναθεώρηση εισηγείται ένα
προσεκτικά σταθµισµένο καθεστώς, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και πιθανόν κάθε τύπο παραγώγων προϊόντων.
3.3.

Συµµόρφωση µε τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ

Στις 23 Σεπτεµβρίου του 2009, η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις κανονισµών για τη σύσταση
των αρχών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ. 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 ρυθµιστικών προτύπων,
η Επιτροπή υπογραµµίζει τον µοναδικό χαρακτήρα του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, που απορρέει από τον µηχανισµό Lamfalussy και αναγνωρίζεται ρητά στη
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∆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.
3.4.1.

Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης
Γενικά – ισότιµοι όροι ανταγωνισµού
Κεντρικός στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίσει ότι κάθε οργανωµένη
διαπραγµάτευση διεξάγεται σε ρυθµιζόµενους τόπους διαπραγµάτευσης:
ρυθµιζόµενες αγορές, πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) και
µηχανισµούς οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟ∆). Σε όλους αυτούς τους τόπους
θα ισχύουν ταυτόσηµες απαιτήσεις προσυναλλακτικής και µετασυναλλακτικής
διαφάνειας. Οµοίως, οι απαιτήσεις όσον αφορά τις οργανωτικές πτυχές και την
επιτήρηση της αγοράς που ισχύουν και στα τρία είδη τόπων διαπραγµάτευσης είναι
σχεδόν ταυτόσηµες. Αυτό θα εξασφαλίσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού όπου
υπάρχουν λειτουργικά οµοειδείς δραστηριότητες µε αντικείµενο την προσέγγιση των
συναλλακτικών ενδιαφερόντων τρίτων. Είναι όµως σηµαντικό ότι οι απαιτήσεις
διαφάνειας θα προσαρµόζονται ανάλογα µε τα διάφορα είδη χρηµατοπιστωτικών
µέσων, και συγκεκριµένα µετοχές, οµολογίες και παράγωγα, και ανάλογα µε τα
διάφορα είδη διαπραγµάτευσης, και συγκεκριµένα βιβλίο εντολών και συστήµατα
βάσει ζευγών εντολών (quote-driven).
Και στα τρία είδη τόπων διαπραγµάτευσης ο διαχειριστής του χώρου συναλλαγών
είναι ουδέτερος. Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι πολυµερείς µηχανισµοί
διαπραγµάτευσης χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των συναλλαγών χωρίς
διακριτική ευχέρεια. Αυτό σηµαίνει ότι οι συναλλαγές εκτελούνται σύµφωνα µε
προκαθορισµένους κανόνες. Ανταγωνίζονται επίσης για να προσφέρουν πρόσβαση
σε ευρύ αριθµό µελών υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν ένα διαφανές σύνολο
κριτηρίων.
Αντίθετα, ο διαχειριστής ενός ΜΟ∆ διαθέτει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως
προς τον τρόπο εκτέλεσης µιας συναλλαγής. Κατά συνέπεια, ο διαχειριστής
υπόκειται σε απαιτήσεις σχετικές µε την προστασία των επενδυτών, την
επαγγελµατική δεοντολογία και τη βέλτιστη εκτέλεση έναντι των πελατών που
χρησιµοποιούν τον χώρο συναλλαγών. Έτσι, ενώ τόσο οι κανόνες πρόσβασης όσο
και η µεθοδολογία εκτέλεσης ενός ΜΟ∆ πρέπει να είναι διαφανείς και σαφείς,
επιτρέπουν στον διαχειριστή να παρέχει στους πελάτες µια υπηρεσία, η οποία είναι
ποιοτικά, αν και όχι λειτουργικά, διαφορετική από τις υπηρεσίες που παρέχονται από
τις ρυθµιζόµενες αγορές και τους ΠΜ∆ στα µέλη τους και στους συµµετέχοντες.
Ωστόσο, για να διασφαλιστεί τόσο η ουδετερότητα του διαχειριστή του ΜΟ∆ σε
σχέση µε κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται όσο και η επιτέλεση των
καθηκόντων έναντι των πελατών που συναντώνται µε τον τρόπο αυτό χωρίς
δυνατότητα άντλησης κερδών εις βάρος τους, είναι αναγκαίο να απαγορευθεί στον
διαχειριστή του ΜΟ∆ η διαπραγµάτευση βάσει ιδίων κεφαλαίων.
Τέλος, οργανωµένη διαπραγµάτευση µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µε
συστηµατική εσωτερίκευση. Ο συστηµατικός εσωτερικοποιητής µπορεί να εκτελεί
συναλλαγές των πελατών έναντι των ιδίων κεφαλαίων του. Ωστόσο, ένας
συστηµατικός εσωτερικοποιητής δεν επιτρέπεται να επιφέρει την προσέγγιση
συµφερόντων τρίτων για αγορά και πώληση µε τον ίδιο λειτουργικά τρόπο όπως µια
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ρυθµιζόµενη αγορά, ένας ΠΜ∆ ή ένας ΜΟ∆, και εποµένως δεν αποτελεί τόπο
διαπραγµάτευσης. Θα ισχύουν οι κανόνες βέλτιστης εκτέλεσης και οι λοιποί κανόνες
επαγγελµατικής δεοντολογίας και ο πελάτης θα γνωρίζει σαφώς πότε
διαπραγµατεύεται µε την επιχείρηση επενδύσεων και πότε διαπραγµατεύεται έναντι
τρίτων. Στους συστηµατικούς εσωτερικοποιητές εφαρµόζονται ειδικές απαιτήσεις
προσυναλλακτικής διαφάνειας και πρόσβασης. Και πάλι, οι απαιτήσεις διαφάνειας
θα προσαρµόζονται ανάλογα µε τα διάφορα είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων, και
συγκεκριµένα µετοχές, οµολογίες και παράγωγα, και θα εφαρµόζονται κάτω από
συγκεκριµένα όρια. Κάθε συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό από επιχειρήσεις
επενδύσεων µε πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων,
θεωρείται εποµένως εξωχρηµατιστηριακή (OTC). Η εξωχρηµατιστηριακή
συναλλακτική δραστηριότητα που δεν θα εµπίπτει στον ορισµό της δραστηριότητας
του συστηµατικού εσωτερικοποιητή, ο οποίος θα καταστεί ευρύτερος µέσω
τροποποιήσεων στην εκτελεστική νοµοθεσία, θα πρέπει να µην είναι συστηµατική
ούτε να ασκείται σε τακτική βάση.
3.4.2. Επέκταση των κανόνων διαφάνειας σε µέσα παρόµοια µε τις µετοχές και σε επιδεκτικές
ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (τίτλος II, κεφάλαιο 1 – άρθρα 3-6)
Η βασική λογική ως προς τη διαφάνεια είναι να δοθεί στους επενδυτές πρόσβαση
στις πληροφορίες σχετικά µε τις τρέχουσες ευκαιρίες συναλλαγών, να διευκολυνθεί
η διαµόρφωση των τιµών και να βοηθούνται οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη βέλτιστη
εκτέλεση έναντι των πελατών τους. Η MiFID καθιέρωσε κανόνες διαφάνειας, τόσο
προ όσο και µετά τη συναλλαγή, οι οποίες εφαρµόζονται σε µετοχές εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
που οι εν λόγω µετοχές αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε
εξωχρηµατιστηριακή αγορά (OTC).
Οι προτεινόµενες διατάξεις, κατά πρώτον, επεκτείνουν τους κανόνες διαφάνειας που
ισχύουν για τις µετοχές αυτές σε παρόµοια µε µετοχές µέσα, όπως πιστοποιητικά
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα
παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται από εταιρείες. Τα µέσα αυτά είναι
παρόµοια µε τις µετοχές και εποµένως θα πρέπει να υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς
διαφάνειας. Η επέκταση των απαιτήσεων διαφάνειας θα καλύπτει επίσης τις
επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (IOI). Με τον τρόπο αυτό θα
αποφευχθεί να χρησιµοποιούνται οι IOI για την παροχή πληροφοριών σε µια οµάδα
συµµετεχόντων στην αγορά, αποκλείοντας ταυτόχρονα άλλους.
3.4.3. Αυξηµένη συνέπεια στην εφαρµογή απαλλαγών από απαιτήσεις προσυναλλακτικής
διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές µετοχών (άρθρο 4)
Οι προτεινόµενες διατάξεις αποβλέπουν στο να καταστεί η εφαρµογή των
απαλλαγών από την προσυναλλακτική διαφάνεια περισσότερο συνεπής και
περισσότερο συνεκτική. Οι λόγοι εφαρµογής των απαλλαγών αυτών από την
υποχρέωση δηµοσίευσης σε πραγµατικό χρόνο των τρεχουσών εντολών και ζευγών
εντολών είναι ακόµη ισχυροί· οι µεγάλου µεγέθους πράξεις, για παράδειγµα, αξίζουν
ειδική µεταχείριση, για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο υπέρµετρης επίπτωσης στην
αγορά κατά την εκτέλεσή τους. Ωστόσο, οι λεπτοµερειακές ρυθµίσεις, το
πραγµατικό περιεχόµενο και η συνεπής εφαρµογή χρειάζονται βελτίωση. Ως εκ
τούτου, οι προτεινόµενες διατάξεις θα υποχρεώνουν τις αρµόδιες αρχές να
ενηµερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τη χρήση των απαλλαγών στις οικείες αγορές
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και η ΕΑΚΑΑ θα εκδίδει γνωµοδότηση σχετικά µε το συµβατό της απαλλαγής µε τις
απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισµό και στις προβλεπόµενες κατ'
εξουσιοδότηση πράξεις.
3.4.4. Επέκταση των κανόνων διαφάνειας στις οµολογίες, τα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα και τα παράγωγα (τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 2 - άρθρα 7-10)
Οι διατάξεις επεκτείνουν τις αρχές των κανόνων διαφάνειας, οι οποίες µέχρι τώρα
εφαρµόζονταν µόνο στις αγορές µετοχών, στις οµολογίες, στα δοµηµένα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, στα δικαιώµατα εκποµπών και στα παράγωγα. Η
επέκταση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι το υφιστάµενο επίπεδο διαφάνειας
των εν λόγω προϊόντων, τα οποία ως επί το πλείστον αποτελούν αντικείµενο
εξωχρηµατιστηριακής διαπραγµάτευσης, δεν θεωρείται πάντοτε επαρκές.
Οι διατάξεις θεσπίζουν νέες απαιτήσεις όσον αφορά και την προσυναλλακτική και
τη µετασυναλλακτική διαφάνεια για αυτές τις τέσσερις οµάδες χρηµατοπιστωτικών
µέσων. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα είναι ταυτόσηµες και για τους τρεις τόπους
διαπραγµάτευσης, ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ και ΜΟ∆, αλλά θα προσαρµόζονται
ανάλογα µε τα υπό διαπραγµάτευση χρηµατοπιστωτικά µέσα. Οι απαλλαγές θα
καθοριστούν µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
Για τις ρυθµιζόµενες αγορές, οι απαιτήσεις διαφάνειας θα επεκταθούν στις
οµολογίες, στα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, στα δικαιώµατα εκποµπών
και στα παράγωγα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση. Για τους ΠΜ∆ και
τους ΜΟ∆, θα επεκταθούν στις οµολογίες και στα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα
οποία έχει δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο και στα δικαιώµατα εκποµπών και στα
παράγωγα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ και ΜΟ∆.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας, οι αρµόδιες αρχές θα
είναι κατά πρώτον σε θέση να χρησιµοποιούν απαλλαγή για συγκεκριµένο τύπο
χρηµατοπιστωτικών µέσων µε βάση το µοντέλο της αγοράς, τη ρευστότητα ή άλλα
σηµαντικά κριτήρια. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρµόζουν ένα σύνολο
διαφορετικών απαλλαγών, προκειµένου να εξαιρούν ορισµένες συναλλαγές από τις
απαιτήσεις διαφάνειας. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως και για τις µετοχές, οι
αρµόδιες αρχές θα πρέπει να γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τη σκοπούµενη χρήση
των απαλλαγών και η ΕΑΚΑΑ θα εκδίδει γνωµοδότηση σχετικά µε το συµβατό της
απαλλαγής µε τις νόµιµες απαιτήσεις. Ο τύπος και ο βαθµός λεπτοµερειών των
προσυναλλακτικών πληροφοριών που θα πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και η
εξαίρεση και οι απαλλαγές από τις εν λόγω απαιτήσεις θα καθοριστούν µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις.
Ως προς την µετασυναλλακτική διαφάνεια, οι προτεινόµενες διατάξεις προβλέπουν
τη δυνατότητα αναβολής της δηµοσίευσης σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε το
µέγεθος ή το είδος των συναλλαγών. Όπως και για τις προσυναλλακτικές
πληροφορίες, το εύρος των πληροφοριών καθώς και οι προϋποθέσεις αναβολής της
δηµοσίευσης θα καθοριστούν µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
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3.4.5. Αυξηµένη και αποτελεσµατικότερη ενοποίηση δεδοµένων (τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 3 - άρθρα
11 και 12)
Ο τοµέας των δεδοµένων της αγοράς από την άποψη της ποιότητας, του τύπου, του
κόστους και της ικανότητας ενοποίησης είναι καίριας σηµασίας για την υποστήριξη
της πρωταρχικής αρχής της MiFID όσον αφορά τη διαφάνεια, τον ανταγωνισµό και
την προστασία των επενδυτών. Στον τοµέα αυτό, οι προτεινόµενες διατάξεις του
κανονισµού και της οδηγίας επιφέρουν ορισµένες θεµελιώδεις αλλαγές.
Στον κανονισµό, οι εν λόγω διατάξεις θα συµβάλουν στη µείωση του κόστους των
δεδοµένων, επιβάλλοντας στους τόπους διαπραγµάτευσης, ήτοι στις ρυθµιζόµενες
αγορές, τους ΠΜ∆ ή τους ΜΟ∆, να καθιστούν τις µετασυναλλακτικές πληροφορίες
διαθέσιµες δωρεάν 15 λεπτά µετά την εκτέλεση της συναλλαγής και να προσφέρουν
χωριστά τα προσυναλλακτικά και τα µετασυναλλακτικά δεδοµένα, και δίνοντας στην
Επιτροπή τη δυνατότητα να αποσαφηνίζει µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις τι συνιστά
εύλογους εµπορικούς όρους.
Ο παρών κανονισµός υποχρεώνει επίσης τις επιχειρήσεις επενδύσεων να
δηµοσιοποιούν τις συναλλαγές που εκτελούνται εκτός τόπων διαπραγµάτευσης µέσω
εγκεκριµένων µηχανισµών δηµοσίευσης, οι οποίοι θα ρυθµίζονται και αυτοί µε την
οδηγία. Αυτό θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα των δεδοµένων των
εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών κατά συνέπεια θα διευκολύνει την ενοποίησή
τους.
3.4.6. ∆ιαφάνεια για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που συναλλάσσονται εξωχρηµατιστηριακά,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµατικών εσωτερικοποιητών (τίτλος ΙΙΙ - άρθρα 1320)
Για να διατηρηθούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού, να υποστηριχθεί η αναζήτηση
τιµών σε ολόκληρο το εύρος της αγοράς και να προστατευθούν οι ιδιώτες επενδυτές,
προτείνονται ειδικοί κανόνες διαφάνειας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που
ενεργούν ως συστηµατικοί εσωτερικοποιητές. Οι υφιστάµενοι κανόνες διαφάνειας
για τους συστηµατικούς εσωτερικοποιητές θα εφαρµόζονται στις µετοχές και στα
παρόµοια µε τις µετοχές χρηµατοπιστωτικά µέσα, ενώ θα θεσπιστούν νέες διατάξεις
για τις οµολογίες, τα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που είναι εισηγµένα
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει δηµοσιευθεί
ενηµερωτικό δελτίο και για τα δικαιώµατα εκποµπών και τα παράγωγα που είναι
επιλέξιµα προς εκκαθάριση ή είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ και ΜΟ∆. Επιπλέον, για
τις µετοχές και τα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθιερώνεται ελάχιστο
µέγεθος εντολής και απαιτούνται ζεύγη εντολών. Κανόνες µετασυναλλακτικής
διαφάνειας ταυτόσηµοι µε εκείνους που εφαρµόζονται στις συναλλαγές εντός τόπων
διαπραγµάτευσης προτείνεται να εφαρµόζονται σε όλες τις µετοχές και στα
παρόµοια µε τις µετοχές χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και στις οµολογίες και τα
δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για τα οποία έχει δηµοσιευθεί ενηµερωτικό
δελτίο, στα δικαιώµατα εκποµπών και τα παράγωγα που είναι εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε ΠΜ∆ και ΜΟ∆, καθώς και στα παράγωγα που είναι επιλέξιµα προς εκκαθάριση ή
αναφέρονται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

EL

11

EL

3.4.7. Γνωστοποίηση συναλλαγών (τίτλος IV – άρθρα 21-23)
Η γνωστοποίηση των συναλλαγών βάσει της MiFID δίνει τη δυνατότητα στις
εποπτικές αρχές να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων
επενδύσεων, να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε την MiFID και να παρακολουθούν
για την ύπαρξη καταχρήσεων σύµφωνα µε την οδηγία για την κατάχρηση αγοράς
(MAD). Η γνωστοποίηση των συναλλαγών είναι επίσης χρήσιµη για την εν γένει
παρακολούθηση της αγοράς. Οι διατάξεις που προτείνονται θα βελτιώσουν την
ποιότητα της γνωστοποίησης των συναλλαγών από διάφορες πλευρές.
Όλες οι συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις
αρµόδιες αρχές, µε εξαίρεση τις συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν
αποτελούν αντικείµενο οργανωµένης διαπραγµάτευσης και δεν υπάρχει ενδεχόµενο
κατάχρησης αγοράς ούτε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καταχρηστικούς
σκοπούς. Οι αρµόδιες αρχές θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις καταχωρίσεις σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας εκτέλεσης εντολών, από την αρχική απόφαση για τη
συναλλαγή και µέχρι την εκτέλεσή της.
Πρώτον, οι τροποποιήσεις δηµιουργούν µια νέα υποχρέωση για τις ρυθµιζόµενες
αγορές, τους ΠΜ∆ και τους ΜΟ∆, να αποθηκεύουν τα δεδοµένα των εντολών µε
τρόπο προσιτό στις εποπτικές αρχές επί τουλάχιστον 5 έτη. Αυτό θα δώσει τη
δυνατότητα στις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν απόπειρες για κατάχρηση αγοράς,
καθώς και για αλλοίωση του βιβλίου εντολών. Οι αποθηκευµένες πληροφορίες θα
πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται επίσης και για τις
γνωστοποιούµενες συναλλαγές, ιδίως την ταυτότητα του πελάτη και των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της συναλλαγής, π.χ. των διαπραγµατευτών, ή
τους υπολογιστικούς αλγορίθµους.
∆εύτερον, το πεδίο εφαρµογής της γνωστοποίησης συναλλαγών, το οποίο µέχρι
τώρα περιοριζόταν στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών
στα µέσα αυτά που εκτελούνται εκτός της αγοράς, θα επεκταθεί σηµαντικά και ως εκ
τούτου θα ευθυγραµµιστεί µε το πεδίο εφαρµογής των κανόνων για την κατάχρηση
αγοράς. Τα µόνα µέσα που δεν υπάγονται στην απαίτηση αυτή θα είναι i) τα µέσα
που δεν είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση ούτε αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆, ii) τα µέσα η αξία των οποίων δεν εξαρτάται
από την αξία χρηµατοπιστωτικού µέσου το οποίο είναι εισηγµένο προς
διαπραγµάτευση ή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆, iii)
τα µέσα, η διαπραγµάτευση των οποίων δεν µπορεί να έχει επίπτωση σε µέσο που
είναι εισηγµένο προς διαπραγµάτευση ή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆.
Τρίτον, οι διατάξεις θα βελτιώσουν την ποιότητα των γνωστοποιήσεων, αφενός
προβλέποντας καλύτερο προσδιορισµό της ταυτότητας των πελατών για λογαριασµό
των οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει εκτελέσει τη συναλλαγή και των
προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεσή της, και αφετέρου επιβάλλοντας
στις ρυθµιζόµενες αγορές, στους ΠΜ∆ και στους ΜΟ∆ να αναφέρουν τις
λεπτοµέρειες των συναλλαγών που εκτελούνται από επιχειρήσεις, οι οποίες δεν
υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης. Επιπλέον, από την άποψη της
ποιότητας, οι προτεινόµενες διατάξεις θα επιβάλλουν να γίνεται η γνωστοποίηση
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µέσω µηχανισµών γνωστοποίησης εγκεκριµένων, σύµφωνα µε την οδηγία, από τις
αρµόδιες αρχές.
Προκειµένου οι αναφορές συναλλαγών και οι αποθηκευµένες πληροφορίες εντολών
να προσδιορίζουν την ταυτότητα του πελάτη και τους υπεύθυνους για την εκτέλεση
της συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων των υπολογιστικών αλγορίθµων, οι
επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές όταν
αποστέλλουν µια εντολή σε άλλη επιχείρηση. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να
αναφέρουν µια εντολή ως εάν επρόκειτο για συναλλαγή, στην περίπτωση που δεν
επιθυµούν να διαβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλες επιχειρήσεις.
Τέταρτον, για λόγους κόστους και αποτελεσµατικότητας, θα πρέπει να αποφεύγεται
η διπλή καταγραφή των συναλλαγών βάσει της MiFID και βάσει των απαιτήσεων
αναφοράς προς τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που προτάθηκαν πρόσφατα
(EMIR). Εποµένως, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα υποχρεούνται να
διαβιβάζουν αναφορές στις αρµόδιες αρχές.
Τέλος, εάν οι αλλαγές αυτές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την επίτευξη πλήρους και
ακριβούς εικόνας της συναλλακτικής δραστηριότητας και των ατοµικών θέσεων, µια
ρήτρα αναθεώρησης ορίζει ότι 2 έτη µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού η
Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει µέτρα βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις επενδύσεων
θα υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις αναφορές τους κατευθείαν σε σύστηµα
ορισµένο από την ΕΑΚΑΑ.
3.4.8. ∆ιαπραγµάτευση παραγώγων (τίτλος V – άρθρα 24-27)
Στο πλαίσιο των σηµαντικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη
βελτίωση της σταθερότητας, της διαφάνειας και της επίβλεψης των
εξωχρηµατιστηριακών αγορών παραγώγων, η G20 συµφώνησε ότι η
διαπραγµάτευση των τυποποιηµένων εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων θα πρέπει
να µεταφερθεί στα χρηµατιστήρια ή σε ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών,
ανάλογα µε την περίπτωση.
Ευθυγραµµιζόµενες µε τις απαιτήσεις που έχουν ήδη προταθεί από την Επιτροπή
(EMIR) για την αύξηση της κεντρικής εκκαθάρισης των εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, οι προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος κανονισµού θα επιβάλλουν να
διενεργείται η διαπραγµάτευση των καταλλήλως ανεπτυγµένων παραγώγων µόνο σε
επιλέξιµους χώρους συναλλαγών, δηλαδή σε ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆. Η
υποχρέωση αυτή θα επιβληθεί τόσο στους χρηµατοοικονοµικούς όσο και στους µη
χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλοµένους που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο
εκκαθάρισης του κανονισµού EMIR. Οι διατάξεις αναθέτουν στην Επιτροπή και
στην ΕΑΚΑΑ µέσω τεχνικών προτύπων το καθήκον κατάρτισης του καταλόγου των
παραγώγων που είναι επιλέξιµα για την υποχρέωση αυτή, λαµβανοµένης υπόψη της
ρευστότητας των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
3.4.9. Μη διακριτική πρόσβαση στην εκκαθάριση (τίτλος VI – άρθρα 28-30)
Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οποίες απαγορεύουν στα
κράτη µέλη να περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση στην µετασυναλλακτική
υποδοµή, όπως στα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου και εκκαθάρισης,
είναι αναγκαίο ο παρών κανονισµός να άρει διάφορους άλλους εµπορικούς
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φραγµούς που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον αποκλεισµό του ανταγωνισµού
κατά την εκκαθάριση των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Φραγµοί µπορούν να
προκύψουν από κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους που δεν παρέχουν υπηρεσίες
εκκαθάρισης σε ορισµένους τόπους διαπραγµάτευσης, από τόπους διαπραγµάτευσης
που δεν παρέχουν ροές δεδοµένων σε δυνητικούς νέους εκκαθαριστές ή από τη µη
παροχή πληροφοριών σχετικά µε κριτήρια αναφοράς ή δείκτες στους εκκαθαριστές ή
στους τόπους διαπραγµάτευσης.
Οι προτεινόµενες διατάξεις θα απαγορεύουν τις διακριτικές πρακτικές και θα
προλαµβάνουν τη δηµιουργία φραγµών οι οποίοι ενδέχεται να αποκλείουν τον
ανταγωνισµό για την εκκαθάριση των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Αυτό θα αυξήσει
τον ανταγωνισµό για την εκκαθάριση των χρηµατοπιστωτικών µέσων, ώστε να
µειωθεί το κόστος επενδύσεων και δανεισµού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες και να
ενθαρρυνθεί η καινοτοµία στις ευρωπαϊκές αγορές.
3.4.10. Εποπτεία προϊόντων και θέσεων (τίτλος VII, άρθρα 31-35)
Κατόπιν των συµπερασµάτων του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση της
χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ (10 Ιουνίου 2009), σηµειώθηκε ευρεία
συναίνεση ως προς το ότι χρειάζεται να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της
εποπτείας και του ελέγχου τήρησης του νόµου και οι αρµόδιες αρχές χρειάζεται να
εφοδιαστούν µε συγκεκριµένες νέες εξουσίες, ως επακόλουθο της κρίσης, ιδίως για
να µπορούν να εξετάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.
Πρώτον, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις θα βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό την
εποπτεία των προϊόντων και των υπηρεσιών, θεσπίζοντας τις δυνατότητες, αφενός
των αρµόδιων αρχών να επιβάλουν µόνιµες απαγορεύσεις σε χρηµατοπιστωτικά
προϊόντα ή δραστηριότητες ή πρακτικές υπό τον συντονισµό της ΕΑΚΑΑ και,
αφετέρου, της ΕΑΚΑΑ να απαγορεύει επίσης προσωρινά προϊόντα, πρακτικές και
υπηρεσίες. Η απαγόρευση θα µπορούσε να συνίσταται σε απαγόρευση ή περιορισµό
που επιβάλλεται στη διάθεση στην αγορά ή στην πώληση χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή σε ορισµένη πρακτική ή σε πρόσωπα που ασκούν τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα. Οι διατάξεις θέτουν ειδικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση
αµφοτέρων των απαγορεύσεων, η οποία µπορεί ιδίως να επέλθει όταν υπάρχουν
ανησυχίες σχετικά µε την προστασία των επενδυτών ή απειλές για την εύρυθµη
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
∆εύτερον, συµπληρωµατικά ως προς τις εξουσίες που προτείνονται στην
αναθεωρηµένη οδηγία, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στις αρµόδιες αρχές να
διαχειρίζονται θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας καθορισµού ορίων
θέσεων, οι προτεινόµενες διατάξεις του κανονισµού καθιερώνουν ρόλο της ΕΑΚΑΑ
στον συντονισµό των µέτρων που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Παρέχουν επίσης
στην ΕΑΚΑΑ ειδικές εξουσίες διαχείρισης ή περιορισµού θέσεων για τους
συµµετέχοντες στην αγορά. Οι προτεινόµενες διατάξεις καθορίζουν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις για την άσκηση των εξουσιών αυτών, ιδίως απειλή για την εύρυθµη
λειτουργία των αγορών ή ρυθµίσεις παράδοσης των ενσώµατων εµπορευµάτων ή για
τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης.
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3.4.11. ∆ικαιώµατα εκποµπών (άρθρο 1)
Αντίθετα από τη διαπραγµάτευση παραγώγων, οι δευτερογενείς αγορές άµεσης
παράδοσης δικαιωµάτων εκποµπών της ΕΕ σε µεγάλο βαθµό δεν ρυθµίζονται.
∆ιάφορες δόλιες πρακτικές έχουν σηµειωθεί στις αγορές άµεσης παράδοσης,
γεγονός το οποίο θα µπορούσε να υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη στο σύστηµα
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής (ETS), το οποίο θεσπίσθηκε µε την σχετική
οδηγία15. Παράλληλα µε τα µέτρα που περιλαµβάνονται στην οδηγία EU ETS για
την ενίσχυση του συστήµατος των µητρώων δικαιωµάτων εκποµπής και των
προϋποθέσεων ανοίγµατος λογαριασµού για την εµπορία δικαιωµάτων, η πρόταση
θα υπαγάγει ολόκληρη την αγορά δικαιωµάτων εκποµπής στον κανονισµό για τις
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι αγορές άµεσης παράδοσης και παραγώγων θα
υπάγονται αµφότερες σε µία εποπτική αρχή. Θα εφαρµόζονται η MiFID και η οδηγία
2003/6/ΕΚ σχετικά µε την κατάχρηση αγοράς, αναβαθµίζοντας µε τον τρόπο αυτό
συνολικά την ασφάλεια της αγοράς, χωρίς να αλλοιώνουν τον σκοπό της, ο οποίος
παραµένει η µείωση των εκποµπών. Επιπλέον, αυτό θα εξασφαλίσει συνοχή µε τους
κανόνες που εφαρµόζονται ήδη στα παράγωγα επί των δικαιωµάτων εκποµπής και
θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ασφάλεια, δεδοµένου ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις
επενδύσεων, οντότητες υποχρεωµένες να παρακολουθούν τη συναλλακτική
δραστηριότητα για απάτες, καταχρήσεις ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, θα αναλάβουν µεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο των
υποψήφιων διαπραγµατευτών στην αγορά άµεσης παράδοσης.
3.4.12. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών χωρίς υποκατάστηµα
(τίτλος VIII – άρθρα 36-39)
Η πρόταση δηµιουργεί ένα εναρµονισµένο πλαίσιο για τη χορήγηση πρόσβασης στις
αγορές της ΕΕ σε επιχειρήσεις και διαχειριστές αγοράς εγκατεστηµένους σε τρίτες
χώρες µε στόχο να αντιµετωπισθεί η τρέχουσα κατάτµηση σε εθνικά καθεστώτα
τρίτων χωρών και να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού σε όλους τους
παράγοντες των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών το έδαφος της ΕΕ. Η πρόταση
θεσπίζει καθεστώς βασιζόµενο σε προκαταρκτική αξιολόγηση ισοδυναµίας των
δικαιοδοσιών τρίτων χωρών από την Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών από
τρίτες χώρες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ισοδυναµίας θα µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών στην Ένωση. Για την παροχή
υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες θα απαιτείται η ίδρυση υποκαταστήµατος· η
επιχείρηση της τρίτης χώρας θα πρέπει να λαµβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος
µέλος όπου εγκαθίσταται το υποκατάστηµα και το υποκατάστηµα θα υπόκειται στις
ενωσιακές απαιτήσεις σε ορισµένους τοµείς (οργανωτικές απαιτήσεις, κανόνες
επαγγελµατικής δεοντολογίας, σύγκρουση συµφερόντων, διαφάνεια και άλλους
τοµείς). Για την παροχή υπηρεσιών σε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους δεν θα
απαιτείται η ίδρυση υποκαταστήµατος· οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα µπορούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές υπό την προϋπόθεση εγγραφής τους στα µητρώα της
ΕΑΚΑΑ. Θα υπόκεινται σε εποπτεία στη χώρα τους. Θα είναι αναγκαία η σύναψη
της κατάλληλης συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών των τρίτων
χωρών και των εθνικών αρµόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ.
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Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, ΕΕ L
275 της 25.10.2003, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2009/29/ΕΚ, ΕΕ L 140, σ. 63.
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4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι συγκεκριµένες επιπτώσεις της πρότασης στον προϋπολογισµό σχετίζονται µε το
καθήκον που ανατίθεται στην ΕΑΚΑΑ, όπως προσδιορίζεται στα νοµοθετικά
δηµοσιονοµικά δελτία που συνοδεύουν την παρούσα πρόταση. Οι συγκεκριµένες
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για την Επιτροπή αξιολογούνται επίσης στο
δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
Η πρόταση έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Κοινότητας.
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2011/0296 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και για την τροποποίηση του κανονισµού
[EMIR] για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους
και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

(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 Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής16,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Η χρηµατοπιστωτική κρίση κατέστησε εµφανείς τις αδυναµίες σχετικά µε τη
διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Εποµένως, η ενίσχυση της διαφάνειας
συγκαταλέγεται στις κοινές αρχές για την ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, όπως επιβεβαιώθηκε µε τη δήλωση της G20 στο Λονδίνο στις 2
Απριλίου 2009. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών µέσων, θα πρέπει να εφαρµοστεί νέο πλαίσιο
που θα καθιερώνει ενιαίες απαιτήσεις για τη διαφάνεια των συναλλαγών στις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καθιερώνει περιεκτικούς
κανόνες για ένα ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών µέσων. Θα πρέπει να συµπληρώνει
τις απαιτήσεις για τη διαφάνεια εντολών και συναλλαγών σε µετοχές που θεσπίστηκαν
µε την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Απριλίου 2004.

16

ΕΕ C της , σ. .
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(2)

Η οµάδα υψηλού επιπέδου για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, υπό την
προεδρία του κ. Jacques de Larosière, κάλεσε την Ένωση να καταρτίσει ένα πιο
εναρµονισµένο σύνολο χρηµατοπιστωτικών ρυθµίσεων. Στο πλαίσιο της µελλοντικής
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 18ης και 19ης
Ιουνίου 2009 τόνισε επίσης την ανάγκη σύνταξης ενιαίου ευρωπαϊκού εγχειριδίου
κανόνων, το οποίο θα ισχύει για όλους τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της
ενιαίας αγοράς.

(3)

Η νέα νοµοθεσία θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αποτελείται από δύο διαφορετικές
νοµικές πράξεις, µια οδηγία και τον παρόντα κανονισµό. Οι δύο αυτές νοµικές
πράξεις, από κοινού, θα πρέπει να αποτελούν το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει τις
απαιτήσεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ρυθµιζόµενες αγορές και
τους παρόχους υπηρεσιών γνωστοποίησης δεδοµένων. Ο παρών κανονισµός θα
πρέπει, εποµένως, να συνδυάζεται µε την οδηγία. Η ανάγκη θέσπισης ενιαίου συνόλου
κανόνων για όλα τα ιδρύµατα όσον αφορά ορισµένες απαιτήσεις και αποφυγής
ενδεχόµενης καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, καθώς
και παροχής µεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και λιγότερο πολύπλοκων ρυθµίσεων
στους συµµετέχοντες στην αγορά, δικαιολογεί τη χρήση νοµικής βάσης που επιτρέπει
την κατάρτιση κανονισµού. Ως εκ τούτου, για να εξαλειφθούν τα αποµένοντα εµπόδια
στις συναλλαγές και οι σηµαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού που απορρέουν
από τις διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών και για να προληφθεί τυχόν
εµφάνιση νέων πιθανών εµποδίων στις συναλλαγές και σηµαντικών στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού, είναι αναγκαίο να εκδοθεί κανονισµός που θα θεσπίζει ενιαίους
κανόνες εφαρµοστέους σε όλα τα κράτη µέλη. Αυτή η νοµική πράξη, η οποία
εφαρµόζεται άµεσα, αποσκοπεί να συµβάλει καθοριστικά στην οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στις διατάξεις του
άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερµηνεύεται σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 θέσπισε κανόνες για να καταστούν οι συναλλαγές σε µετοχές
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά διαφανείς προ και µετά τη
συναλλαγή και για να γνωστοποιούνται οι συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά στις αρµόδιες αρχές· η οδηγία
πρέπει να αναδιατυπωθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει ορθά τις εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές, να αντιµετωπισθούν οι αδυναµίες και να κλείσουν τα κενά
που κατέστησαν µεταξύ άλλων εµφανή κατά την κρίση στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές.

(5)

Οι διατάξεις σχετικά µε τις συναλλαγές και τις κανονιστικές απαιτήσεις διαφάνειας
πρέπει να περιβληθούν τον τύπο νοµοθεσίας µε άµεση ισχύ και εφαρµογή σε όλες τις
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν ενιαίους κανόνες σε όλες
τις ενωσιακές αγορές, ώστε να υπάρξει οµοιόµορφη εφαρµογή ενιαίου ρυθµιστικού
πλαισίου, να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στη διαφάνεια των αγορών σε ολόκληρη την
Ένωση, να µειωθεί η πολυπλοκότητα των ρυθµίσεων και το κόστος συµµόρφωσης
των επιχειρήσεων, ιδίως για τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που λειτουργούν
σε διασυνοριακή βάση, και να υπάρξει συµβολή στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού. Η έκδοση κανονισµού που εξασφαλίζει την άµεση ισχύ είναι η
καταλληλότερη λύση για την εκπλήρωση αυτών των κανονιστικών στόχων και την
εξασφάλιση ενιαίων συνθηκών, προλαµβάνοντας τη θέσπιση διαφορετικών εθνικών
απαιτήσεων συνεπεία της µεταφοράς µιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.
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(6)

Οι έννοιες της ρυθµιζόµενης αγοράς και του ΠΜ∆ θα πρέπει να οριστούν και οι
ορισµοί αυτοί να εναρµονιστούν στενά µεταξύ τους ώστε να εκφράζουν το γεγονός
ότι αµφότεροι οι όροι αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία οργανωµένης
διαπραγµάτευσης. Οι ορισµοί θα πρέπει να εξαιρούν τα διµερή συστήµατα στα οποία
επιχείρηση επενδύσεων συµµετέχει στη συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό, έστω και ως
αντισυµβαλλόµενος ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ αγοραστή και πωλητή χωρίς να
αναλαµβάνει κίνδυνο. Ο όρος «σύστηµα» περιλαµβάνει όλες τις αγορές που
αποτελούνται από σύνολο κανόνων και από χώρο συναλλαγών, καθώς και τις αγορές
που λειτουργούν µόνο βάσει συνόλου κανόνων. ∆εν υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας
«τεχνικού» συστήµατος αντιστοίχησης των εντολών για τις ρυθµιζόµενες αγορές και
τα ΠΜ∆. Οι αγορές που αποτελούνται µόνον από σύνολο κανόνων σχετικών µε την
ιδιότητα του µέλους, την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων στη διαπραγµάτευση,
τις συναλλαγές µεταξύ µελών, την υποβολή δηλώσεων, και –ανάλογα µε την
περίπτωση – τις υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν ρυθµιζόµενες αγορές ή ΠΜ∆
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο αυτών των κανόνων θεωρούνται πραγµατοποιούµενες εντός των συστηµάτων
ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά και την πώληση»
πρέπει να ερµηνευτεί µε ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, ζεύγη εντολών και
κάθε άλλη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η απαίτηση τα ενδιαφέροντα αυτά να
συναντώνται στο εσωτερικό του συστήµατος µε κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική
ευχέρεια και τους οποίους καθορίζει ο διαχειριστής αγοράς σηµαίνει ότι η συνάντησή
τους γίνεται µε τους κανόνες του συστήµατος ή µε τα πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές
λειτουργικές διαδικασίες του (περιλαµβανοµένων των διαδικασιών που είναι
ενσωµατωµένες σε λογισµικό Η/Υ). Η έκφραση «κανόνες που δεν παρέχουν
διακριτική ευχέρεια» σηµαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αφήνουν στην επιχείρηση
επενδύσεων που διαχειρίζεται έναν ΠΜ∆ καµία διακριτική ευχέρεια ως προς τον
τρόπο αλληλεπίδρασης των εν λόγω ενδιαφερόντων. Οι ορισµοί απαιτούν την
αντιστοίχηση των ενδιαφερόντων µε τρόπο που να οδηγεί στην κατάρτιση σύµβασης,
γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της συναλλαγής σύµφωνα µε τους κανόνες του
συστήµατος ή µε τα πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του
συστήµατος.

(7)

Για να αυξηθεί η διαφάνεια των ευρωπαϊκών αγορών και να δηµιουργηθούν ισότιµοι
όροι ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τόπων που προσφέρουν υπηρεσίες
διαπραγµάτευσης, είναι αναγκαίο να εισαχθεί η νέα κατηγορία του µηχανισµού
οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟ∆). Ο ορισµός αυτής της νέας κατηγορίας είναι
ευρύς, ώστε και τώρα και στο µέλλον να είναι σε θέση να καλύπτει όλους τους τύπους
οργανωµένης εκτέλεσης και τακτοποίησης συναλλαγών, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν
στις λειτουργίες ή στις κανονιστικές προδιαγραφές των υφιστάµενων τόπων
διαπραγµάτευσης. Συνεπώς, πρέπει να εφαρµοστούν οι κατάλληλες οργανωτικές
απαιτήσεις και κανόνες διαφάνειας που υποστηρίζουν την αποτελεσµατική αναζήτηση
της τιµής. Η νέα κατηγορία περιλαµβάνει συστήµατα διασταύρωσης εντολών, τα
οποία µπορούν να περιγραφούν ως εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήµατα αντιστοίχισης
υπό τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων και τα οποία εκτελούν εντολές πελατών
έναντι εντολών άλλων πελατών. Η νέα κατηγορία περιλαµβάνει επίσης συστήµατα
επιλέξιµα για διαπραγµάτευση παραγώγων που είναι επιλέξιµα προς εκκαθάριση και
έχουν επαρκή ρευστότητα. ∆εν περιλαµβάνει µηχανισµούς στους οποίους δεν
διενεργείται πραγµατική εκτέλεση ή τακτοποίηση συναλλαγών στο σύστηµα, όπως
πίνακες ανακοινώσεων που χρησιµοποιούνται για τη διαφήµιση ενδιαφερόντων για
αγορά και πώληση, άλλες οντότητες που αθροίζουν ή οµαδοποιούν δυνητικά
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ενδιαφέροντα για αγορά ή πώληση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης µετά τη
συναλλαγή.
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(8)

Αυτή η νέα κατηγορία του µηχανισµού οργανωµένης διαπραγµάτευσης θα
συµπληρώσει τους υφιστάµενους τύπους τόπων διαπραγµάτευσης. Ενώ οι
ρυθµιζόµενες αγορές και οι πολυµερείς µηχανισµοί διαπραγµάτευσης
χαρακτηρίζονται από την εκτέλεση των συναλλαγών χωρίς διακριτική ευχέρεια, ο
διαχειριστής µηχανισµού οργανωµένης διαπραγµάτευσης θα πρέπει να διαθέτει
διακριτική ευχέρεια σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης µιας συναλλαγής. Κατά
συνέπεια, οι κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις βέλτιστης
εκτέλεσης και οι υποχρεώσεις χειρισµού των εντολών των πελατών θα πρέπει να
εφαρµόζονται στις συναλλαγές που διενεργούνται σε ΜΟ∆, τον οποίο εκµεταλλεύεται
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς. Ωστόσο, επειδή ένας ΜΟ∆ αποτελεί
γνήσιο χώρο συναλλαγών, ο διαχειριστής του θα πρέπει να είναι ουδέτερος.
Εποµένως, ο διαχειριστής του ΜΟ∆ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εκτελεί στον
ΜΟ∆ καµία συναλλαγή µεταξύ πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων για αγορά και
πώληση, συµπεριλαµβανοµένων εντολών πελατών που συναντώνται στο εσωτερικό
του συστήµατος, βάσει των ιδίων κεφαλαίων του. Αυτό αποκλείει επίσης τη
δυνατότητά του να ενεργεί ως συστηµατικός εσωτερικοποιητής στον ΜΟ∆ που
διαχειρίζεται ο ίδιος.

(9)

Κάθε οργανωµένη διαπραγµάτευση θα πρέπει να διεξάγεται σε ρυθµιζόµενους τόπους
διαπραγµάτευσης και να είναι πλήρως διαφανής, τόσο πριν όσο και µετά τη
συναλλαγή. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει να εφαρµόζονται σε
όλους τους τύπους τόπων διαπραγµάτευσης και σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
των οποίων η διαπραγµάτευση γίνεται σε αυτούς.

(10)

Η διαπραγµάτευση πιστοποιητικών αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων
κεφαλαίων, πιστοποιητικών, παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλων
µετοχών εκτός των εισηγµένων προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά γίνεται
σε µεγάλο βαθµό µε τον ίδιο τρόπο και εκπληρώνει σχεδόν ταυτόσηµο οικονοµικό
σκοπό µε τη διαπραγµάτευση µετοχών που είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά. Οι διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια και εφαρµόζονται σε
µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές θα πρέπει
εποµένως να επεκταθούν και σε αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

(11)

Ενώ, καταρχήν, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ενός καθεστώτος απαλλαγών από την
προσυναλλακτική διαφάνεια για τη στήριξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας των
αγορών, οι κείµενες διατάξεις απαλλαγών για τις µετοχές που εφαρµόζονται σήµερα
βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006, 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 αυτής17, χρειάζεται να
ελεγχθούν ως προς τη συνεχιζόµενη καταλληλότητά τους από την άποψη του πεδίου
εφαρµογής και τον εφαρµοστέων προϋποθέσεων. Για να διασφαλιστεί η ενιαία
εφαρµογή των απαλλαγών από την προσυναλλακτική διαφάνεια στις µετοχές και

17

ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1.
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ενδεχοµένως σε άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα και σε µη µετοχικά προϊόντα
όσον αφορά συγκεκριµένα µοντέλα αγοράς και είδη και µεγέθη εντολών, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει να αξιολογεί το
συµβατό των µεµονωµένων αιτηµάτων εφαρµογής µιας απαλλαγής µε τον παρόντα
κανονισµό και τις µελλοντικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Η αξιολόγηση της
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει τη µορφή γνωµοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Επιπλέον, οι ήδη ισχύουσες απαλλαγές για τις
µετοχές θα πρέπει να επανεξεταστούν από την ΕΑΚΑΑ εντός του κατάλληλου
χρονικού πλαισίου και να διενεργηθεί αξιολόγηση, µε την ίδια διαδικασία, σχετικά µε
το κατά πόσον συµµορφώνονται ακόµη µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού
και των µελλοντικών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

EL

(12)

Η χρηµατοπιστωτική κρίση κατέστησε εµφανείς συγκεκριµένες αδυναµίες σχετικά µε
τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες συναλλαγών και τις τιµές των
χρηµατοπιστωτικών µέσων πλην των µετοχών διατίθενται στους συµµετέχοντες στην
αγορά, ιδίως από την άποψη του χρόνου, του βαθµού λεπτοµέρειας, της ίσης
πρόσβασης και της αξιοπιστίας. Εποµένως, θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις
προσυναλλακτικής και µετασυναλλακτικής διαφάνειας οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και δοµές της αγοράς συγκεκριµένων ειδών
χρηµατοπιστωτικών µέσων πλην των µετοχών. Για να δηµιουργηθεί ένα άρτιο πλαίσιο
διαφάνειας για όλα τα σηµαντικά µέσα, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να
εφαρµόζονται στις οµολογίες και στα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για τα
οποία έχει δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο ή τα οποία είτε είναι εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά είτε αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) ή σε µηχανισµό οργανωµένης
διαπραγµάτευσης (ΜΟ∆), στα παράγωγα που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης ή είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές,
ΠΜ∆ και ΜΟ∆ ή θεωρούνται επιλέξιµα για κεντρική εκκαθάριση, καθώς και, στην
περίπτωση της µετασυναλλακτικής διαφάνειας, στα παράγωγα που αναφέρονται σε
αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Εποµένως, µόνο τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
αποτελούν αντικείµενο αποκλειστικά εξωχρηµατιστηριακής διαπραγµάτευσης και τα
οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαµηλή ρευστότητα ή είναι
εξειδικευµένα στο σχεδιασµό τους θα εκφεύγουν από το πεδίο εφαρµογής των
υποχρεώσεων διαφάνειας.

(13)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί το κατάλληλο επίπεδο συναλλακτικής διαφάνειας στις
αγορές οµολογιών, δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και παραγώγων, ώστε
να διευκολυνθεί η αποτίµηση των προϊόντων, καθώς και η αποτελεσµατικότητα της
διαµόρφωσης των τιµών. Στα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα θα πρέπει ιδίως
να περιλαµβάνονται οι τίτλοι που εξασφαλίζονται µε περιουσιακά στοιχεία, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 αριθ. 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, στους οποίους
υπάγονται µεταξύ άλλων και οι εγγυηµένες δανειακές υποχρεώσεις (CDO).

(14)

Για να διασφαλιστεί η εφαρµογή ενιαίων προϋποθέσεων µεταξύ τόπων
διαπραγµάτευσης, στα διάφορα είδη τόπων διαπραγµάτευσης θα πρέπει να
εφαρµόζονται οι ίδιες απαιτήσεις προσυναλλακτικής και µετασυναλλακτικής
διαφάνειας. Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τα
διάφορα είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα οποία περιλαµβάνονται µετοχές,
οµολογίες και παράγωγα, και ανάλογα µε τα διάφορα είδη διαπραγµάτευσης,
συµπεριλαµβανοµένων του βιβλίου εντολών και συστηµάτων βάσει ζευγών εντολών
(quote-driven), καθώς και των υβριδικών και παραδοσιακών προφορικών
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συστηµάτων, και να λαµβάνουν υπόψη την έκδοση, το µέγεθος της συναλλαγής και τα
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών.

EL

(15)

Για να διασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται εξωχρηµατιστηριακά
δεν θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσµατική αναζήτηση τιµών ή την ύπαρξη διαφανών,
ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ µέσων συναλλαγών, θα πρέπει να ισχύουν οι
κατάλληλες απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τις επιχειρήσεις
επενδύσεων που διενεργούν πράξεις εξωχρηµατιστηριακά για ίδιο λογαριασµό σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον οι συναλλαγές διενεργούνται υπό την ιδιότητά τους
ως συστηµατικών εσωτερικοποιητών και αφορούν µετοχές, πιστοποιητικά
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά ή άλλα παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και οµολογίες, δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα και επιλέξιµα προς εκκαθάριση παράγωγα.

(16)

Η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί εντολές πελατών βάσει των ιδίων κεφαλαίων
της θα πρέπει να θεωρείται συστηµατικός εσωτερικοποιητής, εκτός εάν οι συναλλαγές
πραγµατοποιούνται εκτός ρυθµιζόµενων αγορών, ΠΜ∆ και ΜΟ∆ ευκαιριακά, για
συγκεκριµένη περίπτωση και σε µη τακτική βάση. Ως συστηµατικοί εσωτερικοποιητές
θα πρέπει να οριστούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες συναλλάσσονται κατά
τρόπο οργανωµένο, συχνά και συστηµατικά για ίδιο λογαριασµό, εκτελώντας εντολές
πελατών εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆. Για να εξασφαλιστεί η
αντικειµενική και αποτελεσµατική εφαρµογή του ορισµού αυτού στις επιχειρήσεις
επενδύσεων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε διµερής συναλλαγή που
διενεργείται µε πελάτες και ποσοτικά κριτήρια θα πρέπει να συµπληρώνουν τα
ποιοτικά κριτήρια για τον προσδιορισµό των επιχειρήσεων επενδύσεων που απαιτείται
να εγγραφούν στον κατάλογο συστηµατικών εσωτερικοποιητών που προβλέπεται στο
άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής για την εφαρµογή της
οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ενώ ΜΟ∆ είναι κάθε σύστηµα ή µηχανισµός στον οποίο
πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό
του συστήµατος, ο συστηµατικός εσωτερικοποιητής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να
επιφέρει την προσέγγιση ενδιαφερόντων τρίτων για αγορά και πώληση.

(17)

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές µπορούν να αποφασίσουν να ανακοινώνουν τις
τρέχουσες τιµές προσφοράς µόνο στους ιδιώτες πελάτες ή µόνο στους επαγγελµατίες
πελάτες ή σε αµφότερες τις κατηγορίες πελατών. ∆εν θα πρέπει να τους επιτρέπεται
να εφαρµόζουν διακριτική µεταχείριση εντός των εν λόγω κατηγοριών πελατών. Οι
συστηµατικοί εσωτερικοποιητές δεν υποχρεούνται να ανακοινώνουν δηµόσια
δεσµευτικά ζεύγη εντολών σε σχέση µε συναλλαγές µεγέθους µεγαλύτερου από το
κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς. Το κανονικό µέγεθος της αγοράς για κάθε
κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν θα πρέπει να είναι σηµαντικά δυσανάλογο
προς κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο της εν λόγω κατηγορίας.

(18)

Ο παρών κανονισµός δεν έχει στόχο να επιβάλει την εφαρµογή κανόνων
προσυναλλακτικής διαφάνειας στις συναλλαγές εκτός επισήµων χρηµατιστηριακών
αγορών, ορισµένα χαρακτηριστικά των οποίων είναι ότι πραγµατοποιούνται για τη
συγκεκριµένη περίπτωση και σε µη τακτική βάση, ότι διενεργούνται µε
αντισυµβαλλόµενους από τον τοµέα της χονδρικής και αποτελούν τµήµα
επιχειρηµατικής σχέσης η οποία χαρακτηρίζεται από συναλλαγές µεγέθους
µεγαλύτερου από το κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς, και ότι στο πλαίσιό
τους οι πράξεις διενεργούνται εκτός των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται συνήθως

22

EL

από την εκάστοτε επιχείρηση για τις συναλλαγές της ως συστηµατικού
εσωτερικοποιητή.
(19)

Τα δεδοµένα της αγοράς θα πρέπει καθίστανται εύκολα και γρήγορα διαθέσιµα στους
χρήστες σε µορφή όσο το δυνατόν πιο αναλυτική, ώστε να µπορούν οι επενδυτές, και
οι πάροχοι υπηρεσιών δεδοµένων που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, να
εξατοµικεύουν λύσεις για τα δεδοµένα στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Εποµένως, τα
δεδοµένα προσυναλλακτικής και µετασυναλλακτικής διαφάνειας θα πρέπει να
τίθενται στη διάθεση του κοινού «διαχωρισµένα», για να µειώνεται το κόστος της
αγοράς δεδοµένων για τους συµµετέχοντες στην αγορά.

(20)

Η οδηγία 95/46/EΚ 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
αυτών18 και ο κανονισµός (EΚ) 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 Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών19 θα πρέπει να εφαρµόζονται πλήρως όσον αφορά
την ανταλλαγή, διαβίβαση και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, και ιδίως του τίτλου IV, από τα κράτη µέλη
και την ΕΑΚΑΑ.

(21)

Λαµβανοµένης υπόψη της συµφωνίας στην οποία κατέληξαν τα µέλη της G20 στη
σύνοδο κορυφής του Πίτσµπουργκ την 25η Σεπτεµβρίου 2009, να µεταφερθεί η
διαπραγµάτευση των τυποποιηµένων συµβολαίων εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων
στα χρηµατιστήρια ή σε ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών, ανάλογα µε την
περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστεί τυπική κανονιστική διαδικασία για την ανάθεση
εντολών συναλλαγών µεταξύ χρηµατοοικονοµικών αντισυµβαλλοµένων και µεγάλων
µη χρηµατοοικονοµικών αντισυµβαλλοµένων σε όλα τα παράγωγα τα οποία έχουν
θεωρηθεί επιλέξιµα προς εκκαθάριση και τα οποία έχουν επαρκή ρευστότητα για να
εισαχθούν σε ένα φάσµα τόπων διαπραγµάτευσης που υπόκεινται σε συγκρίσιµες
κανονιστικές ρυθµίσεις και δίνουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να
συναλλάσσονται µε πλείονες αντισυµβαλλοµένους. Η εκτίµηση για την ύπαρξη
επαρκούς ρευστότητας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς
σε εθνικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων όπως ο αριθµός και το είδος των
συµµετεχόντων σε συγκεκριµένη αγορά, και τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών,
όπως το µέγεθος και η συχνότητα των συναλλαγών στην εν λόγω αγορά.

(22)

Λαµβανοµένης υπόψη της συµφωνίας στην οποία κατέληξαν τα µέλη της G20 στο
Πίτσµπουργκ την 25η Σεπτεµβρίου 2009, να µεταφερθεί η διαπραγµάτευση των
τυποποιηµένων συµβολαίων εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων στα χρηµατιστήρια ή
σε ηλεκτρονικούς χώρους συναλλαγών, ανάλογα µε την περίπτωση, αφενός, και της
σχετικά χαµηλότερης ρευστότητας διαφόρων εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων,
αφετέρου, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί το κατάλληλο φάσµα επιλέξιµων τόπων
διαπραγµάτευσης, στους οποίους µπορούν να πραγµατοποιούνται συναλλαγές
σύµφωνα µε τη δέσµευση αυτή. Όλοι οι επιλέξιµοι τόποι διαπραγµάτευσης θα πρέπει
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να υπόκεινται σε στενά εναρµονισµένες κανονιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τις
οργανωτικές και λειτουργικές πτυχές, τις ρυθµίσεις για τον µετριασµό συγκρούσεων
συµφερόντων, την επιτήρηση της όλης συναλλακτικής δραστηριότητας, την
προσυναλλακτική και µετασυναλλακτική διαφάνεια προσαρµοσµένη ανάλογα µε το
είδος του χρηµατοπιστωτικού µέσου, καθώς και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης
µεταξύ πλειόνων συναλλακτικών ενδιαφερόντων τρίτων. Ωστόσο, θα πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα των διαχειριστών τόπων διαπραγµάτευσης να κανονίζουν
συναλλαγές σύµφωνα µε τη δέσµευση αυτή µεταξύ πλειόνων τρίτων κάνοντας χρήση
διακριτικής ευχέρειας, προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκτέλεσης και η
ρευστότητα.

EL

(23)

Η υποχρέωση διαπραγµάτευσης που θεσπίζεται για τα παράγωγα αυτά θα πρέπει να
επιτρέπει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µεταξύ των επιλέξιµων τόπων
διαπραγµάτευσης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω τόποι διαπραγµάτευσης δεν θα πρέπει να
δικαιούνται να διεκδικήσουν αποκλειστικά δικαιώµατα σε σχέση µε τα παράγωγα που
υπόκεινται στην παρούσα υποχρέωση διαπραγµάτευσης, αποκλείοντας άλλους τόπους
διαπραγµάτευσης από του να προσφέρουν διαπραγµάτευση σε αυτά τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα. Για τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µεταξύ τόπων
διαπραγµάτευσης παραγώγων, είναι ουσιαστικής σηµασίας να έχουν οι τόποι
διαπραγµάτευσης µη διακριτική και διαφανή πρόσβαση στους κεντρικούς
αντισυµβαλλοµένους (CCP). Η µη διακριτική πρόσβαση σε CCP θα πρέπει να
σηµαίνει ότι ένας τόπος διαπραγµάτευσης έχει το δικαίωµα µη διακριτικής
µεταχείρισης όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται συµβόλαια που
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στον χώρο του από την άποψη των
απαιτήσεων εξασφάλισης και συµψηφισµού οικονοµικά ισοδύναµων συµβολαίων και
συνεκτίµησης περιθωρίων ασφάλισης συσχετιζόµενων συµβολαίων (cross-margining)
που εκκαθαρίζονται από τον ίδιο CCP, καθώς και της απουσίας διακριτικής
µεταχείρισης ως προς τα τέλη εκκαθάρισης.

(24)

Οι εξουσίες των αρµόδιων αρχών να πρέπει να συµπληρωθούν µε ένα σαφή
µηχανισµό για την απαγόρευση ή τον περιορισµό της διάθεσης στην αγορά, της
διανοµής και της πώλησης οποιουδήποτε χρηµατοπιστωτικού µέσου προκαλεί
σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε την προστασία των επενδυτών, την εύρυθµη
λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του
συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και µε τις κατάλληλες
εξουσίες συντονισµού και έκτακτης ανάγκης για την ΕΑΚΑΑ. Για την άσκηση των
εξουσιών αυτών θα πρέπει να είναι αναγκαία η πλήρωση ορισµένων ειδικών
προϋποθέσεων.

(25)

Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τα λεπτοµερή στοιχεία
για κάθε αίτηµά τους που αφορά µείωση θέσης σε σχέση µε ένα συµβόλαιο
παραγώγου, για τυχόν έκτακτα όρια, καθώς και για εκ των προτέρων ισχύοντα όρια
θέσεων, ώστε να βελτιωθεί ο συντονισµός και η σύγκλιση στον τρόπο εφαρµογής των
εξουσιών αυτών. Οι βασικές λεπτοµέρειες για εκ των προτέρων ισχύοντα όρια θέσεων
που εφαρµόζει µια αρµόδια αρχή θα πρέπει να δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της
ΕΑΚΑΑ.

(26)

Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να µπορεί να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο
σχετικά µε τη θέση του σε ένα συµβόλαιο παραγώγου, να ζητεί τη µείωση της θέσης
αυτής, καθώς και να περιορίζει την ικανότητα των προσώπων να διενεργούν
µεµονωµένες συναλλαγές που αφορούν παράγωγα επί εµπορευµάτων. Η ΕΑΚΑΑ θα
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πρέπει στη συνέχεια να κοινοποιεί στις οικείες αρµόδιες αρχές τα µέτρα που
προτίθεται να λάβει και θα πρέπει επίσης να δηµοσιεύει τα µέτρα αυτά.

EL

(27)

Οι λεπτοµέρειες των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα θα πρέπει να
αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές, για να τους δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζουν και
να διερευνούν δυνητικές περιπτώσεις κατάχρησης αγοράς, να παρακολουθούν τη
δίκαιη και εύρυθµη λειτουργία των αγορών, καθώς και τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων επενδύσεων. Το πεδίο της επίβλεψης αυτής περιλαµβάνει όλα τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά, σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆, καθώς και όλα τα µέσα η αξία των οποίων εξαρτάται από
την αξία των εν λόγω µέσων ή την επηρεάζει. Για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη
διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων επενδύσεων, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που δεν αποτελούν αντικείµενο οργανωµένης διαπραγµάτευσης και δεν υπάρχει
ενδεχόµενο κατάχρησης αγοράς θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση
αναφοράς.

(28)

Για να εκπληρώνουν τον σκοπό τους ως εργαλείου παρακολούθησης της αγοράς, οι
αναφορές συναλλαγών θα πρέπει να αναφέρουν την ταυτότητα του προσώπου που
έλαβε την επενδυτική απόφαση, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την
εκτέλεσή της. Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν πλήρη πρόσβαση στις
καταχωρίσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκτέλεσης εντολών, από την αρχική
απόφαση για τη συναλλαγή και µέχρι την εκτέλεσή της. Εποµένως, οι επιχειρήσεις
επενδύσεων απαιτείται να τηρούν αρχεία για όλες τις συναλλαγές τους σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα και οι διαχειριστές χωρών συναλλαγών απαιτείται να τηρούν
αρχεία για όλες τις εντολές που υποβάλλονται στα συστήµατά τους. Η ΕΑΚΑΑ θα
πρέπει να συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών, για να
διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρχές έχουν πρόσβαση σε όλες τις καταχωρίσεις
συναλλαγών και εντολών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εισάγονται σε χώρους
συναλλαγών οι οποίοι λειτουργούν εκτός της επικράτειάς τους, για χρηµατοπιστωτικά
µέσα που τελούν υπό την εποπτεία τους.

(29)

Θα πρέπει να αποφευχθεί η διπλή αναφορά των ίδιων πληροφοριών. Οι αναφορές οι
οποίες υποβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί ή
αναγνωριστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό [EMIR] για τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά
µέσα και οι οποίες περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για τους σκοπούς
της γνωστοποίησης συναλλαγών δεν θα πρέπει να αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές,
αλλά θα πρέπει να διαβιβάζονται σε αυτές από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ο
κανονισµός [EMIR] θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(30)

Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών εκ µέρους των αρµόδιων αρχών θα πρέπει
να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, οι οποίοι προβλέπονται στην 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 αυτών20. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση
πληροφοριών εκ µέρους της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες
για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
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της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών21, ο οποίος θα πρέπει να εφαρµόζεται πλήρως στην επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

EL

(31)

Ο κανονισµός [EMIR] καθορίζει τα κριτήρια µε βάση τα οποία κατηγορίες
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση
εκκαθάρισης. Προλαµβάνει επίσης στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, απαιτώντας µη
διακριτική
πρόσβαση
των
τόπων
διαπραγµάτευσης
σε
κεντρικούς
αντισυµβαλλοµένους (CCP) που προσφέρουν εκκαθάριση εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων και µη διακριτική πρόσβαση των CCP που προσφέρουν εκκαθάριση
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων στις πληροφορίες συναλλαγών των τόπων
διαπραγµάτευσης. ∆εδοµένου ότι τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα ορίζονται ως
συµβόλαια παραγώγων η εκτέλεση των οποίων δεν πραγµατοποιείται σε ρυθµιζόµενη
αγορά, υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν παρόµοιες απαιτήσεις για τις ρυθµιζόµενες
αγορές βάσει του παρόντος κανονισµού. Εφόσον η ΕΑΚΑΑ τα έχει χαρακτηρίσει ως
υποκείµενα στην υποχρέωση εκκαθάρισης, τα παράγωγα που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές θα πρέπει επίσης να υπόκεινται την
υποχρέωση αυτή.

(32)

Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οποίες απαγορεύουν στα κράτη
µέλη να περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση στην µετασυναλλακτική υποδοµή,
όπως στα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου και εκκαθάρισης, είναι αναγκαίο
ο παρών κανονισµός να άρει διάφορους άλλους εµπορικούς φραγµούς που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τον αποκλεισµό του ανταγωνισµού κατά την εκκαθάριση των
χρηµατοπιστωτικών µέσων. Για να αποφευχθούν πρακτικές που δηµιουργούν
διακρίσεις, οι κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι θα πρέπει να δέχονται να εκκαθαρίζουν
συναλλαγές που εκτελούνται σε διαφορετικούς τόπους διαπραγµάτευσης, στον βαθµό
που οι εν λόγω τόποι συµµορφώνονται µε τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις
που έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο. Άρνηση πρόσβασης θα
πρέπει να επιτρέπεται µόνον εάν δεν πληρούνται ορισµένα κριτήρια πρόσβασης που
εξειδικεύονται µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

(33)

Οι τόποι διαπραγµάτευσης θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση,
συµπεριλαµβανοµένων των ροών δεδοµένων, σε διαφανή και µη διακριτική βάση,
στους CCP που επιθυµούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εκτελούνται στον τόπο
διαπραγµάτευσης. Άδειες και πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά µε δείκτες και
άλλα κριτήρια αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της αξίας των
χρηµατοπιστωτικών µέσων θα πρέπει επίσης να παρέχονται στους CCP και στους
άλλους τόπους διαπραγµάτευσης σε µη διακριτική βάση. Η εξάλειψη των φραγµών
και των διακριτικών πρακτικών αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισµού για την
εκκαθάριση και τη διαπραγµάτευση των χρηµατοπιστωτικών µέσων, ώστε να µειωθεί
το κόστος επενδύσεων και δανεισµού, να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες και να
ενθαρρυνθεί η καινοτοµία στις ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της µετασυναλλακτικής
υποδοµής και θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να παρεµβαίνει, προκειµένου να
αποφεύγεται η εµφάνιση στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά.
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(34)

Η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση υπόκειται σε
εθνικά καθεστώτα και απαιτήσεις. Τα εν λόγω καθεστώτα παρουσιάζουν µεγάλες
διαφορές και οι επιχειρήσεις που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε αυτά δεν
απολαύουν της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ούτε του δικαιώµατος εγκατάστασης
σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένες. Είναι σκόπιµο να
θεσπιστεί κοινό ρυθµιστικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο. Το σχετικό καθεστώς θα
πρέπει να εναρµονίσει το υφιστάµενο κατακερµατισµένο πλαίσιο, να διασφαλίσει τη
βεβαιότητα και την ενιαία µεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων χωρών που
εισέρχονται στην Ένωση, να εξασφαλίσει ότι έχει πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση
ισοδυναµίας από την Επιτροπή σε σχέση µε το ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο των
τρίτων χωρών και θα πρέπει να προβλέπει συγκρίσιµο επίπεδο προστασίας των
επενδυτών της ΕΕ στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις τρίτων
χωρών.

(35)

Για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες θα πρέπει πάντοτε να απαιτείται η
ίδρυση υποκαταστήµατος στην Ένωση. Η ίδρυση του υποκαταστήµατος πρέπει να
υπόκειται στην παροχή άδειας και στην υπαγωγή του σε εποπτεία στην Ένωση. Θα
πρέπει να καταρτίζονται οι κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της
ενδιαφερόµενης αρµόδιας αρχής και της αρµόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Η παροχή
υπηρεσιών χωρίς υποκαταστήµατα θα πρέπει να περιορίζεται στους επιλέξιµους
αντισυµβαλλοµένους. Θα πρέπει να υπόκειται στην εγγραφή στα µητρώα της ΕΑΚΑΑ
και στην υπαγωγή σε εποπτεία στην τρίτη χώρα. Θα πρέπει να καταρτίζονται οι
κατάλληλες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των αρµόδιων αρχών της
τρίτης χώρας.

(36)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού που διέπουν την παροχή υπηρεσιών από
επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Ένωση δεν θα πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα
προσώπων εγκατεστηµένων στην Ένωση να δέχονται επενδυτικές υπηρεσίες από
επιχείρηση τρίτης χώρας µε δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία. Όταν µια
επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες µε αποκλειστική πρωτοβουλία προσώπου
εγκατεστηµένου στην Ένωση, οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχονται
στο έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που επιχείρηση τρίτης χώρας ενεργεί για
την προσέλκυση πελατών ή δυνητικών πελατών στην Ένωση ή προωθεί ή διαφηµίζει
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες από κοινού µε παρεπόµενες υπηρεσίες
στην Ένωση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οι υπηρεσίες παρέχονται µε
αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη.

(37)

∆ιάφορες δόλιες πρακτικές έχουν σηµειωθεί στις δευτερογενείς αγορές άµεσης
παράδοσης δικαιωµάτων εκποµπής, γεγονός που θα µπορούσε να υπονοµεύσει την
εµπιστοσύνη στα συστήµατα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής, τα οποία θεσπίστηκαν
µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ, και λαµβάνονται µέτρα για την ενίσχυση του συστήµατος
των µητρώων δικαιωµάτων εκποµπής και των προϋποθέσεων ανοίγµατος
λογαριασµού για την εµπορία δικαιωµάτων. Για να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να
διασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία των εν λόγω αγορών,
συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους εποπτείας της συναλλακτικής δραστηριότητας,
είναι σκόπιµο να συµπληρωθούν τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει της οδηγίας
2003/87/ΕΚ, µε την πλήρη υπαγωγή των δικαιωµάτων εκποµπής στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση
αγοράς), κατατάσσοντάς τα στα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
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(38)

Θα πρέπει να δοθεί η εξουσία στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης. Ειδικότερα, οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
θα πρέπει να εκδίδονται για συγκεκριµένες λεπτοµέρειες που αφορούν τους ορισµούς·
για τα ακριβή χαρακτηριστικά των απαιτήσεων συναλλακτικής διαφάνειας· για τις
λεπτοµερείς προϋποθέσεις των απαλλαγών από την προσυναλλακτική διαφάνεια· για
τις ρυθµίσεις αναβολής της δηµοσίευσης των µετασυναλλακτικών πληροφοριών· για
τα κριτήρια εφαρµογής των υποχρεώσεων προσυναλλακτικής διαφάνειας που υπέχουν
οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές, για ειδικές διατάξεις για θέµατα κόστους που
σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα δεδοµένων της αγοράς· για τα κριτήρια έγκρισης ή
άρνησης της πρόσβασης µεταξύ τόπων διαπραγµάτευσης και CCP· και για τον
περαιτέρω προσδιορισµό των συνθηκών, υπό τις οποίες απειλές για την προστασία
των επενδυτών, την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
της Ένωσης ενδέχεται να δικαιολογούν την ανάληψη δράσης από την ΕΑΚΑΑ.

(39)

Οι εκτελεστικές εξουσίες που αφορούν την έκδοση της απόφασης ισοδυναµίας
σχετικά µε τα νοµικά και εποπτικά πλαίσια τρίτων χωρών για την παροχή υπηρεσιών
από επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 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 Επιτροπή22.

(40)

Αν και οι εθνικές αρµόδιες αρχές µπορούν καλύτερα να παρακολουθούν τις εξελίξεις
στην αγορά, η γενικότερη επίπτωση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη
συναλλακτική διαφάνεια, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών, τη διαπραγµάτευση
παραγώγων και τις απαγορεύσεις προϊόντων και πρακτικών µπορεί να γίνει πλήρως
αντιληπτή µόνο στο πλαίσιο της Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, οι στόχοι του παρόντος
κανονισµού µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 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, η οποία επίσης ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(41)

Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν
την επαρκή προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των καταναλωτών σε
ολόκληρη την Ένωση. ∆εδοµένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι φορέας µε υψηλό βαθµό
εξειδικευµένης πείρας, θα ήταν συµφέρον και σκόπιµο να της ανατεθεί η εκπόνηση
των σχεδίων κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν
επιλογές πολιτικής, τα οποία θα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(42)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που
εκπονούνται από την ΕΑΚΑΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 23 όσον αφορά το περιεχόµενο
και τις προδιαγραφές των αναφορών συναλλαγών, µε το άρθρο 26 όσον αφορά τα
κριτήρια ρευστότητας παραγώγων, βάσει των οποίων θεωρείται ότι υπόκεινται σε
υποχρέωση διαπραγµάτευσης σε οργανωµένους τόπους διαπραγµάτευσης, και µε το
άρθρο 36 όσον αφορά τις πληροφορίες που η αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει
να υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ µε την αίτηση εγγραφής στο µητρώο, µε κατ’
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εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως
14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
(43)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα µε εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Θα πρέπει να ανατεθεί στην
ΕΑΚΑΑ η εκπόνηση, προς υποβολή στην Επιτροπή, σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών
προτύπων σχετικών µε το άρθρο 26, τα οποία ορίζουν κατά πόσον µια κατηγορία
παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείµενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης
δυνάµει του κανονισµού [ ] (EMIR) ή ένα σχετικό υποσύνολο αυτής πρέπει να
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µόνο σε οργανωµένους τόπους
διαπραγµάτευσης.

(44)

Η εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να αναβληθεί, για
να ευθυγραµµιστεί η εφαρµογή τους µε την εφαρµογή, κατόπιν µεταφοράς στο
εσωτερικό δίκαιο, των κανόνων της αναδιατυπωµένης οδηγίας και να θεσπιστούν όλα
τα βασικά εκτελεστικά µέτρα. Η όλη δέσµη κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει στη
συνέχεια να εφαρµοστεί από την ίδια χρονική στιγµή. Μόνο η εφαρµογή των
εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση εκτελεστικών µέτρων δεν θα πρέπει να αναβληθεί,
ώστε οι αναγκαίες ενέργειες για τη σύνταξη και έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών
µέτρων να αρχίσουν το συντοµότερο δυνατόν.

(45)

Ο παρών κανονισµός τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που
αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (άρθρο 8), την επιχειρηµατική ελευθερία (άρθρο 16), το δικαίωµα
προστασίας του καταναλωτή (άρθρο 38), το δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και
δίκαιης δίκης (άρθρο 47) και το δικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην
τιµωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη (άρθρο 50), και πρέπει να
εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα εν λόγω δικαιώµατα και αρχές.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

EL

1.

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται ενιαίες απαιτήσεις σε σχέση µε τα εξής:

α)

ανακοίνωση συναλλακτικών δεδοµένων στο κοινό·

β)

γνωστοποίηση συναλλαγών στις αρµόδιες αρχές·

γ)

διαπραγµάτευση παραγώγων προϊόντων σε οργανωµένους τόπους συναλλαγών·
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δ)

µη διακριτική πρόσβαση στην εκκαθάριση και µη διακριτική πρόσβαση στα
κριτήρια αναφοράς για τις συναλλαγές·

ε)

αρµοδιότητες παρέµβασης των αρµοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ σχετικά µε
προϊόντα και αρµοδιότητες της ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τη διαχείριση θέσεων και τα
όρια θέσεων·

στ)

παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριότητες χωρίς υποκατάστηµα από
επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

2.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων, στα πιστωτικά
ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας [νέα MiFID], όταν τα
εν λόγω ιδρύµατα παρέχουν µία ή πλείονες επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκούν
επενδυτικές δραστηριότητες, και στις ρυθµιζόµενες αγορές.

3.

Ο τίτλος V του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται επίσης σε όλους τους
χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλοµένους, όπως ορίζονται στο άρθρο [2 αριθ. 6)],
και σε όλους τους µη χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλοµένους που εµπίπτουν στο
άρθρο [5 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του κανονισµού [ ] (EMIR).

4.

Ο τίτλος VI του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται επίσης στους κεντρικούς
αντισυµβαλλοµένους (CCP) και στα πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά
δικαιώµατα επί κριτηρίων αναφοράς.
Άρθρο 2
Ορισµοί

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

(1)

«επιχείρηση επενδύσεων»: κάθε νοµικό πρόσωπο του οποίου σύνηθες επάγγελµα ή
δραστηριότητα είναι η παροχή µιας ή περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών σε
τρίτους ή/και η διενέργεια µιας ή περισσότερων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε
επαγγελµατική βάση.
Τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν στον ορισµό των επιχειρήσεων
επενδύσεων και επιχειρήσεις που δεν είναι νοµικά πρόσωπα, εφόσον:
α)

το νοµικό τους καθεστώς διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των
συµφερόντων των τρίτων ισοδύναµο µε το προσφερόµενο από τα νοµικά
πρόσωπα, και

β)

υπόκεινται σε ισοδύναµη και προσαρµοσµένη στη νοµική τους µορφή
προληπτική εποπτεία.

Ωστόσο, εάν φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες που συνεπάγονται την κατοχή
χρηµάτων ή κινητών αξιών τρίτων, το πρόσωπο αυτό µπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση
επενδύσεων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και της οδηγίας [νέα
MiFID] µόνον εφόσον, µε την επιφύλαξη των άλλων απαιτήσεων της οδηγίας [νέα
MiFID], του παρόντος κανονισµού και της οδηγίας [νέα ΟΚΑ], πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α)

τα δικαιώµατα κυριότητας των τρίτων επί των χρηµατοπιστωτικών
µέσων και των χρηµάτων πρέπει να διασφαλίζονται, ιδίως σε περίπτωση
αφερεγγυότητας της επιχείρησης ή των ιδιοκτητών της, κατάσχεσης,
συµψηφισµού ή κάθε άλλης προβολής αξιώσεων εκ µέρους των
δανειστών της επιχείρησης ή των ιδιοκτητών της,

β)

η επιχείρηση πρέπει να υπόκειται σε κανόνες εποπτείας της
φερεγγυότητάς της και εκείνης των ιδιοκτητών της,

γ)

οι ετήσιοι λογαριασµοί της επιχείρησης πρέπει να ελέγχονται από ένα ή
περισσότερα πρόσωπα τα οποία, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας,
νοµιµοποιούνται να ελέγχουν λογαριασµούς,

δ)

εάν η επιχείρηση έχει έναν µόνο ιδιοκτήτη, αυτός οφείλει να λαµβάνει
µέτρα για την προστασία των επενδυτών σε περίπτωση παύσης των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης λόγω θανάτου ή ανικανότητάς του ή
οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας κατάστασης·

(2)

«πιστωτικά ιδρύµατα»: τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της οδηγίας
2006/48/ΕΚ·

(3)

«συστηµατικός εσωτερικοποιητής» (systematic internaliser): επιχείρηση επενδύσεων
η οποία συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωµένο, συχνά και συστηµατικά για ίδιο
λογαριασµό εκτελώντας εντολές πελατών εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆·

(4)

«διαχειριστής αγοράς»: πρόσωπο ή πρόσωπα που διευθύνουν ή/και εκµεταλλεύονται
τις δραστηριότητες µιας ρυθµιζόµενης αγοράς. ∆ιαχειριστής αγοράς µπορεί να είναι
και η ίδια η ρυθµιζόµενη αγορά·

(5)

«ρυθµιζόµενη αγορά»: πολυµερές σύστηµα που το διευθύνει ή το εκµεταλλεύεται
διαχειριστής αγοράς, το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων
συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων –
εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του που δεν παρέχουν
διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύµβασης σχετικής µε
χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα προς διαπραγµάτευση βάσει των κανόνων και/ή
των συστηµάτων του και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί
κανονικά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας [νέα MiFID]·

(6)

«πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)»: πολυµερές σύστηµα που το
εκµεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς, εντός του οποίου
συναντώνται πλείονα συµφέροντα τρίτων για την αγορά και την πώληση
χρηµατοπιστωτικών µέσων – εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε κανόνες που
δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο καταλήγοντα στην σύναψη
σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα MiFID]·

(7)

«µηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟ∆)»: κάθε σύστηµα ή µηχανισµός,
άλλος από ρυθµιζόµενη αγορά ή ΠΜ∆, που τον εκµεταλλεύεται επιχείρηση
επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς, στον οποίο πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων για
αγορά και πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων µπορούν να αλληλεπιδρούν στο
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εσωτερικό του συστήµατος κατά τρόπο καταλήγοντα στην σύναψη σύµβασης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τίτλου II της οδηγίας [νέα MiFID]·

EL

(8)

«χρηµατοπιστωτικό µέσο»: τα µέσα που προσδιορίζονται στο τµήµα Γ του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας [νέα MiFID]·

(9)

«κινητές αξίες»: οι κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγµάτευση στην
κεφαλαιαγορά, εξαιρουµένων των µέσων πληρωµής, και ιδίως:
α)

µετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναµοι µε µετοχές εταιρειών, προσωπικών
εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και πιστοποιητικά αποθετηρίου για
µετοχές,

β)

οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους καθώς και πιστοποιητικά
αποθετηρίου για τέτοιες κινητές αξίες,

γ)

κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωµα αγοράς ή πώλησης παρόµοιων
κινητών αξιών ή επιδεχόµενη διακανονισµό µε ρευστά διαθέσιµα
προσδιοριζόµενο κατ’ αναφορά προς κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή
αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθη·

(10)

«πιστοποιητικά αποθετηρίου»: οι κινητές αξίες οι οποίες επιδέχονται διαπραγµάτευση
στην κεφαλαιαγορά και οι οποίες αντιπροσωπεύουν κυριότητα επί των κινητών
αξιών αλλοδαπού εκδότη, ενώ µπορούν να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά και η διαπραγµάτευσή τους να γίνεται ανεξάρτητα από τοις
κινητές αξίες του αλλοδαπού εκδότη·

(11)

«διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια»: µερίδια οργανισµού συλλογικών
επενδύσεων ανοικτού τύπου, τα οποία είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα στις
κεφαλαιαγορές και στις περισσότερες περιπτώσεις παρακολουθούν την επίδοση ενός
δείκτη·

(12)

«πιστοποιητικά»: οι τίτλοι που είναι διαπραγµατεύσιµοι στην κεφαλαιαγορά και οι
οποίοι σε περίπτωση επιστροφής της επένδυσης από τον εκδότη κατατάσσονται πριν
από τις µετοχές, αλλά µετά από τις µη εξασφαλισµένες οµολογίες και άλλα
παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα·

(13)

«δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα»: τίτλοι οι οποίοι δηµιουργούνται για την
τιτλοποίηση και τη µετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται µε µια
οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και οι οποίοι παρέχουν στον
κάτοχό τους το δικαίωµα είσπραξης σε τακτικά διαστήµατα ποσών που εξαρτώνται
από τις ταµειακές ροές που γεννώνται από τα υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού·

(14)

«παράγωγα»: τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται στην παράγραφο 9 στοιχείο γ)
και αναφέρονται στο παράρτηµα Ι τµήµα Γ σηµεία 4) έως 10) της οδηγίας [νέα
MiFID]·

(15)

«παράγωγα επί εµπορευµάτων»: τα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία ορίζονται στην
παράγραφο 9 στοιχείο γ) και σχετίζονται µε εµπόρευµα ή µε υποκείµενο µέσο που
αναφέρεται στο τµήµα Γ σηµείο 10) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας [νέα MiFID] ή
στα σηµεία 5), 6), 7) και 10) του τµήµατος Γ του παραρτήµατος Ι της οδηγίας [νέα
MiFID]·
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(16)

«επιδεκτική ενέργειας εκδήλωση ενδιαφέροντος»: µήνυµα από έναν συµµετέχοντα σε
σύστηµα διαπραγµάτευσης προς άλλον σχετικά µε την ύπαρξη συναλλακτικού
ενδιαφέροντος, το οποίο περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να
συµφωνήσουν για την πραγµατοποίηση συναλλαγής·

(17)

«αρµόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο
48 της οδηγίας [νέα MiFID], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εν λόγω οδηγία·

(18)

«εγκεκριµένος µηχανισµός δηµοσίευσης» (ΕΜ∆): πρόσωπο το οποίο έχει λάβει,
δυνάµει των διατάξεων της οδηγίας [νέα MiFID], άδεια παροχής της υπηρεσίας
δηµοσίευσης αναφορών συναλλαγών για λογαριασµό επιχειρήσεων επενδύσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα [11 και 12] του παρόντος κανονισµού·

(19)

«πάροχος ενοποιηµένου δελτίου (ΠΕ∆)»: πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, δυνάµει των
διατάξεων της οδηγίας [νέα MiFID], άδεια παροχής της υπηρεσίας συγκέντρωσης
των αναφορών συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που απαριθµούνται στα
άρθρα [5, 6, 11 και 12] του παρόντος κανονισµού από ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜ∆,
ΜΟ∆ και ΕΜ∆ και ενοποίησής τους σε συνεχή ηλεκτρονική ροή δεδοµένων
ταυτόχρονης µετάδοσης, παρέχοντας σε πραγµατικό χρόνο δεδοµένα τιµών και
όγκου ανά χρηµατοπιστωτικό µέσο·

(20)

«εγκεκριµένος µηχανισµός αναφορών» (ΕΜΑ): πρόσωπο το οποίο έχει λάβει, δυνάµει
των διατάξεων της οδηγίας [νέα MiFID], άδεια παροχής της υπηρεσίας αναφοράς
των λεπτοµερειών των συναλλαγών στις αρµόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ για
λογαριασµό επιχειρήσεων επενδύσεων·

(21)

«διοικητικό όργανο»: το όργανο που διοικεί έναν πάροχο υπηρεσιών αναφοράς
δεδοµένων, το οποίο ασκεί τα εποπτικά και τα διαχειριστικά καθήκοντα και το οποίο
έχει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων και είναι αρµόδιο για τον καθορισµό της
στρατηγικής, των στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας. Το
διοικητικό όργανο περιλαµβάνει τα άτοµα που διευθύνουν ουσιαστικά τις
δραστηριότητες της οντότητας·

(22)

«εποπτική λειτουργία»: οι ενέργειες του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο των
εποπτικών του καθηκόντων επίβλεψης και παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων της διοίκησης·

(23)

«ανώτερα στελέχη»: τα άτοµα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε έναν πάροχο
υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων και τα οποία είναι υπεύθυνα και υπόλογα για την
καθηµερινή διαχείριση.

(24)

«κριτήριο αναφοράς»: κάθε εµπορικός δείκτης ή δηµοσιευµένο αριθµητικό στοιχείο
το οποίο υπολογίζεται µε την εφαρµογή ενός τύπου στην αξία ενός ή περισσότερων
υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων ή τιµών, βάσει του οποίου προσδιορίζεται το
πληρωτέο ποσό στο πλαίσιο ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου·

(25)

«τόπος διαπραγµάτευσης»: ρυθµιζόµενη αγορά, πολυµερής µηχανισµός
διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) ή µηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟ∆)·

(26)

«κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού [ ] (EMIR)·
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(27)

«επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες»: οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 2 της οδηγίας [νέα MiFID]·

(28)

«χρηµατοπιστωτικός οργανισµός τρίτης χώρας»: η οντότητα, τα κεντρικά γραφεία της
οποίας είναι εγκατεστηµένα σε τρίτη χώρα, η οποία διαθέτει έγκριση ή άδεια βάσει
της νοµοθεσίας της εν λόγω τρίτης χώρας για την άσκηση οποιασδήποτε από τις
δραστηριότητες που απαριθµούνται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, στην οδηγία [νέα
MiFID], στην οδηγία 2009/138/ΕΚ, στην οδηγία 2009/65/ΕΚ, στην οδηγία
2003/41/ΕΚ ή στην οδηγία 2011/61/ΕΕ·

(29)

«ενεργειακό προϊόν χονδρικής»: τα συµβόλαια και τα παράγωγα που ορίζονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού [REMIT]·

2.

Οι ορισµοί της παραγράφου 1 ισχύουν επίσης και για την οδηγία [νέα MiFID].

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται ορισµένα τεχνικά στοιχεία των ορισµών
της παραγράφου 1, για να τους προσαρµόζει στις εξελίξεις της αγοράς.

ΤΙΤΛΟΣ II
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο 1
∆ιαφάνεια για τα µετοχικά χρηµατοπιστωτικά µέσα
Άρθρο 3
Απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τους τόπους διαπραγµάτευσης όσον αφορά
µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και
άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα

EL

1.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δηµοσιοποιούν τις τρέχουσες τιµές αγοράς και
πώλησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιµές αυτές που
ανακοινώνονται µέσω των συστηµάτων τους για µετοχές, πιστοποιητικά
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα
παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση ή
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆. Η απαίτηση αυτή
ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι
ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που
διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στο κοινό συνεχώς
κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.

2.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ επιτρέπουν, υπό εύλογους εµπορικούς όρους και
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κατά τρόπο µη δηµιουργούντα διακρίσεις, στις επιχειρήσεις επενδύσεων που
υποχρεούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 13, να δηµοσιεύουν ζεύγη εντολών για την
αγορά και πώληση µετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων
αµοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και άλλων παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών
µέσων την πρόσβαση στους τρόπους που χρησιµοποιούν για την κατά την
παράγραφο 1 δηµοσιοποίηση των πληροφοριών.
Άρθρο 4
Χορήγηση απαλλαγών

EL

1.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαλλάσσουν τις ρυθµιζόµενες αγορές και τις
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ από την υποχρέωση να ανακοινώνουν δηµοσία τις αναφερόµενες στο άρθρο 3
παράγραφος 1 πληροφορίες, ανάλογα µε το µοντέλο αγοράς ή το είδος και το
µέγεθος της εντολής στις περιπτώσεις που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να προβαίνουν στην εν λόγω απαλλαγή
προκειµένου περί εντολών µεγάλης κλίµακας σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος
της αγοράς για τη συγκεκριµένη µετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου,
διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόµοιο
χρηµατοπιστωτικό µέσο ή για τον συγκεκριµένο τύπο µετοχής, πιστοποιητικού
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή άλλου
παρόµοιου χρηµατοπιστωτικού µέσου.

2.

Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι αρµόδιες αρχές
γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρµόδιες αρχές τη σκοπούµενη χρήση
κάθε µεµονωµένου αιτήµατος απαλλαγής και παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας
της. Η γνωστοποίηση της πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής πραγµατοποιείται
τουλάχιστον 6 µήνες πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 µηνών από τη λήψη της
γνωστοποίησης, η ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωµοδότηση στην οικεία αρµόδια αρχή, µε
την οποία αξιολογεί το συµβατό κάθε απαλλαγής µε τις απαιτήσεις που θεσπίζονται
στην παράγραφο 1 και εξειδικεύονται µε την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που
εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ). Εάν η εν λόγω αρµόδια
αρχή χορηγήσει απαλλαγή και η αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους διαφωνεί,
αυτή η αρµόδια αρχή µπορεί να παραπέµψει και πάλι το θέµα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ,
η οποία µπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της έχουν
ανατεθεί δυνάµει του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ
παρακολουθεί την εφαρµογή των απαλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση στην
Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής τους στην πράξη.

3.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

το εύρος των τιµών αγοράς και πώλησης ή των ζευγών εντολών των ειδικών
διαπραγµατευτών, καθώς και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιµές
αυτές, τα οποία πρέπει να ανακοινώνονται δηµόσια για κάθε σχετική κατηγορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων·

β)

το µέγεθος ή το είδος των εντολών που µπορούν να απαλλαγούν δυνάµει της
παραγράφου 1 από την υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή για κάθε
σχετική κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων·
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γ)

το µοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί απαλλαγή δυνάµει της παραγράφου 1 από την
υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή, ειδικότερα δε η εφαρµογή ή µη
της υποχρέωσης στις µεθόδους διαπραγµάτευσης που χρησιµοποιούνται από
ρυθµιζόµενες αγορές οι οποίες διενεργούν συναλλαγές σύµφωνα µε τους κανόνες
τους µε αναφορά σε τιµές που καθορίζονται εκτός της ρυθµιζόµενης αγοράς ή µε
περιοδική δηµοπρασία για κάθε σχετική κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4.

Απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 29
παράγραφος 2 και 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και µε τα άρθρα 18
έως 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής πριν από την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού επανεξετάζονται από την ΕΑΚΑΑ
µέχρι τις [2 έτη από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού]. Η
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωµοδότηση στην οικεία αρµόδια αρχή, µε την οποία αξιολογεί
κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει το συµβατό κάθε µίας από τις απαλλαγές αυτές
µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
που βασίζονται στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις µετασυναλλακτικής διαφάνειας για τους τόπους διαπραγµάτευσης όσον αφορά
µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και
άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα
1.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δηµοσιοποιούν την τιµή, τον όγκο και τον χρόνο
των συναλλαγών που εκτελούνται για µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου,
διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση ή
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆. Οι ρυθµιζόµενες
αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δηµοσιοποιούν τις λεπτοµέρειες όλων αυτών των συναλλαγών όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε τις τεχνικές δυνατότητες.

2.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ επιτρέπουν, υπό εύλογους εµπορικούς όρους και
κατά τρόπο µη δηµιουργούντα διακρίσεις, στις επιχειρήσεις επενδύσεων που
υποχρεούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 19, να δηµοσιεύουν τις λεπτοµέρειες των
συναλλαγών σε µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα, την πρόσβαση
στους τρόπους που χρησιµοποιούν για την κατά την παράγραφο 1 δηµοσιοποίηση
των πληροφοριών.
Άρθρο 6
Άδεια χρονικής µετάθεσης της δηµοσίευσης

1.

EL

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν στις ρυθµιζόµενες αγορές να µεταθέτουν
χρονικά τη δηµοσίευση των λεπτοµερειών των συναλλαγών ανάλογα µε το είδος ή
το µέγεθός τους. Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν τη µετάθεση
του χρόνου δηµοσίευσης των συναλλαγών που είναι µεγάλης κλίµακας σε σύγκριση
µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριµένη µετοχή, πιστοποιητικό
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αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο
παρόµοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή για τον συγκεκριµένο τύπο µετοχής,
πιστοποιητικού
αποθετηρίου,
διαπραγµατεύσιµου
αµοιβαίου
κεφαλαίου,
πιστοποιητικού ή άλλου παρόµοιου χρηµατοπιστωτικού µέσου. Οι ρυθµιζόµενες
αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ λαµβάνουν εκ των προτέρων έγκριση της αρµόδιας αρχής για τους
τρόπους µε τους οποίους σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική µετάθεση της
δηµοσίευσης των συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς τους τρόπους αυτούς στους
συµµετέχοντες στην αγορά και στο κοινό. Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρµογή
των εν λόγω τρόπων χρονικής µετάθεσης της δηµοσίευσης των συναλλαγών και
υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής τους στην
πράξη.
2.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

οι λεπτοµέρειες που πρέπει να αναφέρονται από τις ρυθµιζόµενες αγορές, τις
επιχειρήσεις
επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένων
των
συστηµατικών
εσωτερικοποιητών, και από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τις ρυθµιζόµενες
αγορές που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ στις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση
του κοινού για κάθε σχετική κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων·

β)

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε ρυθµιζόµενη αγορά, επιχείρηση
επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµατικών εσωτερικοποιητών, ή σε
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ να
µεταθέτουν χρονικά τη δηµοσίευση των συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει
των οποίων αποφασίζονται οι συναλλαγές για τις οποίες, λόγω του µεγέθους τους ή
του τύπου µετοχής, πιστοποιητικού αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου
κεφαλαίου, πιστοποιητικού ή άλλου παρόµοιου χρηµατοπιστωτικού µέσου,
επιτρέπεται η χρονική µετάθεση της δηµοσίευσης για κάθε σχετική κατηγορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Κεφάλαιο 2
∆ιαφάνεια για τα µη µετοχικά χρηµατοπιστωτικά µέσα
Άρθρο 7
Απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τους τόπους διαπραγµάτευσης όσον αφορά
οµολογίες, δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δικαιώµατα εκποµπής και παράγωγα
1.
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Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο σύστηµα
διαπραγµάτευσης, δηµοσιοποιούν τις τιµές και το βάθος του συναλλακτικού
ενδιαφέροντος στις τιµές αυτές όσον αφορά εντολές ή ζεύγη εντολών που
ανακοινώνονται µέσω των συστηµάτων τους για τις οµολογίες και τα δοµηµένα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο, για τα
δικαιώµατα εκποµπής και για τα παράγωγα που είναι εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ και ΜΟ∆. Η
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για τις επιδεκτικές ενέργειας εκδηλώσεις
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ενδιαφέροντος. Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ διαθέτουν τις πληροφορίες
αυτές στο κοινό συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.
2.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ επιτρέπουν, υπό εύλογους εµπορικούς όρους και
κατά τρόπο µη δηµιουργούντα διακρίσεις, στις επιχειρήσεις επενδύσεων που
υποχρεούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 17, να δηµοσιεύουν ζεύγη εντολών για την
αγορά και πώληση οµολογιών, δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,
δικαιωµάτων εκποµπής και παραγώγων, την πρόσβαση στους τρόπους που
χρησιµοποιούν για την δηµοσιοποίηση των πληροφοριών της παραγράφου 1.
Άρθρο 8
Χορήγηση απαλλαγών

EL

1.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαλλάσσουν τις ρυθµιζόµενες αγορές και τις
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ από την υποχρέωση να ανακοινώνουν δηµοσία τις αναφερόµενες στο άρθρο 7
παράγραφος 1 πληροφορίες για συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων, ανάλογα µε το
µοντέλο αγοράς, τα ειδικά χαρακτηριστικά της συναλλακτικής δραστηριότητας για
το προϊόν και τη ρευστότητα στις περιπτώσεις που ορίζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 4.

2.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαλλάσσουν τις ρυθµιζόµενες αγορές και τις
επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ από την υποχρέωση να ανακοινώνουν δηµοσία τις αναφερόµενες στο άρθρο 7
παράγραφος 1 πληροφορίες, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της εντολής και τη
µέθοδο διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Ειδικότερα, οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να προβαίνουν στην εν λόγω απαλλαγή προκειµένου περί εντολών
µεγάλης κλίµακας σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς για τη
συγκεκριµένη οµολογία, δοµηµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, δικαίωµα εκποµπής
ή παράγωγο ή για τον συγκεκριµένο τύπο οµολογίας, δοµηµένου
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, δικαιώµατος εκποµπής ή παραγώγου.

3.

Πριν από τη χορήγηση απαλλαγής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, οι
αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και στις άλλες αρµόδιες αρχές τη
σκοπούµενη χρήση των απαλλαγών και παρέχουν εξήγηση της λειτουργίας τους. Η
γνωστοποίηση της πρόθεσης για χορήγηση απαλλαγής πραγµατοποιείται
τουλάχιστον 6 µήνες πριν η απαλλαγή τεθεί σε ισχύ. Εντός 3 µηνών από τη λήψη της
γνωστοποίησης, η ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωµοδότηση στην οικεία αρµόδια αρχή, µε
την οποία αξιολογεί το συµβατό κάθε µεµονωµένης απαλλαγής µε τις απαιτήσεις
που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 και εξειδικεύονται µε την κατ'
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 στοιχείο β). Εάν
η εν λόγω αρµόδια αρχή χορηγήσει απαλλαγή και η αρµόδια αρχή άλλου κράτους
µέλους διαφωνεί, αυτή η αρµόδια αρχή µπορεί να παραπέµψει και πάλι το θέµα
ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η οποία µπορεί να αποφασίσει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
που της έχουν ανατεθεί δυνάµει του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρµογή των απαλλαγών και υποβάλλει
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής τους στην πράξη.
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4.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

το εύρος των εντολών ή των ζευγών εντολών, τις τιµές καθώς και το βάθος του
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιµές αυτές, τα οποία πρέπει να ανακοινώνονται
δηµόσια για κάθε σχετική κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 1·

β)

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χωρεί απαλλαγή από την υποχρέωση ανακοίνωσης
πριν από τη συναλλαγή για κάθε σχετική κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, ανάλογα µε τα εξής:
(i)

το µοντέλο αγοράς,

(ii)

τα ειδικά χαρακτηριστικά της συναλλακτικής δραστηριότητας για το προϊόν,

(iii) το προφίλ ρευστότητας, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού και του είδους
των συµµετεχόντων σε συγκεκριµένη αγορά και κάθε άλλου σηµαντικού
κριτηρίου για την αξιολόγηση της ρευστότητας,
(iv) το µέγεθος ή το είδος των εντολών και το µέγεθος και το είδος µιας έκδοσης
χρηµατοπιστωτικού µέσου.
5.

Απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 29
παράγραφος 2 και 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και µε τα άρθρα 18
έως 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής πριν από την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού επανεξετάζονται από την ΕΑΚΑΑ
µέχρι τις [2 έτη από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού]. Η
ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωµοδότηση στην οικεία αρµόδια αρχή, µε την οποία αξιολογεί
κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει το συµβατό κάθε µίας από τις απαλλαγές αυτές
µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
που βασίζονται στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 9
Απαιτήσεις µετασυναλλακτικής διαφάνειας για τους τόπους διαπραγµάτευσης όσον αφορά
οµολογίες, δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δικαιώµατα εκποµπής και παράγωγα
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1.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δηµοσιοποιούν την τιµή, τον όγκο και τον χρόνο
των συναλλαγών που εκτελούνται για τις οµολογίες και τα δοµηµένα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο, για τα
δικαιώµατα εκποµπής και για τα παράγωγα που είναι εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆. Οι
ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που
διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ δηµοσιοποιούν τις λεπτοµέρειες όλων αυτών των
συναλλαγών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε τις
τεχνικές δυνατότητες.

2.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ επιτρέπουν, υπό εύλογους εµπορικούς όρους και
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κατά τρόπο µη δηµιουργούντα διακρίσεις, στις επιχειρήσεις επενδύσεων που
υποχρεούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 20, να δηµοσιεύουν τις λεπτοµέρειες των
συναλλαγών σε οµολογίες, δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δικαιώµατα
εκποµπής και παράγωγα, την πρόσβαση στους τρόπους που χρησιµοποιούν για την
δηµοσιοποίηση των πληροφοριών της παραγράφου 1.
Άρθρο 10
Άδεια χρονικής µετάθεσης της δηµοσίευσης
1.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν στις ρυθµιζόµενες αγορές και στις
επιχειρήσεις επενδύσεων και στους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆ να µεταθέτουν χρονικά τη δηµοσίευση των λεπτοµερειών των συναλλαγών
ανάλογα µε το είδος ή το µέγεθός τους. Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να
επιτρέπουν τη µετάθεση του χρόνου δηµοσίευσης των συναλλαγών που είναι
µεγάλης κλίµακας σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς για τη
συγκεκριµένη οµολογία, δοµηµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, δικαίωµα εκποµπής
ή παράγωγο ή για τη συγκεκριµένη κατηγορία οµολογίας, δοµηµένου
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, δικαιώµατος εκποµπής ή παραγώγου.
Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ λαµβάνουν εκ των προτέρων έγκριση της αρµόδιας
αρχής για τους τρόπους µε τους οποίους σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική
µετάθεση της δηµοσίευσης των συναλλαγών και ανακοινώνουν σαφώς τους τρόπους
αυτούς στους συµµετέχοντες στην αγορά και στο επενδυτικό κοινό. Η ΕΑΚΑΑ
παρακολουθεί την εφαρµογή των εν λόγω τρόπων χρονικής µετάθεσης της
δηµοσίευσης των συναλλαγών και υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά
µε τον τρόπο χρησιµοποίησής τους στην πράξη.

EL

2.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

οι λεπτοµέρειες που πρέπει να αναφέρονται από τις ρυθµιζόµενες αγορές, τις
επιχειρήσεις
επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένων
των
συστηµατικών
εσωτερικοποιητών, και από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τις ρυθµιζόµενες
αγορές που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ στις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση
του κοινού για κάθε σχετική κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων·

β)

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται, για κάθε σχετική κατηγορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων, σε ρυθµιζόµενη αγορά, επιχείρηση επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµατικών εσωτερικοποιητών, ή σε επιχείρηση
επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ να µεταθέτουν
χρονικά τη δηµοσίευση των συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων
αποφασίζονται οι συναλλαγές για τις οποίες, λόγω του µεγέθους τους ή του τύπου
οµολογίας, δοµηµένου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, δικαιώµατος εκποµπής ή
παραγώγου, επιτρέπεται η χρονική µετάθεση της δηµοσίευσης ή/και η παράλειψη
του όγκου της συναλλαγής.
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Κεφάλαιο 3
Υποχρέωση προσφοράς συναλλακτικών δεδοµένων χωριστά και
υπό εύλογους εµπορικούς όρους
Άρθρο 11
Υποχρέωση διάθεσης χωριστά προσυναλλακτικών και µετασυναλλακτικών δεδοµένων
1.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων
που διαχειρίζονται ΠΜ∆ και ΜΟ∆ καθιστούν τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 10 διαθέσιµες στο κοινό, προσφέροντας χωριστά τα
προσυναλλακτικά και τα µετασυναλλακτικά δεδοµένα.

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα προσφερόµενα δεδοµένα
προσυναλλακτικής και µετασυναλλακτικής διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένου του
επιπέδου ανάλυσης των δεδοµένων που πρέπει να διατίθενται στο κοινό όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 12
Υποχρέωση διάθεσης προσυναλλακτικών και µετασυναλλακτικών δεδοµένων υπό εύλογους
εµπορικούς όρους

1.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές, οι ΠΜ∆ και οι ΜΟ∆ καθιστούν τις πληροφορίες που
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 10 διαθέσιµες στο κοινό υπό εύλογους
εµπορικούς όρους. Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες δωρεάν 15 λεπτά µετά
τη δηµοσίευση της συναλλαγής.

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους εµπορικούς όρους
για τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ

Άρθρο 13
Υποχρέωση των επιχειρήσεων επενδύσεων να ανακοινώνουν δηµόσια δεσµευτικά ζεύγη
εντολών
1.

EL

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές για µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου,
διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόµοια
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χρηµατοπιστωτικά µέσα ανακοινώνουν δηµόσια δεσµευτικά ζεύγη εντολών για τις
εν λόγω µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία
κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι
εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆, για τα οποία λειτουργούν ως συστηµατικοί
εσωτερικοποιητές και για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά. Προκειµένου περί
µετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων,
πιστοποιητικών και άλλων παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων για τα οποία δεν
υπάρχει ρευστή αγορά, οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές οφείλουν να
γνωστοποιούν ζεύγη εντολών στους πελάτες τους, όταν αυτοί το ζητούν.

EL

2.

Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 14, 15 και 16 εφαρµόζονται στους συστηµατικούς
εσωτερικοποιητές όταν διενεργούν συναλλαγές το µέγεθος των οποίων δεν είναι
µεγαλύτερο από το κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς. Οι συστηµατικοί
εσωτερικοποιητές που διενεργούν µόνο συναλλαγές το µέγεθος των οποίων είναι
µεγαλύτερο από το κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς δεν υπόκεινται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές µπορούν να αποφασίζουν από ποιο µέγεθος ή
από ποια µεγέθη και άνω θα αναφέρουν τιµές. Το ελάχιστο µέγεθος εντολής είναι
τουλάχιστον το ισοδύναµο του 10% του κανονικού µεγέθους συναλλαγών της
αγοράς για µια µετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόµοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο. Για
συγκεκριµένη µετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόµοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο, κάθε ζεύγος
εντολών περιλαµβάνει δεσµευτική (-ές) τιµή ή τιµές αγοράς και πώλησης για το
µέγεθος ή τα µεγέθη που δεν θα ήταν µεγαλύτερο ή µεγαλύτερα από το κανονικό
µέγεθος συναλλαγών της αγοράς για την κατηγορία µετοχών, πιστοποιητικών
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών ή άλλων
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων στην οποία ανήκει το χρηµατοπιστωτικό
µέσο. Η τιµή ή οι τιµές αντανακλούν επίσης τις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά για την εν λόγω µετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµο
αµοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόµοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο.

4.

Μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια,
πιστοποιητικά και άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα ταξινοµούνται σε
κατηγορίες βάσει της µέσης αριθµητικής αξίας των εντολών που εκτελούνται στην
αγορά για το εκάστοτε χρηµατοπιστωτικό µέσο. Το κανονικό µέγεθος συναλλαγών
της αγοράς για κάθε κατηγορία µετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου,
διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και άλλων παρόµοιων
χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι αντιπροσωπευτικό της µέσης αριθµητικής αξίας
των εντολών που εκτελούνται στην αγορά για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
περιλαµβάνονται σε κάθε κατηγορία.

5.

H αγορά για κάθε µετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο
κεφάλαιο, πιστοποιητικό ή άλλο παρόµοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο
συµπεριλαµβάνει όλες τις εντολές που εκτελούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
σχέση µε το εν λόγω χρηµατοπιστωτικό µέσο, εκτός από τις εντολές των οποίων ο
όγκος είναι µεγάλος σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς.
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6.

Η αρµόδια αρχή της σηµαντικότερης από άποψη ρευστότητας αγοράς όπως ορίζεται
στο άρθρο 23 για κάθε µετοχή, πιστοποιητικό αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµο
αµοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιητικό και άλλο παρόµοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο
ορίζει τουλάχιστον µία φορά ετησίως, βάσει της µέσης αριθµητικής αξίας των
εντολών που εκτελούνται στην αγορά για το εν λόγω χρηµατοπιστωτικό µέσο, την
κατηγορία στην οποία ανήκει. Η πληροφορία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους
παράγοντες της αγοράς.

7.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική αποτίµηση µετοχών, πιστοποιητικών
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και άλλων
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων και να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να
επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει µέτρα
µε τα οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη δηµοσίευση
δεσµευτικού ζεύγους εντολών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και µε το
κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 14
Εκτέλεση εντολών πελατών

1.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές οφείλουν να ανακοινώνουν δηµόσια τα ζεύγη
εντολών τους σε τακτική και συνεχή βάση κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.
∆ικαιούνται να τα ενηµερώνουν ανά πάσα στιγµή. Υπό εξαιρετικές δε συνθήκες
αγοράς, τους επιτρέπεται να ανακαλούν τα ζεύγη εντολών τους.
Τα ζεύγη εντολών ανακοινώνονται δηµοσία µε τρόπο εύκολα προσιτό στους άλλους
συµµετέχοντες στην αγορά υπό εύλογους εµπορικούς όρους.

2.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα τιµή τις εντολές
που λαµβάνουν από τους πελάτες τους σε σχέση µε τις µετοχές, τα πιστοποιητικά
αποθετηρίου, τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, τα πιστοποιητικά και τα
άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα για τα οποία είναι συστηµατικοί
εσωτερικοποιητές τη στιγµή της λήψης της εντολής, τηρώντας ταυτόχρονα τις
διατάξεις του άρθρου 27 της οδηγίας [νέα MiFID].
Μπορούν όµως να τις εκτελούν και σε καλύτερη τιµή σε αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, εφόσον η τιµή αυτή κείται εντός δηµοσιευµένου εύρους που δεν απέχει
πολύ από τις συνθήκες της αγοράς.
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3.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές µπορούν επίσης να εκτελούν τις εντολές που
λαµβάνουν από τους επαγγελµατίες πελάτες τους σε τιµές διαφορετικές από τις
περιλαµβανόµενες στα ζεύγη εντολών που ανακοινώνουν χωρίς να συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, προκειµένου περί συναλλαγών όπου η
εκτέλεση πράξεων επί πλειόνων τίτλων αποτελεί µέρος µιας και µόνης συναλλαγής,
ή προκειµένου περί εντολών που υπόκεινται σε όρους άλλους πλην της τρέχουσας
τιµής της αγοράς.

4.

Σε περίπτωση που συστηµατικός εσωτερικοποιητής, ο οποίος ορίζει µόνο µία τιµή ή
η υψηλότερη τιµή του οποίου είναι χαµηλότερη από το κανονικό µέγεθος
συναλλαγών της αγοράς, λάβει από έναν πελάτη εντολή, το µέγεθος της οποίας είναι
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µεγαλύτερο από το µέγεθος κατά τον ορισµό της τιµής, αλλά µικρότερο από το
κανονικό µέγεθος συναλλαγών της αγοράς, µπορεί να αποφασίσει να εκτελέσει το
τµήµα της εντολής που είναι µεγαλύτερο από το µέγεθος κατά τον ορισµό της τιµής,
υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό εκτελείται στην ανακοινωθείσα τιµή, εκτός
εάν προβλέπεται διαφορετικά σύµφωνα µε τους όρους των δύο προηγούµενων
παραγράφων. Σε περίπτωση που ο συστηµατικός εσωτερικοποιητής ορίζει τιµές σε
διαφορετικά µεγέθη και λάβει εντολή η οποία κυµαίνεται µεταξύ των µεγεθών
αυτών και την οποία επιλέγει να εκτελέσει, εκτελεί την εντολή σε µία από τις
ανακοινωθείσες τιµές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της οδηγίας [νέα
MiFID], εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σύµφωνα µε τους όρους των δύο
προηγούµενων παραγράφων.
5.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική αποτίµηση µετοχών, πιστοποιητικών
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και άλλων
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων και να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να
επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει µέτρα
µε τα οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού των περιπτώσεων στις
οποίες οι τιµές κινούνται εντός δηµοσιευµένου εύρους που δεν απέχει πολύ από τις
συνθήκες της αγοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

6.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους εµπορικούς όρους
για τη δηµόσια ανακοίνωση ζευγών εντολών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις των αρµόδιων αρχών

Οι αρµόδιες αρχές εξακριβώνουν τα εξής:
α)

κατά πόσο οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενηµερώνουν τακτικά τις τιµές αγοράς και
πώλησης που ανακοινώνουν δηµόσια σύµφωνα µε το άρθρο 13 και διατηρούν τιµές
που αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς,

β)

κατά πόσον οι επιχειρήσεις επενδύσεων τηρούν τους όρους βελτίωσης των τιµών
που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.
Άρθρο 16
Πρόσβαση στα ζεύγη εντολών

1.

EL

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές επιτρέπεται να επιλέγουν, βάσει της εµπορικής
τους πολιτικής και µε τρόπο αντικειµενικό που να µη δηµιουργεί διακρίσεις, τους
επενδυτές στους οποίους δίνουν πρόσβαση στα ζεύγη εντολών που ανακοινώνουν.
Για τον σκοπό αυτό εφαρµόζουν σαφή πρότυπα διαχείρισης της πρόσβασης στα
ζεύγη εντολών τους. Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές µπορούν να αρνούνται να
συνάψουν εµπορικές σχέσεις µε επενδυτές, ή να τις διακόπτουν, βάσει εµπορικών
κριτηρίων όπως η πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή, ο κίνδυνος
αντισυµβαλλοµένου και ο τελικός διακανονισµός της συναλλαγής.
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2.

Για να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης σε πολλαπλές συναλλαγές από τον ίδιο
πελάτη, οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές επιτρέπεται να θέτουν, µε τρόπο που να
µη δηµιουργεί διακρίσεις, όρια στον αριθµό των συναλλαγών του ιδίου πελάτη που
αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν υπό τους όρους που ανακοινώνουν.
Επιτρέπεται επίσης, µε τρόπο που να µη δηµιουργεί διακρίσεις και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 28 της οδηγίας [νέα MiFID], να περιορίζουν τον συνολικό
αριθµό ταυτόχρονων συναλλαγών διαφορετικών πελατών, εφόσον τούτο µπορεί να
επιτραπεί µόνο σε περίπτωση που ο αριθµός και/ή ο όγκος των εντολών που
λαµβάνουν από τους πελάτες υπερβαίνει σηµαντικά τα συνήθη επίπεδα.

3.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική αποτίµηση µετοχών, πιστοποιητικών
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών και άλλων
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων και να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να
επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η
Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει µέτρα
µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

τα κριτήρια προσδιορισµού των περιπτώσεων στις οποίες ένα ζεύγος εντολών
δηµοσιεύεται σε τακτική και συνεχή βάση και είναι ευκόλως προσβάσιµο, καθώς και
οι τρόποι µε τους οποίους οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να συµµορφώνονται
µε την υποχρέωση να ανακοινώνουν δηµοσία τα ζεύγη εντολών τους, οι οποίοι
περιλαµβάνουν ιδίως τις ακόλουθες δυνατότητες:
(i)

µέσω των υποδοµών οποιασδήποτε ρυθµιζόµενης αγοράς στην οποία έχει
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση το εν λόγω µέσο,

(ii)

µέσω εγκεκριµένου µηχανισµού δηµοσίευσης,

(iii) µέσω δικών τους µηχανισµών·

EL

β)

τα κριτήρια προσδιορισµού των συναλλαγών όπου η εκτέλεση πράξεων επί
πλειόνων τίτλων αποτελεί µέρος µιας και µόνης συναλλαγής, ή εντολών που
υπόκεινται σε όρους άλλους πλην της τρέχουσας τιµής της αγοράς·

γ)

τα κριτήρια προσδιορισµού του ποιες µπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικές
συνθήκες αγοράς επιτρέπουσες την ανάκληση ζευγών εντολών καθώς και των όρων
ενηµέρωσης των ζευγών εντολών·

δ)

τα κριτήρια προσδιορισµού των περιπτώσεων στις οποίες ο αριθµός και/ή ο όγκος
των εντολών που λαµβάνουν από τους πελάτες υπερβαίνει σηµαντικά τα συνήθη
επίπεδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2·

ε)

τα κριτήρια προσδιορισµού των περιπτώσεων στις οποίες οι τιµές κινούνται εντός
δηµοσιευµένου εύρους που δεν απέχει πολύ από τις συνθήκες της αγοράς, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.
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Άρθρο 17
Υποχρέωση ανακοίνωσης δηµοσία δεσµευτικών ζευγών εντολών για την αγορά και πώληση
οµολογιών, δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, δικαιωµάτων εκποµπής και
παραγώγων
1.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές παρέχουν δεσµευτικά ζεύγη εντολών για την
αγορά και πώληση οµολογιών και δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που
είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα οποία έχει
δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο, δικαιωµάτων εκποµπής και παραγώγων που είναι
επιλέξιµα προς εκκαθάριση ή είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, όταν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ένας πελάτης του συστηµατικού εσωτερικοποιητή του ζητεί να προτείνει ζεύγος
εντολών·

β)

συµφωνούν να παράσχουν ζεύγος εντολών.

2.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές θέτουν τα δεσµευτικά ζεύγη εντολών που
παρέχουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στη διάθεση άλλων πελατών της
επιχείρησης επενδύσεων µε τρόπο αντικειµενικό που να µη δηµιουργεί διακρίσεις
βάσει της εµπορικής τους πολιτικής.

3.

Αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές υπό τους δηµοσιευµένους όρους
µε κάθε άλλον πελάτη στη διάθεση του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών, όταν το
µέγεθος που αφορά το ανακοινωθέν ζεύγος εντολών είναι ίσο ή κατώτερο από ένα
µέγεθος που ισχύει ειδικά για το συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο.

4.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές επιτρέπεται να θέτουν, µε τρόπο που να µη
δηµιουργεί διακρίσεις και µε διαφάνεια, όρια στον αριθµό των συναλλαγών που
αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν µε τους πελάτες µε βάση συγκεκριµένο ζεύγος
εντολών.

5.

Τα ζεύγη εντολών που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και είναι ίσα ή
κατώτερα από το µέγεθος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανακοινώνονται
δηµοσία µε τρόπο εύκολα προσιτό στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά υπό
εύλογους εµπορικούς όρους.

6.

Τα ζεύγη εντολών διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση συµµορφώνεται µε τις
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του άρθρου 27 της οδηγίας [νέα MiFID] και
αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς σε σχέση µε τις τιµές στις οποίες
πραγµατοποιούνται συναλλαγές για τα ίδια ή παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα στις
ρυθµιζόµενες αγορές, τους ΠΜ∆ ή τους ΜΟ∆.
Άρθρο 18
Παρακολούθηση από την ΕΑΚΑΑ

1.

EL

Οι αρµόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ παρακολουθούν την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου όσον αφορά τα µεγέθη στα οποία ζεύγη εντολών διατίθενται στους πελάτες
της επιχείρησης επενδύσεων και σε άλλους συµµετέχοντες στην αγορά σε σχέση µε
την άλλη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και τον βαθµό στον
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οποίο τα ζεύγη εντολών αντανακλούν τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς
προκειµένου για συναλλαγές στο ίδιο ή σε παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που
πραγµατοποιούνται σε ρυθµιζόµενες αγορές, σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆. Εντός 2 ετών από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση σηµαντικής
δραστηριότητας ανακοίνωσης ζευγών εντολών και διαπραγµάτευσης έστω κατ'
ελάχιστον πέραν του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 17 ή εκτός των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, υποβάλλει έκθεση
στην Επιτροπή πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής.
2.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα µεγέθη που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 3, στα οποία η επιχείρηση πραγµατοποιεί συναλλαγές µε κάθε άλλον
πελάτη στη διάθεση του οποίου έχει τεθεί το ζεύγος εντολών.

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία αποσαφηνίζεται τι συνιστά εύλογους εµπορικούς όρους
για τη δηµόσια ανακοίνωση ζευγών εντολών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 5.

Άρθρο 19
Πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των συστηµατικών εσωτερικοποιητών, µετά τη συναλλαγή όσον αφορά µετοχές, πιστοποιητικά
αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα
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1.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε µετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου,
διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά ή άλλα παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆,
ανακοινώνουν δηµόσια τον όγκο και την τιµή των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο
κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές δηµοσιοποιούνται µέσω
ΕΜ∆.

2.

Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται δηµόσια σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα
χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές δηµοσιοποιούνται είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6. Εάν τα µέτρα που
θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 προβλέπουν χρονική µετάθεση της
ανακοίνωσης των πληροφοριών για ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών σε µετοχές,
πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά ή
άλλα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα, η δυνατότητα αυτή εφαρµόζεται στις
συναλλαγές αυτές επίσης όταν διενεργούνται εκτός ρυθµιζόµενων αγορών, ΠΜ∆ ή
ΜΟ∆.

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα εξής:

α)

αναγνωριστικοί κωδικοί για τα διάφορα είδη συναλλαγών που δηµοσιεύονται
δυνάµει του παρόντος άρθρου, µε διάκριση µεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζονται
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από παράγοντες συνδεόµενους κυρίως µε την αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών
µέσων και εκείνων που χαρακτηρίζονται από άλλους παράγοντες·
β)

στοιχεία εφαρµογής της υποχρέωσης της παραγράφου 1 σε συναλλαγές στις οποίες
χρησιµοποιούνται τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα για σύσταση ασφάλειας,
δανεισµό ή άλλους σκοπούς, εφόσον η ανταλλαγή των χρηµατοπιστωτικών µέσων
γίνεται µε κριτήρια άλλα από την αποτίµηση σε τρέχουσες αγοραίες τιµές.

Άρθρο 20
Πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των συστηµατικών εσωτερικοποιητών, µετά τη συναλλαγή όσον αφορά οµολογίες, δοµηµένα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δικαιώµατα εκποµπής και παράγωγα

EL

1.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό
πελατών, διενεργούν συναλλαγές σε οµολογίες και δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή για τα
οποία έχει δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο, σε δικαιώµατα εκποµπής και σε
παράγωγα που είναι επιλέξιµα προς εκκαθάριση ή αναφέρονται σε αρχεία
καταγραφής συναλλαγών σύµφωνα µε το άρθρο [6] του κανονισµού [EMIR] ή είναι
εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, ανακοινώνουν δηµόσια τον όγκο και την τιµή
των συναλλαγών αυτών και τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν. Οι
πληροφορίες αυτές δηµοσιοποιούνται µέσω ΕΜ∆.

2.

Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται δηµόσια σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα
χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές δηµοσιοποιούνται είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10. Εάν τα µέτρα που
θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 10 προβλέπουν χρονική µετάθεση της
ανακοίνωσης των πληροφοριών για ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών σε
οµολογίες, δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δικαιώµατα εκποµπής ή
παράγωγα, η δυνατότητα αυτή εφαρµόζεται στις συναλλαγές αυτές επίσης όταν
διενεργούνται εκτός ρυθµιζόµενων αγορών, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆.

3.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα εξής:

α)

αναγνωριστικοί κωδικοί για τα διάφορα είδη συναλλαγών που δηµοσιεύονται
δυνάµει του παρόντος άρθρου, µε διάκριση µεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζονται
από παράγοντες συνδεόµενους κυρίως µε την αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών
µέσων και εκείνων που χαρακτηρίζονται από άλλους παράγοντες·

β)

τα κριτήρια εξειδίκευσης της εφαρµογής της υποχρέωσης της παραγράφου 1 σε
συναλλαγές στις οποίες χρησιµοποιούνται τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα για
σύσταση ασφάλειας, δανεισµό ή άλλους σκοπούς, εφόσον η ανταλλαγή των
χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται µε κριτήρια άλλα από την αποτίµηση σε
τρέχουσες αγοραίες τιµές.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 21
Υποχρέωση διατήρησης της ακεραιότητας των αγορών
Με την επιφύλαξη του καταµερισµού των ευθυνών για την εφαρµογή των διατάξεων του
κανονισµού [νέος κανονισµός για την κατάχρηση αγοράς], οι αρµόδιες αρχές, συντονιζόµενες
από την ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,
παρακολουθούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων, προκειµένου να
εξασφαλίζεται ότι αυτές ενεργούν µε έντιµο, δίκαιο και επαγγελµατικό τρόπο που
κατοχυρώνει την ακεραιότητα της αγοράς.
Άρθρο 22
Υποχρέωση καταγραφής των συναλλαγών
1.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων τηρούν στη διάθεση της αρµόδιας αρχής, για 5
τουλάχιστον χρόνια, τα στοιχεία σχετικά µε όλες τις συναλλαγές σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν διενεργήσει, είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για
λογαριασµό πελάτη. Στην περίπτωση συναλλαγών που διενεργήθηκαν για
λογαριασµό πελάτη, τα µητρώα πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα
στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται
βάσει της οδηγίας 2005/60/ΕΚ23. Η ΕΑΚΑΑ µπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε αυτές
τις πληροφορίες σύµφωνα µε τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.

Οι διαχειριστές ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ τηρούν στη διάθεση της
αρµόδιας αρχής, για πέντε τουλάχιστον χρόνια, τα στοιχεία σχετικά µε όλες τις
εντολές για χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανακοινώνονται µέσω των συστηµάτων
τους. Τα µητρώα πρέπει να περιέχουν όλες τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την
εφαρµογή του άρθρου 23 παράγραφοι 1 και 2. Η ΕΑΚΑΑ αναλαµβάνει ρόλο
διευκόλυνσης και συντονισµού όσον αφορά την πρόσβαση των αρµοδίων αρχών στις
πληροφορίες βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 23
Υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών

1.
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Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
αναφέρουν τις λεπτοµέρειες αυτών των συναλλαγών στην αρµόδια αρχή το ταχύτερο
δυνατό, και πάντως όχι αργότερα από το κλείσιµο της συνεδρίασης της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας. Οι αρµόδιες αρχές εγκαθιδρύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 89 της
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15).
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οδηγίας [νέα MiFID], τις αναγκαίες ρυθµίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι τις
πληροφορίες αυτές τις λαµβάνει και η αρµόδια αρχή της αγοράς που περισσότερο
επηρεάζεται όσον αφορά τη ρευστότητα των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών
µέσων.

EL

2.

Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα
οποία δεν είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση ούτε αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆, στα χρηµατοπιστωτικά µέσα η αξία των
οποίων δεν εξαρτάται από την αξία χρηµατοπιστωτικού µέσου το οποίο είναι
εισηγµένο προς διαπραγµάτευση ή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆
ή σε ΜΟ∆, ούτε στα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία δεν έχουν ή δεν είναι πιθανόν
να έχουν επίπτωση σε χρηµατοπιστωτικό µέσο που είναι εισηγµένο προς
διαπραγµάτευση ή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ ή σε ΜΟ∆.

3.

Οι αναφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν ειδικότερα λεπτοµέρειες σχετικά µε τα
ονόµατα και τους αριθµούς των µέσων που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο,
την ηµεροµηνία και την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιµές των συναλλαγών,
περιγραφή για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των πελατών για λογαριασµό των
οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει εκτελέσει τη συγκεκριµένη συναλλαγή,
περιγραφή για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των προσώπων και των
υπολογιστικών αλγορίθµων στο εσωτερικό της επιχείρησης επενδύσεων που είναι
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και την εκτέλεση της συναλλαγής και τα
µέσα προσδιορισµού της ταυτότητας της οικείας επιχείρησης επενδύσεων. Για
συναλλαγές που δεν πραγµατοποιούνται σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, οι
αναφορές πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν περιγραφή για τον προσδιορισµό του
είδους της συναλλαγής σύµφωνα µε τα µέτρα που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο α).

4.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαβιβάζουν εντολές περιλαµβάνουν στη διαβίβαση
της εντολής όλες τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή των
παραγράφων 1 και 3. Αντί της περιγραφής για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των
πελατών για λογαριασµό των οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει διαβιβάσει τη
συγκεκριµένη εντολή ή της περιγραφής για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των
προσώπων και των υπολογιστικών αλγορίθµων στο εσωτερικό της επιχείρησης
επενδύσεων που είναι υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και την εκτέλεση της
συναλλαγής, η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί επίσης να επιλέξει να αναφέρει τη
διαβιβασθείσα εντολή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

5.

Οι διαχειριστές ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ αναφέρουν τις λεπτοµέρειες
των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στον χώρο τους, οι οποίες εκτελούνται µέσω των συστηµάτων
τους από επιχείρηση η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισµό, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 3.

6.

Οι αναφορές υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή από την ίδια την επιχείρηση
επενδύσεων, από εγκεκριµένο µηχανισµό αναφοράς συναλλαγών (ΕΜΑ) που
ενεργεί για λογαριασµό της ή από τη ρυθµιζόµενη αγορά ή τον ΠΜ∆ ή τον ΜΟ∆, µε
τα συστήµατα των οποίων ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Συστήµατα αντιστοίχησης ή
αναφοράς συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων καταγραφής
συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί ή αναγνωριστεί σύµφωνα µε τον τίτλο VI του
κανονισµού [ ] (EMIR), µπορούν να εγκριθούν από την αρµόδια αρχή ως ΕΜΑ. Στις
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περιπτώσεις στις οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται απευθείας στην αρµόδια αρχή
από ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆, ΜΟ∆ ή ΕΜΑ, η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να
απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει βάσει της παραγράφου 1. Στις
περιπτώσεις στις οποίες οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί σε αρχείο καταγραφής
συναλλαγών σύµφωνα µε το άρθρο [7] του κανονισµού [ ] (EMIR) και οι αναφορές
αυτές περιέχουν τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 3, η υποχρέωση που υπέχει η επιχείρηση επενδύσεων βάσει της παραγράφου 1
θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.
7.

Όταν οι προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο αναφορές διαβιβάζονται στην αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 8 της
οδηγίας [νέα MiFID], η εν λόγω αρχή διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων, εκτός
αν αυτές αποφασίσουν ότι δεν επιθυµούν να τις λαµβάνουν.

8.

Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα
εξής:

α)

πρότυπα και µορφότυπους δεδοµένων για να δηµοσιεύονται οι πληροφορίες
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων και
διαδικασιών αναφοράς των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και της
µορφής και του περιεχοµένου των αναφορών·

β)

τα κριτήρια προσδιορισµού της επηρεαζόµενης αγοράς κατά την έννοια της
παραγράφου 1·

γ)

τα στοιχεία αναφοράς των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αγοράστηκαν ή
πωλήθηκαν, τον όγκο, την ηµεροµηνία και την ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις
τιµές των συναλλαγών, τις πληροφορίες και τα στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη,
περιγραφή για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των πελατών για λογαριασµό των
οποίων η επιχείρηση επενδύσεων έχει εκτελέσει τη συγκεκριµένη συναλλαγή,
περιγραφή για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των προσώπων και των
υπολογιστικών αλγορίθµων στο εσωτερικό της επιχείρησης επενδύσεων που είναι
υπεύθυνα για την επενδυτική απόφαση και την εκτέλεση της συναλλαγής, τα µέσα
προσδιορισµού της ταυτότητας της οικείας επιχείρησης επενδύσεων, τον τρόπο
εκτέλεσης της συναλλαγής και τα πεδία δεδοµένων που είναι αναγκαία για την
επεξεργασία και ανάλυση των αναφορών συναλλαγής σύµφωνα µε την παράγραφο
3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών
προτύπων έως την […].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

9.

EL

∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η οποία
µεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον το περιεχόµενο και η µορφή των αναφορών
συναλλαγών που λαµβάνονται και ανταλλάσσονται µεταξύ αρµόδιων αρχών
συνολικά καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των
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επιχειρήσεων επενδύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 21. Η Επιτροπή µπορεί να
προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις, οι οποίες µεταξύ άλλων
µπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των αναφορών συναλλαγών σε σύστηµα
ορισµένο από την ΕΑΚΑΑ και όχι στις αρµόδιες αρχές, ώστε να µπορούν οι
ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που
αναφέρονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Άρθρο 24
Υποχρέωση διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆

EL

1.

Οι χρηµατοοικονοµικοί αντισυµβαλλόµενοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 6, και οι µη χρηµατοοικονοµικοί αντισυµβαλλόµενοι που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 1β] του κανονισµού [ ] (EMIR)
πραγµατοποιούν συναλλαγές, οι οποίες δεν είναι συναλλαγές στο εσωτερικό οµίλου
όπως ορίζονται στο άρθρο [2α] του κανονισµού [ ] (EMIR), µε άλλους
χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλοµένους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 6, ή µε µη χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλοµένους που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου [5 παράγραφος 1β] του κανονισµού [ ] (EMIR) σε
παράγωγα που ανήκουν σε κατηγορία παραγώγων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως
υποκείµενη στην υποχρέωση διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 26 και είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 27, µόνο
σε:

α)

ρυθµιζόµενες αγορές,

β)

ΠΜ∆,

γ)

ΜΟ∆ ή

δ)

τόπους διαπραγµάτευσης τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει
εκδώσει απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και ότι η τρίτη χώρα χορηγεί
ισοδύναµη αµοιβαία αναγνώριση των τόπων διαπραγµάτευσης που έχουν άδεια
δυνάµει της οδηγίας [νέα MiFID] να εισάγουν προς διαπραγµάτευση ή να
διαπραγµατεύονται παράγωγα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υποκείµενα σε
υποχρέωση διαπραγµάτευσης στην εν λόγω τρίτη χώρα σε µη αποκλειστική βάση.

2.

Η υποχρέωση διαπραγµάτευσης εφαρµόζεται επίσης στους αντισυµβαλλοµένους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι πραγµατοποιούν συναλλαγές σε
παράγωγα ανήκοντα στα παράγωγα που έχουν χαρακτηρισθεί ως υποκείµενα στην
υποχρέωση διαπραγµάτευσης µε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς τρίτων χωρών ή
µε άλλες οντότητες τρίτων χωρών, οι οποίες θα υπέκειντο στην υποχρέωση
εκκαθάρισης, εάν ήσαν εγκατεστηµένες στην Ένωση. Η υποχρέωση
διαπραγµάτευσης εφαρµόζεται επίσης στις οντότητες τρίτων χωρών οι οποίες θα
υπέκειντο στην υποχρέωση εκκαθάρισης, εάν ήσαν εγκατεστηµένες στην Ένωση και
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οι οποίες πραγµατοποιούν συναλλαγές σε παράγωγα ανήκοντα στα παράγωγα που
έχουν χαρακτηρισθεί ως υποκείµενα στην υποχρέωση διαπραγµάτευσης, µε την
προϋπόθεση ότι η σύµβαση έχει άµεσο, ουσιαστικό και προβλέψιµο αντίκτυπο εντός
της Ένωσης ή η εν λόγω υποχρέωση είναι απαραίτητη ή ενδεδειγµένη για να
αποφευχθεί η προσπάθεια παράκαµψης οποιασδήποτε από τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
3.

Τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ως υποκείµενα στην υποχρέωση
διαπραγµάτευσης είναι επιλέξιµα για εισαγωγή προς διαπραγµάτευση ή για
διαπραγµάτευση σε όλους τους τόπους διαπραγµάτευσης που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 σε µη αποκλειστική και σε µη διακριτική βάση.

4.

Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει
αποφάσεις, µε τις οποίες κρίνεται ότι το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας
διασφαλίζει ότι ένας τόπος διαπραγµάτευσης που έχει άδεια λειτουργίας στη
συγκεκριµένη τρίτη χώρα συµµορφώνεται µε νοµικά δεσµευτικές απαιτήσεις
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις για τους τόπους διαπραγµάτευσης που αναφέρονται
στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1, οι οποίες προκύπτουν από τον παρόντα
κανονισµό, από την οδηγία [νέα MiFID] και από τον κανονισµό [νέος κανονισµός
για την κατάχρηση αγοράς] και οι οποίες υπόκεινται σε αποτελεσµατική εποπτεία
και έλεγχο της τήρησης του νόµου στην εν λόγω τρίτη χώρα.
Το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο µιας τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναµο όταν το εν
λόγω πλαίσιο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

EL

α)

οι τόποι διαπραγµάτευσης της εν λόγω τρίτης χώρας υπόκεινται σε αδειοδότηση και
αποτελεσµατική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων σε συνεχή
βάση·

β)

οι τόποι διαπραγµάτευσης έχουν σαφείς και διαφανείς κανονισµούς για την
εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση, ώστε τα εν λόγω
χρηµατοπιστωτικά µέσα να µπορούν να υποβληθούν σε διαπραγµάτευση µε δίκαιο,
οµαλό και αποτελεσµατικό τρόπο και να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα·

γ)

οι εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων υπόκεινται σε απαιτήσεις περιοδικής και
συνεχούς πληροφόρησης που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των
επενδυτών·

δ)

διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς προλαµβάνοντας την
κατάχρηση αγοράς υπό την µορφή πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.

5.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 είδη
συµβάσεων τα οποία έχουν άµεσο, ουσιαστικό και προβλέψιµο αντίκτυπο εντός της
Ένωσης και οι περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση διαπραγµάτευσης είναι
απαραίτητη ή ενδεδειγµένη για να αποφευχθεί η προσπάθεια παράκαµψης
οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 25
Υποχρέωση εκκαθάρισης για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
ρυθµιζόµενες αγορές
Ο διαχειριστής ρυθµιζόµενης αγοράς διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές σε παράγωγα
ανήκοντα σε κατηγορία παραγώγων που έχει χαρακτηρισθεί ως υποκείµενη στην υποχρέωση
εκκαθάρισης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού [EMIR], οι οποίες
πραγµατοποιούνται
στη
ρυθµιζόµενη
αγορά,
εκκαθαρίζονται
από
κεντρικό
αντισυµβαλλόµενο (CCP).
Άρθρο 26
∆ιαδικασία σχετική µε την υποχρέωση διαπραγµάτευσης
1.

Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα
εξής:

α)

ποια από την κατηγορία παραγώγων που έχει χαρακτηριστεί ως υποκείµενη στην
υποχρέωση εκκαθάρισης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του
κανονισµού [ ] (EMIR) ή σχετικό υποσύνολο αυτής αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στους τόπους διαπραγµάτευσης που αναφέρονται στο άρθρο 24
παράγραφος 1·

β)

την ηµεροµηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση διαπραγµάτευσης.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή εντός τριών µηνών από την έκδοση των
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 του
κανονισµού [ ] (EMIR) από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.
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2.

Για να αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση διαπραγµάτευσης:

α)

η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής πρέπει να εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση ή να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τουλάχιστον µία
ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1
και

β)

η κατηγορία παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής θεωρείται ότι έχουν επαρκή
ρευστότητα για να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µόνο στους τόπους
διαπραγµάτευσης που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

3.

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ
θεωρεί την κατηγορία παραγώγων ή σχετικό υποσύνολο αυτής ως έχοντα επαρκή
ρευστότητα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α)

τη µέση συχνότητα των συναλλαγών·

β)

το µέσο µέγεθος των συναλλαγών·
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γ)

τον αριθµό και το είδος των ενεργώς συµµετεχόντων στην αγορά.
Πριν υποβάλει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προς έκδοση στην
Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση και, εφόσον χρειάζεται, µπορεί
να διαβουλευθεί µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών.

4.

Η ΕΑΚΑΑ, µε δική της πρωτοβουλία, σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 2
και µετά από δηµόσια διαβούλευση, προσδιορίζει και γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις
κατηγορίες παραγώγων ή τα µεµονωµένα συµβόλαια παραγώγων που θα έπρεπε να
υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγµάτευσης στους τόπους διαπραγµάτευσης που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1, αλλά για τα οποία κανένας κεντρικός
αντισυµβαλλόµενος δεν έχει ακόµη λάβει άδεια βάσει του άρθρου 10 ή 11 του
κανονισµού ----/---- (EMIR) ή τα οποία δεν είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση
ούτε αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τόπο διαπραγµάτευσης που
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.
Μετά από γνωστοποίηση της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή µπορεί να δηµοσιεύσει
πρόσκληση διαµόρφωσης προτάσεων για την διαπραγµάτευση των εν λόγω
παραγώγων στους τόπους διαπραγµάτευσης που αναφέρονται στο άρθρο 24
παράγραφος 1.

5.

Η ΕΑΚΑΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υποβάλλει στην Επιτροπή νέο σχέδιο
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση, αναστολή ή κατάργηση
υφιστάµενων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, όποτε υπάρχει ουσιώδης µεταβολή
στα κριτήρια της παραγράφου 2. Προηγουµένως, η ΕΑΚΑΑ µπορεί να
διαβουλεύεται, εφόσον χρειάζεται, µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών. Η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να τροποποιεί, να αναστέλλει και να καταργεί τα υφιστάµενα
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.

6.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα µε τα οποία
εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 στοιχείο β) και τα οποία εκδίδονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ
υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως
την --/--/--.
Άρθρο 27
Μητρώο παραγώγων που υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγµάτευσης

Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει και τηρεί στον ιστότοπό της µητρώο στο οποίο αναφέρονται,
εξαντλητικά και µε τρόπο που δεν επιδέχεται παρερµηνεία, τα παράγωγα που υπόκεινται
στην υποχρέωση διαπραγµάτευσης στους τόπους που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος
1, οι τόποι διαπραγµάτευσης στους οποίους είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση ή
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και οι ηµεροµηνίες από τις οποίες αρχίζει να ισχύει
η υποχρέωση.

EL

55

EL

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28
Μη διακριτική πρόσβαση σε CCP

EL

1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του κανονισµού [ ] (EMIR), ένας CCP δέχεται να
εκκαθαρίζει χρηµατοπιστωτικά µέσα, χωρίς διακρίσεις και µε διαφάνεια, εκτός των
άλλων και όσον αφορά τις απαιτήσεις εξασφάλισης και τα σχετικά µε την πρόσβαση
τέλη, ανεξαρτήτως του τόπου διαπραγµάτευσης στον οποίο εκτελείται η συναλλαγή.
Αυτό ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ένας τόπος διαπραγµάτευσης έχει το
δικαίωµα µη διακριτικής µεταχείρισης όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται συµβόλαια που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στους
δικούς του χώρους συναλλαγών από την άποψη των απαιτήσεων εξασφάλισης και
συµψηφισµού οικονοµικά ισοδύναµων συµβολαίων και συνεκτίµησης περιθωρίων
ασφάλισης συσχετιζόµενων συµβολαίων (cross-margining) που εκκαθαρίζονται από
τον ίδιο CCP. Ένας CCP µπορεί να απαιτεί ο τόπος διαπραγµάτευσης να
συµµορφώνεται µε εύλογες λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που έχουν
καθοριστεί από τον CCP. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται σε συµβόλαια
παραγώγων που υπόκεινται ήδη στις υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάµει του άρθρου 8
του κανονισµού [EMIR].

2.

Η αίτηση πρόσβασης σε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο υποβάλλεται επίσηµα από τον
τόπο διαπραγµάτευσης στον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο και στην αντίστοιχη
αρµόδια αρχή.

3.

Ο CCP απαντά εγγράφως στον τόπο διαπραγµάτευσης εντός τριών µηνών, είτε
επιτρέποντας την πρόσβαση, υπό τον όρο ότι η αντίστοιχη αρµόδια αρχή δεν έχει
αρνηθεί την πρόσβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4, είτε αρνούµενος την
πρόσβαση. Ο CCP µπορεί να απορρίψει αίτηση πρόσβασης µόνο υπό τους όρους της
παραγράφου 6. Εάν ο CCP αρνηθεί την πρόσβαση, οφείλει να παράσχει πλήρη
αιτιολογία στην απάντησή του και να ενηµερώσει την οικεία αρµόδια αρχή
εγγράφως για την απόφασή του. Ο CCP καθιστά δυνατή την πρόσβαση εντός τριών
µηνών από την παροχή θετικής απάντησης στην αίτηση πρόσβασης.

4.

Η αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο CCP µπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση ενός
τόπου διαπραγµάτευσης σε CCP µόνον εάν η εν λόγω πρόσβαση θα απειλούσε την
οµαλή ή εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Εάν η αρµόδια αρχή
αρνηθεί την πρόσβαση στη βάση αυτή, εκδίδει την απόφασή της εντός δύο µηνών
από τη λήψη της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και παρέχει πλήρη
αιτιολογία στον CCP και στον τόπο διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβάνοντας τα
αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφαση.

5.

Τόπος διαπραγµάτευσης εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα µπορεί να ζητήσει
πρόσβαση σε CCP εγκατεστηµένο στην Ένωση, µόνον εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει
απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 4 για την εν λόγω τρίτη χώρα και
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υπό την προϋπόθεση ότι το νοµικό πλαίσιο της τρίτης χώρας αυτής προβλέπει
ουσιαστική ισοδύναµη αναγνώριση των τόπων διαπραγµάτευσης που έχουν άδεια
λειτουργίας δυνάµει της οδηγίας [νέα MiFID] προκειµένου να ζητούν πρόσβαση σε
CCP εγκατεστηµένους στην εν λόγω τρίτη χώρα.
6.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

οι όροι υπό τους οποίους ένας CCP µπορεί να αρνηθεί πρόσβαση,
συµπεριλαµβανοµένων των όρων που βασίζονται στον όγκο των συναλλαγών, στον
αριθµό και το είδος των χρηστών ή σε άλλους παράγοντες που δηµιουργούν
αδικαιολόγητους κινδύνους·

β)

οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της
εµπιστευτικότητας των παρεχόµενων πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά
µέσα κατά τη φάση ανάπτυξης, της απουσίας διακρίσεων και της διαφάνειας όσον
αφορά τα τέλη εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις εξασφάλισης και τις λειτουργικές
απαιτήσεις σχετικά µε τον καθορισµό περιθωρίων.
Άρθρο 29
Μη διακριτική πρόσβαση σε τόπους διαπραγµάτευσης

EL

1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α του κανονισµού [ ] (EMIR), ένας τόπος
διαπραγµάτευσης παρέχει πληροφορίες συναλλαγών, χωρίς διακρίσεις και µε
διαφάνεια, εκτός των άλλων και όσον αφορά τα σχετικά µε την πρόσβαση τέλη,
κατόπιν αιτήσεως σε κάθε CCP που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει αναγνωρισθεί
βάσει του κανονισµού [ ] (EMIR) και ο οποίος επιθυµεί να εκκαθαρίζει συναλλαγές
σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκτελούνται στον εν λόγω τόπο διαπραγµάτευσης. Η
απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται σε συµβόλαια παραγώγων που υπόκεινται ήδη στις
υποχρεώσεις πρόσβασης δυνάµει του άρθρου 8α του κανονισµού [EMIR].

2.

Η αίτηση πρόσβασης σε τόπο διαπραγµάτευσης υποβάλλεται επίσηµα από τον
κεντρικό αντισυµβαλλόµενο τόπο διαπραγµάτευσης στον τόπο διαπραγµάτευσης και
στην αντίστοιχη αρµόδια αρχή.

3.

Ο τόπος διαπραγµάτευσης απαντά εγγράφως στον CCP εντός τριών µηνών, είτε
επιτρέποντας την πρόσβαση, υπό τον όρο ότι η αντίστοιχη αρµόδια αρχή δεν έχει
αρνηθεί την πρόσβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4, είτε αρνούµενος την
πρόσβαση. Ο τόπος διαπραγµάτευσης µπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση µόνο υπό
τους όρους της παραγράφου 6. Εάν ο τόπος διαπραγµάτευσης αρνηθεί την
πρόσβαση, οφείλει να παράσχει πλήρη αιτιολογία στην απάντησή του προς τον CCP
και να ενηµερώσει την οικεία αρµόδια αρχή εγγράφως για την απόφασή του. Ο
τόπος διαπραγµάτευσης καθιστά δυνατή την πρόσβαση εντός τριών µηνών από την
παροχή θετικής απάντησης στην αίτηση πρόσβασης.

4.

Η αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο τόπος διαπραγµάτευσης µπορεί να αρνηθεί
την πρόσβαση ενός CCP σε τόπο διαπραγµάτευσης µόνον εάν η εν λόγω πρόσβαση
θα απειλούσε την οµαλή ή εύρυθµη λειτουργία των αγορών. Εάν η αρµόδια αρχή
αρνηθεί την πρόσβαση στη βάση αυτή, εκδίδει την απόφασή της εντός δύο µηνών
από τη λήψη της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και παρέχει πλήρη
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αιτιολογία στον τόπο διαπραγµάτευσης και στον CCP, συµπεριλαµβάνοντας τα
αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφασή της.
5.

Κεντρικός αντισυµβαλλόµενος εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα µπορεί να ζητήσει
πρόσβαση σε τόπο διαπραγµάτευσης της Ένωσης, εφόσον ο εν λόγω CCP
αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 23 του κανονισµού [EMIR] και υπό την
προϋπόθεση ότι το νοµικό πλαίσιο της τρίτης χώρας αυτής προβλέπει ουσιαστική
ισοδύναµη αναγνώριση ενός CCP που έχει άδεια λειτουργίας δυνάµει του
κανονισµού [EMIR] προκειµένου να ζητεί πρόσβαση σε τόπους διαπραγµάτευσης
εγκατεστηµένους στην εν λόγω τρίτη χώρα.

6.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

οι όροι υπό τους οποίους ένας τόπος διαπραγµάτευσης µπορεί να αρνηθεί πρόσβαση,
συµπεριλαµβανοµένων των όρων που βασίζονται στον όγκο των συναλλαγών, στον
αριθµό των χρηστών ή σε άλλους παράγοντες που δηµιουργούν αδικαιολόγητους
κινδύνους·

β)

οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της
εµπιστευτικότητας των παρεχόµενων πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά
µέσα κατά τη φάση ανάπτυξης, της απουσίας διακρίσεων και της διαφάνειας όσον
αφορά τα σχετικά µε την πρόσβαση τέλη.
Άρθρο 30
Μη διακριτική πρόσβαση σε κριτήρια αναφοράς και υποχρέωση παροχής άδειας χρήσης

1.

Εάν η αξία ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου υπολογίζεται βάσει κριτηρίου αναφοράς,
τα πρόσωπα που διαθέτουν ιδιοκτησιακά δικαιώµατα επί του κριτηρίου αναφοράς
διασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους CCP και στους τόπους διαπραγµάτευσης, για
τους σκοπούς της διαπραγµάτευσης και της εκκαθάρισης, µη διακριτική πρόσβαση:

α)

στις σχετικές τιµές και ροές δεδοµένων, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά µε τη
σύνθεση, τη µεθοδολογία και τον καθορισµό τιµών του εν λόγω κριτηρίου
αναφοράς· και

β)

στις άδειες χρήσης.
Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παρέχεται υπό εύλογους εµπορικούς όρους
εντός τριών µηνών από την αίτηση ενός CCP ή ενός τόπου διαπραγµάτευσης, και
οπωσδήποτε σε τιµή που δεν υπερβαίνει τη χαµηλότερη τιµή στην οποία παρέχεται
πρόσβαση στο κριτήριο αναφοράς ή στην οποία χορηγείται άδεια χρήσης των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε άλλον CCP, τόπο διαπραγµάτευσης ή άλλο
σχετικό πρόσωπο για σκοπούς εκκαθάρισης και διαπραγµάτευσης.

EL

2.

Οι CCP, οι τόποι διαπραγµάτευσης ή οι σχετικές οντότητες δεν επιτρέπεται να
συνάπτουν συµφωνία µε οποιονδήποτε πάροχο κριτηρίου αναφοράς, αποτέλεσµα
της οποίας θα ήταν:

α)

να αποκλείεται η πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου CCP ή τόπου διαπραγµάτευσης
στις πληροφορίες ή στα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1· ή
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β)

να αποκλείεται η πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου CCP ή τόπου διαπραγµάτευσης
στις εν λόγω πληροφορίες ή δικαιώµατα υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους
που απολαµβάνουν οι πρώτοι CCP ή τόποι διαπραγµάτευσης.

3.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται:

α)

οι πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιµες βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο α),

β)

οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της
εµπιστευτικότητας των παρεχόµενων πληροφοριών.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 1
Παρεµβάσεις σε προϊόντα
Άρθρο 31
Εξουσίες προσωρινής παρέµβασης της ΕΑΚΑΑ
1.

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η
ΕΑΚΑΑ µπορεί, εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των
παραγράφων 2 και 3, προσωρινά να απαγορεύσει ή να περιορίσει στην Ένωση:

α)

τη διάθεση στην αγορά, τη διανοµή ή την πώληση ορισµένων χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων µε ορισµένα χαρακτηριστικά· ή

β)

ένα είδος χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας ή πρακτικής.
Η απαγόρευση ή ο περιορισµός µπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε
εξαιρέσεις που καθορίζονται από την ΕΑΚΑΑ.

EL

2.

Η ΕΑΚΑΑ λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόνον εάν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η προτεινόµενη ενέργεια αντιµετωπίζει απειλή για την προστασία των επενδυτών ή
την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη
σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
Ένωσης·

β)

οι κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στο
συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή τη συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν
αντιµετωπίζουν την απειλή·
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γ)

η αρµόδια αρχή ή οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση της
απειλής ή τα µέτρα που έχουν ληφθεί δεν αντιµετωπίζουν επαρκώς την απειλή.

3.

Κατά τη λήψη µέτρων βάσει του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ λαµβάνει υπόψη της
τον βαθµό στον οποίο το µέτρο:

α)

δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τους επενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση µε τα οφέλη
του µέτρου· και

β)

δεν δηµιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος
εποπτείας.
Όταν µια αρµόδια αρχή ή αρµόδιες αρχές έχουν λάβει µέτρα βάσει του άρθρου 32, η
ΕΑΚΑΑ µπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα µέτρα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, χωρίς να εκδώσει τη γνωµοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 33.

4.

Πριν αποφασίσει τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου βάσει του παρόντος άρθρου, η
ΕΑΚΑΑ γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές το µέτρο που προτείνει να ληφθεί.

5.

Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά µε κάθε απόφαση για
τη λήψη µέτρων βάσει του παρόντος άρθρου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι
λεπτοµέρειες της απαγόρευσης ή του περιορισµού και ορίζεται η χρονική στιγµή,
µετά τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν να ισχύουν τα
µέτρα. Η απαγόρευση ή ο περιορισµός εφαρµόζονται µόνο σε ενέργειες που γίνονται
µετά την έναρξη ισχύος των µέτρων.

6.

Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον περιορισµό που επέβαλε βάσει της
παραγράφου 1 σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Εάν
η απαγόρευση ή ο περιορισµός δεν ανανεωθεί µετά την εν λόγω τρίµηνη περίοδο,
λήγει.

7.

Μέτρο που εγκρίνεται από την ΕΑΚΑΑ βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει
έναντι κάθε προηγούµενου µέτρου που έχει ληφθεί από αρµόδια αρχή.

8.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι παράγοντες που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, προκειµένου να κρίνει πότε ανακύπτουν οι
απειλές για την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία και
ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή
µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται
στην παράγραφο 2 στοιχείο α).
Άρθρο 32
Παρέµβαση των αρµοδίων αρχών σε προϊόντα

EL

1.

Μια αρµόδια αρχή µπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει στο εν λόγω κράτος
µέλος ή µε προέλευση το εν λόγω κράτος µέλος:

α)

τη διάθεση στην αγορά, τη διανοµή ή την πώληση ορισµένων χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων µε ορισµένα χαρακτηριστικά· ή
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β)

ένα είδος χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας ή πρακτικής.

2.

Η αρµόδια αρχή µπορεί να λάβει τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι:

α)

ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο ή µια δραστηριότητα ή µια πρακτική προκαλεί
σηµαντικές ανησυχίες σχετικά µε την προστασία των επενδυτών ή ενέχει σοβαρή
απειλή για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος·

β)

οι υφιστάµενες κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νοµοθεσίας που
εφαρµόζεται στο συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα ή πρακτική δεν αντιµετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους που
αναφέρονται στο στοιχείο α), η δε αντιµετώπιση του προβλήµατος µέσω
βελτιωµένης εποπτείας ή επιβολής της τήρησης των υφιστάµενων απαιτήσεων δεν
θα αποτελούσε καλύτερη λύση·

γ)

το µέτρο είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας, λαµβανοµένων υπόψη της
φύσης των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί, του προηγµένου επιπέδου των
ενδιαφεροµένων επενδυτών ή συµµετεχόντων στην αγορά και των πιθανών
επιπτώσεων του µέτρου στους επενδυτές και τους συµµετέχοντες στην αγορά που
ενδεχοµένως κατέχουν, χρησιµοποιούν ή επωφελούνται από το χρηµατοπιστωτικό
µέσο ή τη δραστηριότητα·

δ)

έχει προβεί στην προσήκουσα διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών
µελών που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά από το µέτρο· και

ε)

το µέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
παρέχονται από άλλο κράτος µέλος.
Η απαγόρευση ή ο περιορισµός µπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε
εξαιρέσεις που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή.

EL

3.

Η αρµόδια αρχή δεν λαµβάνει µέτρα βάσει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν,
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήψη του µέτρου, έχει γνωστοποιήσει εγγράφως
σε όλες τις άλλες αρµόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε:

α)

το χρηµατοπιστωτικό µέσο ή την δραστηριότητα ή την πρακτική την οποία αφορά το
προτεινόµενο µέτρο·

β)

την ακριβή φύση της απαγόρευσης ή του περιορισµού που προτείνονται και τη
χρονική στιγµή που προβλέπεται να αρχίσουν να ισχύουν· και

γ)

τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία έχει βασίσει την απόφασή της και βάσει των
οποίων θεωρεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

4.

Η αρµόδια αρχή δηµοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά µε κάθε
απόφαση επιβολής απαγόρευσης ή περιορισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι λεπτοµέρειες της απαγόρευσης ή του περιορισµού,
η χρονική στιγµή, µετά τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν
να ισχύουν τα µέτρα και τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων θεωρεί ότι
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πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η απαγόρευση ή ο
περιορισµός εφαρµόζονται µόνο σε ενέργειες που γίνονται µετά την δηµοσίευση της
ανακοίνωσης.
5.

Η αρµόδια αρχή ανακαλεί την απαγόρευση ή τον περιορισµό, εάν δεν ισχύουν πλέον
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

6.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι παράγοντες που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να κρίνουν πότε
ανακύπτουν οι απειλές για την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία
και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και για τη σταθερότητα του
συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης, οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).
Άρθρο 33
Συντονισµός από την ΕΑΚΑΑ

1.

Η ΕΑΚΑΑ αναλαµβάνει ρόλο διευκόλυνσης και συντονισµού όσον αφορά τα µέτρα
που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές βάσει του άρθρου 32. Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ
εξασφαλίζει ότι τα µέτρα που λαµβάνει µια αρµόδια αρχή είναι δικαιολογηµένα και
ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και ότι, όταν χρειάζεται, οι αρµόδιες αρχές
ακολουθούν συνεπή προσέγγιση.

2.

Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 32 για µέτρα που
πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν λόγω άρθρου, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει
γνωµοδότηση σχετικά µε το κατά πόσο θεωρεί την απαγόρευση ή τον περιορισµό
δικαιολογηµένο και ανάλογο µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Εάν η ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι
η λήψη µέτρων από άλλες αρµόδιες αρχές είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση
του κινδύνου, το αναφέρει επίσης στη γνωµοδότηση. Η γνωµοδότηση δηµοσιεύεται
στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.

3.

Όταν µια αρµόδια αρχή προτίθεται να λάβει ή λαµβάνει µέτρα αντίθετα προς
γνωµοδότηση της ΕΑΚΑΑ βάσει της παραγράφου 2 ή αρνείται να λάβει µέτρα
αντίθετα προς γνωµοδότηση της ΕΑΚΑΑ βάσει της εν λόγω παραγράφου,
δηµοσιεύει αµέσως στον ιστότοπό της ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πλήρως τους
λόγους της επιλογής της.

Κεφάλαιο 2
Θέσεις
Άρθρο 34
Συντονισµός εθνικών µέτρων διαχείρισης θέσεων και ορίων θέσεων από την ΕΑΚΑΑ
1.

EL

Η ΕΑΚΑΑ αναλαµβάνει ρόλο διευκόλυνσης και συντονισµού όσον αφορά τα µέτρα
που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές δυνάµει του άρθρου 71 παράγραφος 2 σηµείο i)
και του άρθρου 72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ) της οδηγίας [νέα MiFID].
Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ εξασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές ακολουθούν συνεπή
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προσέγγιση ως προς τον χρόνο άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών, τη φύση και το
πεδίο εφαρµογής των µέτρων που επιβάλλονται και τη διάρκεια και παρακολούθηση
των µέτρων.
2.

Μετά τη λήψη γνωστοποίησης για οποιοδήποτε µέτρο βάσει του άρθρου 83
παράγραφος 5 της οδηγίας [νέα MiFID], η ΕΑΚΑΑ καταγράφει το µέτρο και τους
λόγους για τους οποίους ελήφθη. Για τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου
72 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ) της οδηγίας [νέα MiFID], τηρεί και δηµοσιεύει
στον ιστότοπό της βάση δεδοµένων µε συνοπτική περιγραφή των µέτρων που
ισχύουν, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων για τα πρόσωπα ή την κατηγορία
προσώπων που αφορούν, τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, τυχόν ποσοτικά µέτρα
ή κατώτατα όρια, όπως τον µέγιστο αριθµό συµβάσεων που µπορεί να συνάψει ένα
πρόσωπο πριν καλυφθεί το σχετικό όριο, τυχόν εξαιρέσεις και τους σχετικούς
λόγους.
Άρθρο 35
Αρµοδιότητες της ΕΑΚΑΑ σχετικά µε τη διαχείριση θέσεων

1.

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η
ΕΑΚΑΑ, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, λαµβάνει
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:

α)

ζητεί από οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
σχετικών εγγράφων, για το µέγεθος και τον σκοπό ανάληψης µιας θέσης ή ενός
ανοίγµατος µέσω παραγώγου·

β)

µετά από ανάλυση των πληροφοριών που λαµβάνει, επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό να
προχωρήσει στη µείωση του µεγέθους της θέσης ή του ανοίγµατος·

γ)

περιορίζει την ικανότητα του προσώπου αυτού για διενέργεια συναλλαγών σε
παράγωγο επί εµπορευµάτων.

2.

Η ΕΑΚΑΑ λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόνον εάν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα µέτρα που απαριθµούνται στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1
αντιµετωπίζουν µια απειλή για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, µεταξύ άλλων και όσον αφορά ρυθµίσεις παράδοσης
των ενσώµατων εµπορευµάτων, ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης·

β)

η αρµόδια αρχή ή οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση της
απειλής ή τα µέτρα που έχουν ληφθεί δεν αντιµετωπίζουν επαρκώς την απειλή.
Τα µέτρα που αφορούν ενεργειακά προϊόντα χονδρικής λαµβάνονται µετά από
διαβούλευση µε τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας,
που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

3.

EL

Κατά τη λήψη των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ
λαµβάνει υπόψη της τον βαθµό στον οποίο το µέτρο:
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α)

αντιµετωπίζει σηµαντικά την απειλή για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα
των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή των ρυθµίσεων παράδοσης των ενσώµατων
εµπορευµάτων ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος της Ένωσης ή βελτιώνει σηµαντικά την ικανότητα των αρµόδιων αρχών
να παρακολουθούν την απειλή·

β)

δεν δηµιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος
εποπτείας·

γ)

δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της ρευστότητας
στις αγορές αυτές ή της δηµιουργίας αβεβαιότητας για τους συµµετέχοντες στην
αγορά, δυσανάλογες σε σχέση µε τα οφέλη του µέτρου.

4.

Πριν αποφασίσει να λάβει ή να ανανεώσει οποιοδήποτε µέτρο αναφέρεται στην
παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ γνωστοποιεί στις ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές το µέτρο
που προτείνει να ληφθεί. Στην περίπτωση αίτησης βάσει του στοιχείου α) ή β) της
παραγράφου 1, η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του
προσώπου ή των προσώπων στα οποία απευθύνθηκε η αίτηση, καθώς και τις
λεπτοµέρειες και τους σχετικούς λόγους. Στην περίπτωση µέτρου βάσει του
στοιχείου γ) της παραγράφου 1, η γνωστοποίηση περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία
για το πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων που αφορά, τα σχετικά
χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα σχετικά ποσοτικά µέτρα, όπως τον µέγιστο αριθµό
συµβάσεων που µπορεί να συνάψει το συγκεκριµένο πρόσωπο ή η συγκεκριµένη
κατηγορία προσώπων, και τους σχετικούς λόγους.

5.

Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν το µέτρο τεθεί σε ισχύ
ή ανανεωθεί. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η ΕΑΚΑΑ µπορεί να πραγµατοποιήσει την
γνωστοποίηση σε διάστηµα µικρότερο από 24 ώρες πριν από την προβλεπόµενη
έναρξη ισχύος του µέτρου στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η
24ωρη προθεσµία προειδοποίησης.

6.

Η ΕΑΚΑΑ δηµοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά µε κάθε απόφαση
επιβολής ή ανανέωσης µέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1.
Η ανακοίνωση περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία για το πρόσωπο ή την κατηγορία
προσώπων που αφορά, τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα σχετικά ποσοτικά
µέτρα, όπως τον µέγιστο αριθµό συµβάσεων που µπορεί να συνάψει το
συγκεκριµένο πρόσωπο ή η συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων, και τους σχετικούς
λόγους.

7.

Ένα µέτρο τίθεται σε ισχύ κατά την δηµοσίευση της ανακοίνωσης ή σε χρόνο που
καθορίζεται στην ανακοίνωση, µετά τη δηµοσίευσή της, και ισχύει µόνο για
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µετά την έναρξη ισχύος του µέτρου.

8.

Η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει τα µέτρα του στοιχείου γ) της παραγράφου 1 που έχει λάβει
σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Εάν ένα µέτρο δεν
ανανεωθεί µετά την εν λόγω τρίµηνη περίοδο, λήγει αυτόµατα. Οι παράγραφοι 2 έως
8 εφαρµόζονται στην ανανέωση των µέτρων.
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9.

Μέτρο που εγκρίνεται από την ΕΑΚΑΑ βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει
έναντι κάθε προηγούµενου µέτρου που έχει ληφθεί από αρµόδια αρχή σύµφωνα µε
το τµήµα 1.

10.

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, θεσπίζει
µέτρα µε τα οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι παράγοντες που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη από την ΕΑΚΑΑ, προκειµένου να κρίνει πότε ανακύπτει η
απειλή για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, µεταξύ άλλων και όσον αφορά ρυθµίσεις παράδοσης των ενσώµατων
εµπορευµάτων, ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος της Ένωσης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 36
Γενικές διατάξεις

EL

1.

Επιχείρηση τρίτης χώρας µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που απαριθµούνται στο
άρθρο 30 της οδηγίας [νέα MiFID] σε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους
εγκατεστηµένους στην Ένωση χωρίς την ίδρυση υποκαταστήµατος, µόνον εφόσον
είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο των επιχειρήσεων τρίτων χωρών που τηρείται από
την ΕΑΚΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 37.

2.

Η ΕΑΚΑΑ µπορεί να εγγράψει στο µητρώο επιχείρηση τρίτης χώρας που έχει
υποβάλει αίτηση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ένωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόνον
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 1·

β)

η επιχείρηση έχει άδεια στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστηµένη
για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση των δραστηριοτήτων που
πρόκειται να παρασχεθούν ή να ασκηθούν στην Ένωση και υπόκειται σε
αποτελεσµατική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών της που
διασφαλίζουν πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που ισχύουν στη συγκεκριµένη
τρίτη χώρα·

γ)

έχουν συναφθεί ρυθµίσεις συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 2.

3.

Η επιχείρηση τρίτης χώρας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει την
αίτησή της στην ΕΑΚΑΑ µετά την έκδοση από την Επιτροπή της απόφασης που
αναφέρεται στο άρθρο 37, µε την οποία κρίνεται ότι το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο
της τρίτης χώρας στην οποία έχει άδεια λειτουργίας η επιχείρηση τρίτης χώρας είναι
ισοδύναµο µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.
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Η αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες
που κρίνονται αναγκαίες για την εγγραφή της στο µητρώο. Εντός 30 εργάσιµων
ηµερών από τη λήψη της αίτησης, η ΕΑΚΑΑ εκτιµά αν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν
η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσµία εντός της οποίας η αιτούσα
επιχείρηση τρίτης χώρας οφείλει να παράσχει συµπληρωµατικές πληροφορίες.
Η απόφαση εγγραφής στο µητρώο βασίζεται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Εντός 180 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή πλήρους αίτησης, η ΕΑΚΑΑ
ενηµερώνει εγγράφως την αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας µε πλήρη αιτιολόγηση
της απόφασής της εάν η εγγραφή στο µητρώο έχει εγκριθεί ή απορριφθεί.
4.

Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
ενηµερώνουν τους πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση, πριν από την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ότι δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε
άλλους πελάτες πλην των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων και ότι δεν υπόκεινται σε
εποπτεία στην Ένωση. Αναφέρουν την ονοµασία και τη διεύθυνση της αρµόδιας
αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία στην τρίτη χώρα.
Οι πληροφορίες του πρώτου εδαφίου παρέχονται εγγράφως και µε ευδιάκριτο τρόπο.
Πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ένωση επιτρέπεται να δέχονται επενδυτικές
υπηρεσίες από επιχείρηση τρίτης χώρας που δεν είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µόνο µε δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία.

5.

Οι διαφορές µεταξύ επιχειρήσεων τρίτων χωρών και επενδυτών της ΕΕ επιλύονται
σύµφωνα µε το δίκαιο ενός κράτους µέλους και υπόκεινται στη δικαιοδοσία του.

6.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα µε τα οποία
εξειδικεύονται οι πληροφορίες που η αιτούσα επιχείρηση τρίτης χώρας πρέπει να
υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ µε την αίτηση εγγραφής στο µητρώο σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 και η µορφή των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 4.
Τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών
προτύπων έως την [].
Άρθρο 37
Απόφαση ισοδυναµίας

1.

EL

Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42, να εκδίδει απόφαση
για µια τρίτη χώρα, εάν οι νοµικές και εποπτικές ρυθµίσεις της εν λόγω τρίτης χώρας
διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας στη συγκεκριµένη
τρίτη χώρα συµµορφώνονται µε νοµικά δεσµευτικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν
ισοδύναµο αποτέλεσµα µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία αριθ.
[MiFID], στον παρόντα κανονισµό και στην οδηγία 2006/49/ΕΚ [οδηγία για την
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων] και στα εκτελεστικά µέτρα αυτών και η εν λόγω
τρίτη χώρα προβλέπει ισοδύναµη αµοιβαία αναγνώριση του πλαισίου προληπτικής
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εποπτείας το οποίο ισχύει για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.
Το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας µιας τρίτης χώρας µπορεί να θεωρείται
ισοδύναµο όταν το εν λόγω πλαίσιο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης επενδυτικών
δραστηριοτήτων στην εν λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται σε αδειοδότηση και σε
αποτελεσµατική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων σε συνεχή
βάση·

β)

οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης επενδυτικών
δραστηριοτήτων στην εν λόγω τρίτη χώρα υπόκεινται σε απαιτήσεις επαρκών
κεφαλαίων και σε κατάλληλες απαιτήσεις για τους µετόχους και τα µέλη του
διοικητικού τους οργάνου·

γ)

οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης επενδυτικών
δραστηριοτήτων υπόκεινται σε κατάλληλες οργανωτικές απαιτήσεις στον τοµέα των
λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου·

δ)

οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης επενδυτικών
δραστηριοτήτων υπόκεινται σε κατάλληλους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας·

ε)

διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς προλαµβάνοντας την
κατάχρηση αγοράς υπό την µορφή πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.

2.

Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθµίσεις συνεργασίας µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές
τρίτων χωρών των οποίων το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο έχει αναγνωριστεί ως
ισοδύναµο σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Οι σχετικές ρυθµίσεις προσδιορίζουν
τουλάχιστον:

α)

τον µηχανισµό ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των αρµόδιων
αρχών των σχετικών τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε όλες
τις πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που έχουν άδεια λειτουργίας σε
τρίτες χώρες τις οποίες ζητεί η ΕΑΚΑΑ·

β)

τον µηχανισµό ταχείας γνωστοποίησης στην ΕΑΚΑΑ, στις περιπτώσεις που η
αρµόδια αρχή τρίτης χώρας κρίνει ότι µια επιχείρηση τρίτης χώρας, την οποία
εποπτεύει και την οποία η ΕΑΚΑΑ έχει εγγράψει στο µητρώο που προβλέπεται στο
άρθρο 38, παραβιάζει τους όρους της άδειάς της ή άλλη νοµοθεσία την οποία
υποχρεούται να τηρεί·

γ)

τις διαδικασίες που αφορούν τον συντονισµό των εποπτικών δραστηριοτήτων
συµπεριλαµβανοµένων, όταν χρειάζεται, των επιτόπιων επιθεωρήσεων.
Άρθρο 38
Μητρώο

Η ΕΑΚΑΑ εγγράφει σε µητρώο τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που επιτρέπεται να παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση σύµφωνα µε το
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άρθρο 36. Το κοινό έχει πρόσβαση µέσω του ιστότοπου της ΕΑΚΑΑ στο µητρώο αυτό, το
οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες τις οποίες
επιτρέπεται να παρέχουν ή να ασκούν οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών και αναφορά της
αρµόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τους στην τρίτη χώρα.
Άρθρο 39
Ανάκληση της εγγραφής

EL

1.

Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, την
εγγραφή επιχείρησης τρίτης χώρας στο µητρώο που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 38, όταν:

α)

η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιµους λόγους στηριζόµενους σε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία να
πιστεύει ότι, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων στην Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας ενεργεί µε τρόπο σαφώς
επιζήµιο για τα συµφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθµη λειτουργία των
αγορών, ή

β)

η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιµους λόγους στηριζόµενους σε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία να
πιστεύει ότι, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων στην Ένωση, η επιχείρηση τρίτης χώρας έχει υποπέσει σε σοβαρές
παραβάσεις των διατάξεων που ισχύουν για αυτήν στην τρίτη χώρα και βάσει των
οποίων η Επιτροπή έχει εκδώσει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 37
παράγραφος 1.

2.

Η ΕΑΚΑΑ λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόνον εάν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ΕΑΚΑΑ έχει παραπέµψει το θέµα στην αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας και η εν
λόγω αρµόδια αρχή δεν έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα που χρειάζονται για την
προστασία των επενδυτών και για την καλή λειτουργία των αγορών στην Ένωση ή
δεν µπόρεσε να αποδείξει ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση της τρίτης χώρας
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτήν στην τρίτη χώρα· και

β)

η ΕΑΚΑΑ έχει ενηµερώσει την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας για την πρόθεσή της
να ανακαλέσει την εγγραφή στο µητρώο της επιχείρησης της τρίτης χώρας
τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την ανάκληση.

3.

Η ΕΑΚΑΑ ενηµερώνει αµελλητί την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνει σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 και δηµοσιεύει την απόφασή της στον ιστότοπό της.

4.

Η Επιτροπή εκτιµά κατά πόσον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει εκδοθεί
απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 1 εξακολουθούν να ισχύουν σε
σχέση µε τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα.
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ΤΙΤΛΟΣ IX
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
Άρθρο 40
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο
41 σχετικά µε τα άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 παράγραφος 2, 8 παράγραφος 4,
10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14 παράγραφος 5,
14 παράγραφος 6, 16 παράγραφος 3, 18 παράγραφος 2, 18 παράγραφος 3, 19 παράγραφος 3,
20 παράγραφος 3, 28 παράγραφος 6, 29 παράγραφος 6, 30 παράγραφος 3, 31 παράγραφος 8,
32 παράγραφος 6, 35 παράγραφος 10 και 45 παράγραφος 2.
Άρθρο 41
Άσκηση της εξουσιοδότησης

EL

1.

Η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.

Η αρµοδιότητα ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1.

3.

Η ανατιθέµενη αρµοδιότητα µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη
λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να
ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην
απόφαση. ∆εν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.

Μόλις εκδώσει µια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

5.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται σε ισχύ µόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός 2 µηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εφόσον,
πριν από τη λήξη αυτής της προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο ενηµέρωσαν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις.
Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά 2 µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.
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Κεφάλαιο 2
Εκτελεστικές πράξεις
Άρθρο 42
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων δυνάµει των άρθρων 24, 26 και 37, η
Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που έχει
συσταθεί µε την απόφαση 2001/528/EΚ της Επιτροπής24. Η εν λόγω επιτροπή
αποτελεί επιτροπή κατά τη έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/201125.

2.

Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του
ίδιου κανονισµού.

ΤΙΤΛΟΣ X
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Εκθέσεις και επανεξέταση
1.

Πριν από τις [2 έτη από την εφαρµογή του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41
παράγραφος 2], η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την επίπτωση
στην πράξη των υποχρεώσεων διαφάνειας που θεσπίζονται δυνάµει των άρθρων 3
έως 6 και 9 έως 12, και ιδίως σχετικά µε την εφαρµογή και τη συνεχιζόµενη
καταλληλότητα των απαλλαγών από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας
που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παράγραφοι
2 και 3.

2.

Πριν από τις [2 έτη από την εφαρµογή του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41
παράγραφος 2], η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει
έκθεση στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου
13, η οποία µεταξύ άλλων αναφέρει κατά πόσον το περιεχόµενο και η µορφή των
αναφορών συναλλαγών που λαµβάνονται και ανταλλάσσονται µεταξύ αρµόδιων
αρχών συνολικά καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων επενδύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1. Η Επιτροπή
µπορεί να υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις, οι οποίες µεταξύ άλλων µπορούν να
προβλέπουν τη υποβολή των αναφορών συναλλαγών σε σύστηµα ορισµένο από την
ΕΑΚΑΑ και όχι στις αρµόδιες αρχές, ώστε να µπορούν οι ενδιαφερόµενες αρµόδιες
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ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.
ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σύµφωνα µε το
εν λόγω άρθρο.
3.

Πριν από τις [2 έτη από την εφαρµογή του MiFIR όπως ορίζεται στο άρθρο 41
παράγραφος 2], η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο που
έχει σηµειωθεί ως προς τη µεταφορά της διαπραγµάτευσης των τυποποιηµένων
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων στα χρηµατιστήρια ή σε ηλεκτρονικούς χώρους
συναλλαγών σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 24.
Άρθρο 44
Τροποποίηση του EMIR

1.

Στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισµού [EMIR] προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο: «Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών διαβιβάζουν δεδοµένα στις αρµόδιες
αρχές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 23 του κανονισµού [MiFIR].»
Άρθρο 45
Μεταβατική διάταξη

1.

Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις τρίτων χωρών µπορούν να εξακολουθήσουν να
παρέχουν υπηρεσίες και να ασκούν δραστηριότητες στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τα
εθνικά καθεστώτα µέχρι την [4 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού].

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, να
θεσπίζει µέτρα µε τα οποία προβλέπεται παράταση της περιόδου εφαρµογής της
παραγράφου 2, λαµβανοµένων υπόψη των αποφάσεων ισοδυναµίας που έχουν ήδη
εκδοθεί από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 37 και των αναµενόµενων
εξελίξεων στο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτων χωρών.
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την [24 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού], µε εξαίρεση τα άρθρα 2 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 3, 6 παράγραφος 2, 8
παράγραφος 4, 10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 12 παράγραφος 2, 13 παράγραφος 7, 14
παράγραφοι 5 και 6, 16 παράγραφος 3, 18 παράγραφοι 2 και 3, 19 παράγραφος 3, 20
παράγραφος 3, 23 παράγραφος 8, 24 παράγραφος 5, 26, 28 παράγραφος 6, 29 παράγραφος 6,
30 παράγραφος 3, 31, 32, 33, 34 και 35, τα οποία εφαρµόζονται αµέσως µε την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού.
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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

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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