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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ENOTHTAΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ MiFID II/MiFIR
Η Οδηγία MiFID IΙ και ο Κανονισμός MiFIR είναι Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα που ρυθμίζουν
θέματα για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, για το πώς αυτές αντιμετωπίζουν τους
πελάτες τους και τη λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης.
Τα νομοθετήματα αυτά επηρεάζουν κάθε εταιρεία που ενέχεται σε επενδυτικές δραστηριότητες: οι
οργανωμένοι τόποι διαπραγμάτευσης, δηλ. τα χρηματιστήρια, οι επενδυτικές τράπεζες, οι
χρηματιστές, οι διαχειριστές επενδύσεων, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι ερευνητικοί οίκοι
και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων εμπίπτουν στο εύρος ρύθμισης
αυτών των νέων νομοθετημάτων.
Η τροποποιημένη Οδηγία και ο νέος Κανονισμός συμφωνήθηκαν στις αρχές του 2014. Τα νέα
νομοθετήματα θα επηρεάσουν τις αγορές μετοχών, παραγώγων και ομολόγων, καθώς επίσης και τη
διαχείριση επενδύσεων και την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Τα νέα αυτά νομοθετήματα είναι
εξίσου σημαντικά για τις εποπτικές αρχές και τις εταιρείες ως κεντρικό βιβλίο κανόνων για τις
αγορές κεφαλαίου στην Ευρώπη.
Η αναθεωρημένη Οδηγία MiFID II θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2018.
Ο χρόνος που απομένει εντός του οποίου πρέπει να εφαρμοσθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο είναι
ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και
για τους εποπτευόμενους (εταιρείες και αγορές). Πράλληλα τα τελευταία δύο χρόνια η ESMA
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) βάσει εξουσιοδότησης που παρέχουν τα
νομοθετήματα επιπέδου 1 κλήθηκε να συμπληρώσει πολλές διατάξεις με εφαρμοστικά
νομοθετήματα γνωστά ως επιπέδου 2 νομοθετήματα. Αυτά τα εφαρμοστικά νομοθετήματα
μπορούν να είναι δύο τύπων:
 Delegated Acts- Κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που προετοιμάζονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή βάσει τεχνικών εισηγήσεων της ESMA, και
 Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα ή εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα που προετοιμάζονται από την
ESMA και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όλα τα εφαρμοστικά νομοθετήματα επιπέδου 2 (28 εφαρμοστικοί Κανονισμοί και 1 εφαρμοστική
Οδηγία δημοσιεύθηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 31 Μαρτίου 2017).
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μια προσπάθεια καλύτερης ενημέρωσης των εποπτευόμενων
φορέων και του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τη δημιουργία ενότητας στην ιστοσελίδα της για
θέματα MiFID II/MiFIR (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/mifid-ii-mifir).
Επικοινωνείστε μαζί μας θέτοντας τα ερωτήματά σας για θέματα που αφορούν στην πρακτική
εφαρμογή του νέου αυτού κανονιστικού πλαισίου στο γραφείο υποδοχής πολιτών στη ηλεκτρονική
διεύθυνση: p.assimacopoulou@cmc.gov.gr
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