Την 11η Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA)
δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση (statement) αναφορικά με τις επιπτώσεις του
της εξάπλωσης του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financialmarket-participants-covid-19-impact, η οποία αναρτήθηκε ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ακολουθεί μετάφραση της ανακοίνωσης στα ελληνικά:
12 Μαρτίου 2020

ANAKOINΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ/ESMA)
Η ΕΑΚΑΑ απευθύνει συστάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές αναφορικά με τον
COVID-19
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA), σε συνεργασία με τις
αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, παρακολουθεί με προσοχή τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο
της εξάπλωσης του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατόπιν αξιολόγησης από το Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της ΕΑΚΑΑ της
κατάστασης στις αγορές και των μέτρων έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν οι
εποπτευόμενοι φορείς, η ΕΑΚΑΑ απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στους
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές:
Επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity planning) - όλοι οι συμμετέχοντες στις
χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών (infrastructures), θα
πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να εφαρμόσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μέτρων επιχειρηματικής συνέχειας, ώστε να
εξασφαλίσουν λειτουργική συνέχεια σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας,
Δημοσιοποίηση πληροφοριών (market disclosure) - οι εκδότες θα πρέπει να
δημοσιοποιούν το συντομότερο δυνατό κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με τις
επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, στα θεμελιώδη μεγέθη τους, στις
προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση Αγοράς,
Χρηματοοικονομική αναφορά (financial reporting) - οι εκδότες θα πρέπει, στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων περί διαφάνειας, να προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις
πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19, στο μέτρο του
δυνατού, προβαίνοντας σε ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων τους, της οικονομικής τους κατάστασης και των οικονομικών τους
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επιδόσεων, είτε στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2019, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμα
οριστικοποιηθεί, είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, και
Διαχείριση κεφαλαίων (fund management) - οι διαχειριστές κεφαλαίων θα πρέπει να
συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί διαχείρισης
κινδύνου και να αντιδρούν ανάλογα.
Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, εξακολουθεί να
παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές που έχουν προκύψει από την
εξάπλωση του COVID-19, και είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για
να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
και την προστασία των επενδυτών.

Σημ.:
1. Αποστολή της ΕΑΚΑΑ είναι η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και η
προώθηση της σταθερότητας και ομαλότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών:
i. αξιολογεί τους κινδύνους για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα,
ii. εργάζεται για την ολοκλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις
χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ,
iii. προωθεί την εποπτική σύγκλιση, και
iv. ασκεί άμεση εποπτεία σε συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές οντότητες
2. Η ΕΑΚΑΑ επιτυγχάνει την αποστολή της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μέσω της ενεργού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τις αρμόδιες
εθνικές εποπτικές αρχές.
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