ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΕ) 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (EMIR)

Από έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπιστώθηκαν
αδυναμίες και ελλείψεις στην τήρηση των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού από
τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους σε συμβάσεις παραγώγων.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή στους υπόχρεους
ως προς την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδιαίτερα των άρθρων 9, 10 και 11, καθώς και
των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών που τον συμπληρώνουν.
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μη
χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν αναθέσει κατ’ εξουσιοδότηση την
αναφορά των λεπτομερειών της σύμβασης παραγώγων σε τρίτους, με βάση τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει να είναι σε θέση
να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
δεδομένου ότι είναι οι ίδιοι υπόχρεοι ως προς τη διασφάλιση της αναφοράς των
λεπτομερών πληροφοριών για τις συμβάσεις παραγώγων που έχουν συνάψει, καθώς
και για κάθε τροποποίηση ή λήξη τους, σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει
νομίμως αδειοδοτηθεί.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μη τήρησης των
διατάξεων του Κανονισμού, ως επίσης μη συνεργασίας, άρνησης χορήγησης ή
πλημμελούς παροχής στοιχείων ή μη επαρκούς συνεργασίας σε έρευνα που καλύπτεται
από τον Κανονισμό, δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4209/2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΕ) 648/2012 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (EMIR)
Από έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπιστώθηκαν
αδυναμίες και ελλείψεις στην τήρηση των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού από τις
ΕΠΕΥ - χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους σε συμβάσεις παραγώγων.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή στους υπόχρεους
ως προς την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδιαίτερα του άρθρου 9, καθώς και των κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμών που τον συμπληρώνουν.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΕΠΕΥ χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, έχουν αναθέσει κατ’ εξουσιοδότηση την
αναφορά των λεπτομερειών της σύμβασης παραγώγων σε τρίτους, με βάση τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει να είναι σε θέση
να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
δεδομένου ότι είναι οι ίδιοι υπόχρεοι ως προς τη διασφάλιση της αναφοράς των
λεπτομερών πληροφοριών για τις συμβάσεις παραγώγων που έχουν συνάψει, καθώς
και για κάθε τροποποίηση ή λήξη τους, σε αρχείο καταγραφή συναλλαγών που έχει
νομίμως αδειοδοτηθεί.

