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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΑΚΑΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για τις
αγορές κινητών αξιών, υποβάλλει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη γνώμη της σχετικά
με ορισμένες πτυχές που αφορούν την προστασία των ιδιωτών επενδυτών. Η ΕΑΚΑΑ
διατυπώνει προτάσεις που θα διευκολύνουν τους επενδυτές να βρίσκουν τις βασικές
πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν συνειδητοποιημένες επενδυτικές
αποφάσεις, ενώ παράλληλα θα τους προστατεύουν από επιθετικές τεχνικές μάρκετινγκ και
επιζήμιες πρακτικές.
Η Βερένα Ρος, πρόεδρος της ΕΑΚΑΑ, δήλωσε:
“Η αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές παρέχει
ευκαιρίες τόσο για τους αποταμιευτές όσο και για τις εταιρείες που αναζητούν
χρηματοδότηση, και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι ψηφιακές τάσεις και τα νέα
επιχειρηματικά μοντέλα συμβάλλουν στο να γίνουν οι επενδύσεις πιο προσιτές στο ευρύ
κοινό.
Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται κινδύνους. Οι τεχνικές παιχνιδοποίησης στις
εφαρμογές συναλλαγών και οι προσωπικές συστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
μπορεί να οδηγήσουν τους ιδιώτες επενδυτές να εμπλακούν σε συναλλαγές χωρίς να
κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Ως εκ τούτου, διατυπώνουμε μια σειρά προτάσεων
για να διασφαλίσουμε ότι οι εξελίξεις αυτές δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την προστασία των
επενδυτών στην ΕΕ.”
Οι προτάσεις που υποβάλλονται αποσκοπούν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας
των επενδυτών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης. Οι συστάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων:
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την απαίτηση μηχανικής αναγνωσιμότητας των εγγράφων ενημέρωσης των
επενδυτών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων με δυνατότητα
αναζήτησης που θα είναι διαθέσιμες στο κοινό,
αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης των επενδυτών με πληροφορίες προτείνοντας τον
ορισμό των «βασικών» πληροφοριών και με τη χρήση ψηφιακών τεχνικών, όπως η
παροχή πληροφοριών σε στάδια,
ανάπτυξη ενός τυποποιημένου μορφότυπου στην ΕΕ για πληροφορίες σχετικά με το
κόστος και τις χρεώσεις, και εναρμόνιση των σχετικών διατάξεωντης MiFID με το
καθεστώς που ισχύει για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν
συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα
βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs KID),
δυνατότητα των Εθνικών Εποπτικών Αρχών και της ΕΑΚΑΑ να επιβάλλουν στις
επιχειρήσεις
τη
χρήση
προειδοποιήσεων
κινδύνου
για
συγκεκριμένα
χρηματοπιστωτικά μέσα,
αντιμετώπιση των επιθετικών επικοινωνιών μάρκετινγκ και
αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με παραπλανητικές εκστρατείες μάρκετινγκ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση διαδικτυακών πρακτικών δέσμευσης,
όπως η χρήση τεχνικών παιχνιδοποίησης από τις επιχειρήσεις ή τρίτα
συνεργαζόμενα μέρη.

Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής να απαγορευτεί η
αμοιβή των εταιριών για τη διαβίβαση εντολών για εκτέλεση σε τρίτα πρόσωπα (payment for
order flow) με σκοπό την επαρκή αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που απορρέουν από
αυτή την πρακτική, και απειλούν τους επενδυτές.
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