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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets
Authority-ESMA) εγκαινιάζει τις κεντρικές βάσεις δεδομένων για τον Κανονισμό για τις
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) και τον Κανονισμό για την Υποδομή των
Ευρωπαϊκών Αγορών (EMIR)
Η ESMA έχει εγκαινιάσει δύο βασικές εφαρμογές κατόπιν αιτήσεων ενός αριθμού Εθνικών
Αρμοδίων Αρχών οι οποίες ανέθεσαν στην ESMA την ευθύνη:



να παρέχει μια κεντρική εγκατάσταση σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα και δεδομένα
διαπραγμάτευσης καθώς και τον υπολογισμό των ορίων διαφάνειας και ρευστότητας του
Κανονισμού MiFIR (Instrument Reference Data Project) και
να παρέχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα
με τον EMIR (The Trade Repositories Project).

Συμφωνώντας ότι η ESMA θα αναπτύξει αυτές τις κεντρικές λύσεις, οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές
έχουν αναθέσει μερικά προαπαιτούμενα συλλογής στοιχείων σύμφωνα με τον MiFIR και την
Οδηγία για την Κατάχρηση της Αγοράς (MAR) στην ESMA, καθώς και την δημιουργία ενός
κεντρικού σημείου πρόσβασης για τις ρυθμιστικές αρχές σε στοιχεία των έξι Αρχείων Καταγραφής
Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο έργα θα επιτρέψουν στην ESMA να συλλέγει
στοιχεία κατευθείαν από τις υποδομές της αγοράς (τόποι διαπραγμάτευσης και αρχεία καταγραφής
συναλλαγών) με ένα πιο αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο και να τα διαθέτει στις Εθνικές
Αρμόδιες Αρχές και το κοινό μέσω ενός κεντρικού συστήματος.
Το έργο σχετικά με τα δεδομένα αναφοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων («Instrument Reference
Data Project») θα συλλέγει στοιχεία κατευθείαν από περίπου 300 τόπους διαπραγμάτευσης σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποστέλλει τα στοιχεία τους σύμφωνα με την MiFIR/MAR στην
ESMA η οποία με την σειρά της θα διενεργεί και θα δημοσιεύει τους απαραίτητους υπολογισμούς
ορίων διαφάνειας και ρευστότητας. Με την ολοκλήρωσή της, η βάση δεδομένων θα επιτρέπει στις
Εθνικές Εποπτικές Αρχές και στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, πρόσβαση σε
όλα τα στοιχεία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται στις ρυθμιζόμενες αγορές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπραγματεύονται σε τόπους MiFID (μηχανισμοί οργανωμένης
διαπραγμάτευσης και πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης).
Το έργο σχετικά με τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών («The Trade Repositories Project») θα
παρέχει στην ESMA και σε 27 Εθνικές Αρμόδιες Αρχές άμεση πρόσβαση μέσω μιας μοναδικής
πλατφόρμας, σε 300 εκατομμύρια εβδομαδιαίες αναφορές
για συμβόλαια παραγώγων
χρηματοπιστωτικών μέσων παραληφθέντα από 5000 διαφορετικούς αντισυμβαλλόμενους σε όλα τα
Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Και τα δύο έργα αντιπροσωπεύουν μια συνεργατική λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντας
κεντρικά συστήματα για την υποστήριξη μιας ενιαίας αγοράς και αναμένονται να έχουν ως
αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη εναρμόνισης και πραγματική μείωση του κόστους, σε σύγκριση με
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την κατασκευή παρομοίων συστημάτων σε κάθε χώρα, με αποτέλεσμα την μικρότερη επιβάρυνση
για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους φορολογουμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επόμενα βήματα:
Τα έργα αναπτύσσονται επί του παρόντος από την ESMA, με το έργο «Instrument Reference Data
Project» να αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2017, και το έργο «The Trade Repositories
Project» το 2016.
Σημειώσεις για τους εκδότες
1. Επιστολή στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
2. Instrument Data Project: οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές που συμμετέχουν είναι από την
Αυστρία, την Κύπρο, την Δανία, την Φιλανδία, την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την
Ισλανδία, την Ιρλανδία, το Λιχτενστάιν, την Μάλτα, την Ολλανδία, την Νορβηγία, την
Πορτογαλία, την Ρουμανία και την Σουηδία
3. Trade Repositories Project: οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές που συμμετέχουν είναι από το
Βέλγιο, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Δανία, την Εσθονία, την Φιλανδία, την
Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Λετονία,
το Λιχτενστάιν, την Λιθουανία, την Μάλτα, την Ολλανδία, την Νορβηγία, την Πολωνία,
την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Σλοβακία, την Σλοβενία, την Ισπανία, την Σουηδία και
το Ηνωμένο Βασίλειο.
4. ESMA είναι ανεξάρτητη Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε στις 1 Ιανουαρίου
2011 και εργάζεται στενά με τις άλλες Ευρωπαϊκές Αρχές που είναι υπεύθυνες για τις
τράπεζες (EBΑ), για την ασφάλιση και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια
(EIOPA) και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκού Συστημικού Κινδύνου (ESRB)
5. Η αποστολή της ESMA είναι να βελτιώσει την προστασία των επενδυτών και να προάγει
σταθερές και εύρυθμες χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως
ανεξάρτητος οργανισμός, η ESMA επιτυγχάνει αυτό το στόχο δημιουργώντας ένα ενιαίο
βιβλίο κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
διασφαλίζοντας την συνεπή εφαρμογή του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. H ESMA
συνεισφέρει στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών εταιριών με Πανευρωπαϊκή προσέγγιση,
είτε μέσω άμεσης εποπτείας είτε μέσω ενεργού συντονισμού της εθνικής εποπτικής
δραστηριότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με:
Στην ESMA:
Reemt Seibel,
Communications Officer
Tel: +33 (0) 158 36 42 72
Email: press@esma.europa.eu
Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ:
κα. Ελευθερία Αποστολίδου, Διευθύντρια
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων
Τηλ. + 30 210 33 77 215-6
Fax. +30 210 33 77 210
Ε-mail στην διεύθυνση: e.apostolidou@cmc.gov.gr
Internet Home Page: www.hcmc.gr
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