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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ PRIIPS ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ) δημοσίευσαν σήμερα τη γνώμη
τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού PRIIPs. Οι
σχετικές προτάσεις θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη της στρατηγικής της
Επιτροπής για τις επενδύσεις ιδιωτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο
του 2021 σχετικά με την προσέγγισή της στην εν λόγω αναθεώρηση του κανονισμού PRIIPs,
οι ΕΕΑ συνιστούν σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό PRIIPs και ενθαρρύνουν την
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας ευρείας αναθεώρησης του πλαισίου PRIIPs καθώς
και να προβεί σε κατάλληλες δοκιμές για τους καταναλωτές πριν από τη διατύπωση
προτάσεων για αλλαγές. Οι συνιστώμενες αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της
παρουσίασης των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές και στη διευκόλυνσή
τους να συγκρίνουν διαφορετικά προϊόντα.
Η σχετική έκθεση καλύπτει όλα τα θέματα που έθεσε η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του
τρόπου καλύτερης προσαρμογής του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) στην ψηφιακή
εποχή και του κατά πόσον πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σε άλλα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, παρουσιάζει τις συστάσεις των ΕΕΑ για μια σειρά
άλλων θεμάτων όπου η ανάλυση έδειξε ότι απαιτούνται αλλαγές για την επίτευξη βέλτιστων
αποτελεσμάτων για τους ιδιώτες επενδυτές. Ειδικότερα, οι ΕΕΑ είναι της γνώμης ότι το KID
θα αποδεικνυόταν πιο χρήσιμο για τους ιδιώτες επενδυτές εάν παρουσιαζόταν σε πολύ
απλούστερη και πιο εύχρηστη μορφή.
Αναλυτικότερα, οι ΕΕΑ συνιστούν:
●
●
●

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής ενημέρωσης, όπως με τη δυνατότητα
παρουσίασης των πληροφοριών σε στάδια,
να μην επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής σε πρόσθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε
αυτό το στάδιο, αλλά να προσδιοριστεί περαιτέρω το υφιστάμενο πεδίο εφαρμογής,
να επιτρέπονται διαφορετικές προσεγγίσεις για διαφορετικούς τύπους προϊόντων,
όπου αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κατανόηση από τους
ιδιώτες επενδυτές,
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●

●
●

να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο τμήμα ου KID που αφορά τις αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς
των προηγούμενων αποδόσεων,
αλλαγή των κανόνων για τα ασφαλιστικά προϊόντα πολλαπλών επιλογών για την
καλύτερη διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών επενδύσεων, και
εισαγωγή νέου τμήματος στο KID για να δοθεί έμφαση στους στόχους με στοιχεία
βιωσιμότητας.
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