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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΚΑΑ συντονίζει τη ρυθμιστική αντίδραση στον πόλεμο στην Ουκρανία και
στον αντίκτυπό του στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σε συντονισμό με τις εθνικές
αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο της κρίσης στην Ουκρανία στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα σχετικά εργαλεία της για να
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την
προστασία των επενδυτών. Αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής αντίδρασης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις τραγικές συνέπειες της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας.
Η ΕΑΚΑΑ παρέχει ένα φόρουμ για τις εποπτικές αρχές προκειμένου να συζητήσουν
ερωτήματα και να συντονίσουν τις απαντήσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα
κατάσταση. Για να διασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, η
ΕΑΚΑΑ περιγράφει κατωτέρω τη συγκεκριμένη εποπτική και συντονιστική της
δραστηριότητα, καθώς και συστάσεις για τους συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά:
Εποπτικές και συντονιστικές δραστηριότητες
●

●

●

●

Κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι - Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
σχετικά με τη μεταβλητότητα και τα περιθώρια κέρδους των κεντρικών
αντισυμβαλλομένων στα τμήματα της αγοράς ενέργειας και των αγορών βασικών
εμπορευμάτων. Βρίσκεται επίσης σε στενή επαφή με τις ΕΑΑ, εστιάζοντας στον
αντίκτυπο στα εκκαθαριστικά μέλη και στους πελάτες τους στις εν λόγω αγορές,
Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας - Η ΕΑΚΑΑ συνεχίζει να
συνεργάζεται ενεργά με τους ΟΑΠΙ για να διασφαλίσει επαρκή διαφάνεια γύρω από
τις αξιολογήσεις και παρακολουθεί τον αντίκτυπο των κυρώσεων στις
δραστηριότητες των ΟΑΠΙ, σε στενή συνεργασία με άλλες ρυθμιστικές αρχές,
Δείκτες αναφοράς - Η ΕΑΚΑΑ συνεργάζεται με τους εποπτευόμενους διαχειριστές
των δεικτών αναφοράς για να επαληθεύσει τον αντίκτυπο των εξελίξεων στην αγορά
και των κυρώσεων στους παρεχόμενους δείκτες αναφοράς. Συμμετέχει επίσης και
συντονίζεται με τις ΕΑΑ όσον αφορά τον αντίκτυπο στους δείκτες αναφοράς, που
παρέχονται από τους διαχειριστές που εμπίπτουν στην εποπτεία των ΕΑΑ,
Διαχείριση επενδύσεων - Η ΕΑΚΑΑ έχει ενισχύσει τον συντονιστικό της ρόλο
παρακολουθώντας τα επενδυτικά κεφάλαια, οργανώνοντας συχνές συναντήσεις με
τις ΕΑΑ για την ανάλυση των εξελίξεων στην αγορά και των εποπτικών κινδύνων
που συνδέονται με την κρίση, εστιάζοντας σε θέματα ρευστότητας και στη χρήση
εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας (LMT) και παρακολουθώντας θέματα σχετικά με
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●

●

●

●

την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και την πιθανή αναστολή των εξαγορών,
Δευτερογενείς αγορές - η ΕΑΚΑΑ και οι ΕΑΑ παρακολουθούν την κατάσταση της
αγοράς και η ΕΑΚΑΑ συνδράμει τις ΕΑΑ με τη συνεπή εφαρμογή κυρώσεων από
τους διαχειριστές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της
διαπραγμάτευσης μέσων από τόπους διαπραγμάτευσης,
Κεντρικά αποθετήρια τίτλων - η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί, σε συντονισμό με τις ΕΑΑ,
τον αντίκτυπο των κυρώσεων στις λειτουργίες των ΚΑΤ και συνδράμει στη συνεπή
εφαρμογή τους. Ενοποιεί επίσης τα δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα της αδυναμίας
διακανονισμού ως έναν από τους δείκτες για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην
αγορά,
Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο - η ΕΑΚΑΑ διευκολύνει τη συλλογή και την
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ΕΑΑ σχετικά με περιστατικά στον
κυβερνοχώρο και
Εκτίμηση κινδύνων - η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους για τους
συμμετέχοντες στην αγορά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και επανεξετάζει
τακτικά την εκτίμησή της για τους κινδύνους με τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις
αρχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Συστάσεις προς την αγορά
●

●

●

Συμμόρφωση με τις κυρώσεις - οι συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις σχετικές κυρώσεις της ΕΕ και να
ενημερώνονται για τυχόν περαιτέρω περιορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
αποσαφηνίζει τους εν λόγω περιορισμούς και θα απαντά σε ερωτήματα σχετικά με
την εφαρμογή τους, και η ΕΑΚΑΑ υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη
συλλογή τέτοιων ερωτημάτων,
Γνωστοποίηση στην αγορά - οι εκδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν το
συντομότερο δυνατόν κάθε εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τις επιπτώσεις της
κρίσης στα θεμελιώδη μεγέθη, τις προοπτικές και την οικονομική τους κατάσταση
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους για τη διαφάνεια βάσει του Κανονισμού για την
Κατάχρηση της Αγοράς, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για καθυστερημένη
γνωστοποίηση, και
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση - οι εκδότες θα πρέπει να παρέχουν διαφάνεια,
στο μέτρο του δυνατού, τόσο σε ποιοτική όσο και σε ποσοτική βάση, σχετικά με τις
πραγματικές και προβλέψιμες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κρίσης στις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, την έκθεσή τους στις επηρεαζόμενες αγορές,
τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις οικονομικές
επιδόσεις τους στην οικονομική κατάσταση για το έτος 2021, εάν αυτές δεν έχουν
ακόμη οριστικοποιηθεί, και στην ετήσια συνέλευση των μετόχων ή με άλλο τρόπο στις
γνωστοποιήσεις των ενδιάμεσων οικονομικών τους εκθέσεων.
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Σημειώσεις για τους συντάκτες
1. Αποστολή της ΕΑΚΑΑ είναι να ενισχύει την προστασία των επενδυτών και να
προάγει τη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.
2. Επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους μέσω τεσσάρων δραστηριοτήτων:
i. την αξιολόγηση των κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
ii. την ολοκλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές
αγορές της ΕΕ,
iii. την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης, και
iv. την άμεση εποπτεία συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων.
3. 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 με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των αγορών κινητών αξιών (ΕΑΑ).
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