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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 9η Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA)
δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση (statement) αναφορικά με τις επιπτώσεις της
πανδημίας του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα όσον αφορά στη δημοσίευση και εφαρμογή, στο πλαίσιο της MiFID II, των ετήσιων
υπολογισμών συναλλακτικής διαφάνειας για τα μη-μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα και των
τετραμηνιαίων στοιχείων για τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές σε μη-μετοχικά
χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός των ομολόγων, η οποία ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ακολουθεί μετάφραση της ανακοίνωσης στα
ελληνικά:

ANAKOINΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ/ESMA)
σχετικά με την αναβολή των ημερομηνιών για τη δημοσίευση των ετήσιων
υπολογισμών συναλλακτικής διαφάνειας για τα μη-μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα
και των τετραμηνιαίων στοιχείων για τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές σε μημετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός των ομολόγων, η οποία λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο της MiFID II/MiFIR1, λόγω της πανδημίας COVID-19.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) έχει επίγνωση των δυσχερειών
που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να συμμορφωθούν με την
επικαιροποίηση των υπολογισμών συναλλακτικής διαφάνειας για μη-μετοχικά
χρηματοπιστωτικά μέσα, σε μια περίοδο όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές
προκλήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
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Σύμφωνα με το άρθρο 31(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 (Κανονισμός ΕΑΚΑΑ)2, η
ΕΑΚΑΑ εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να διασφαλίσει τη συντονισμένη
δράση των αρμόδιων αρχών σε απάντηση των επιπτώσεων από τα προαναφερθέντα
ανεπιθύμητα συμβάντα στην εφαρμογή του πλαισίου συναλλακτικής διαφάνειας της
MiFID II/MiFIR.
Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σημαντικά τις δραστηριότητες όλων των
ενδιαφερόμενων μερών και υποχρέωσε σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων
αναφορικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
ομαλή λειτουργία των αγορών και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η EAKAA
αντιλαμβάνεται ότι η τήρηση των υποχρεώσεων συναλλακτικής διαφάνειας της MiFID
II/MiFIR, η οποία ενεργοποιείται με την πρώτη δημοσίευση των ετήσιων υπολογισμών
συναλλακτικής διαφάνειας για μη-μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα και των
τετραμηνιαίων υπολογισμών για τον καθορισμό των συστηματικών εσωτερικοποιητών σε
παράγωγα, δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα και εκπομπές ρύπων, η οποία είχε αρχικά
προγραμματιστεί για τις 30 Απριλίου και την 1 Μαΐου, αντίστοιχα, θα μπορούσε να ενέχει
ανεπιθύμητους λειτουργικούς κινδύνους για τους συμμετέχοντες στην αγορά υπό τις
τρέχουσες συνθήκες. Η ΕΑΚΑΑ, αν και αναγνωρίζει τη σημασία της δημοσίευσης των
υπολογισμών συναλλακτικής διαφάνειας, είναι της άποψης ότι η σχετιζόμενη με την
εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 επιβάρυνση στους συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει
να ληφθεί υπόψη.
Κατά συνέπεια, η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θα αναβάλει τη
δημοσίευση των εν λόγω υπολογισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της
ρευστότητας και τον καθορισμό, σε προσυναλλακτικό και μετασυναλλακτικό επίπεδο, του
μεγάλου μεγέθους σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς (Large in Scale-LIS)
και του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο (Size Specific To The
Instrument-SSTI) από τις 30 Απριλίου 2020 στις 15 Ιουλίου 2020 καθώς και την εφαρμογή
τους από την 1 Ιουνίου 2020 στις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου θα συνεχίσουν να ισχύουν οι μεταβατικοί υπολογισμοί
συναλλακτικής διαφάνειας (TTC).
Αναφορικά με τη δημοσίευση των στοιχείων για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων
υπαγωγής στο υποχρεωτικό καθεστώς συστηματικής εσωτερικοποίησης για παράγωγα,
εκπομπές ρύπων και δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, η ΕΑΚΑΑ θα δημοσιοποιήσει τα
στοιχεία αυτά μέχρι την 1 Αυγούστου 2020 και το εν λόγω υποχρεωτικό καθεστώς θα
ισχύσει από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Η εν λόγω καθυστέρηση στη δημοσίευση για τα παράγωγα, τις εκπομπές ρύπων και τα
δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα θα επιτρέψει επίσης στην ΕΑΚΑΑ να εκτελέσει
επιπρόσθετες εργασίες για την ποιότητα των δεδομένων, επιτρέποντας ευρύτερη κάλυψη
των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων σε σύγκριση με αυτή που θα επέτρεπε η
αρχικά προγραμματισμένη δημοσίευση τον Απρίλιο.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ.
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Αναφορικά με την προσαρμογή στα νέα όρια, σε προσυναλλακτικό και μετασυναλλακτικό
επίπεδο, για το μεγάλο μέγεθος σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς (Large in
Scale-LIS) και το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο (Size Specific To
The Instrument-SSTI) που αφορά στα ομόλογα, είναι μια διαδικασία που οι συμμετέχοντες
στην αγορά έχουν ήδη εφαρμόσει το περασμένο έτος και δε θα πρέπει να απαιτεί νέες
εκδόσεις πληροφορικής (IT releases). Επομένως, η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι τυχόν αναβολή
στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων των υπολογισμών συναλλακτικής διαφάνειας θα
συνεπαγόταν αφ’ εαυτής κάποιους κινδύνους και ίσως να δημιουργούσε επιπρόσθετα βάρη
σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά που τους έχουν ήδη σχεδιάσει. Κατά συνέπεια,
η δημοσίευση και η εφαρμογή των ετήσιων υπολογισμών συναλλακτικής διαφάνειας για
τα ομόλογα θα παραμείνουν ως έχουν και τα νέα όρια θα είναι εφαρμοστέα από 1 Ιουνίου
2020.
Η ΕΑΚΑΑ, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές, θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά
την κατάσταση και θα λάβει ή θα προτείνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίσει τις
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη διαφάνεια των αγορών.
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