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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID, 2004/39/ΕΚ), η οποία ισχύει 
από τον Νοέμβριο του 2007, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων και ο συντάκτης γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι 
είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί η ισχύουσα οδηγία MiFID (στο εξής αποκαλούμενη MiFID II) 
για να διορθωθούν οι αδυναμίες της.

Έκτοτε, ωστόσο, υπήρξαν δύο εξελίξεις που αποκάλυψαν την αναγκαιότητα βελτιώσεων:
πρώτον, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξελίχθηκαν σημαντικά με την ανάδυση, για 
παράδειγμα, νέων προϊόντων. Δεύτερον, η οικονομική κρίση του 2008 και τα επακόλουθά 
της φανέρωσαν αδυναμίες στη λειτουργία και τη διαφάνεια των αγορών αυτών καθώς και 
ελλείψεις της MiFID για την αντιμετώπισή τους. Αντλώντας τα απαιτούμενα διδάγματα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αναθεωρηθεί η MiFID. Οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης 
είναι:

- να αυξηθεί η διαφάνεια και η εποπτεία των λιγότερο ρυθμιζόμενων αγορών,

- να μειωθούν οι κίνδυνοι διατάραξης των αγορών και οι συστημικοί κίνδυνοι,

- να προστατευθούν καλύτερα οι επενδυτές και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και

- να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών με ταυτόχρονη 
μείωση του περιττού κόστους για τους συμμετέχοντες στην αγορά και

- να προβλεφθεί τόσο η βελτίωση της διαφάνειας όσο και η ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η προτεινόμενη νέα νομοθεσία αποτελείται από δύο διαφορετικές νομοθετικές πράξεις, μια 
οδηγία (MiFID) και έναν κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (στο εξής 
αποκαλούμενο MiFIR) και επομένως θα πρέπει και οι δύο πράξεις να εξετασθούν μαζί. Ο 
κύριος στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να θεσπισθούν ομοιόμορφες απαιτήσεις 
σε όλα τα κράτη μέλη σε σχέση με την ανακοίνωση δεδομένων για τις συναλλαγές στο κοινό, 
την αναφορά των συναλλαγών, τη διαπραγμάτευση παραγώγων προϊόντων σε οργανωμένους 
τόπους συναλλαγών, τη μη διακριτική πρόσβαση στην εκκαθάριση και στα κριτήρια 
αναφοράς για τις συναλλαγές καθώς και τις αρμοδιότητες παρέμβασης των αρμοδίων αρχών.

Κατά την άποψη του συντάκτη η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας θα μπορούσε να επικεντρωθεί κυρίως στις επιπτώσεις του προτεινόμενου 
κανονισμού στον τομέα των εταιρειών μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα όπως οι 
βιομηχανίες βασικών προϊόντων. Διερωτάται κατά πόσον οι απαιτήσεις δυνάμει του 
προτεινόμενου κανονισμού είναι αναλογικές για τις εταιρείες μη χρηματοοικονομικού 
χαρακτήρα. Γενικώς ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι εταιρείες μη 
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα όπως οι βιομηχανίες βασικών προϊόντων δεν πρέπει, λόγω 
της φύσης τους, να αντιμετωπίζονται σαν παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι 
τράπεζες. Οι συναλλακτικές δραστηριότητες των εταιρειών μη χρηματοοικονομικού 
χαρακτήρα δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών.
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Ως εκ τούτου ο συντάκτης γνωμοδότησης σε περαιτέρω διεργασίες θα επικεντρώσει την 
προσοχή του περισσότερο - και εάν χρειασθεί, θα καταθέσει σχετικές τροπολογίες σε 
μεταγενέστερο στάδιο - στον αντίκτυπο του κανονισμού MiFIR σε εταιρείες μη 
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάριν η αγορά ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής υπόκειται ήδη σε κανόνες που έχουν εισαχθεί με τον κανονισμό 2011/1227/ΕΚ 
(REMIT) για την ακεραιότητα της αγοράς και επομένως θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί 
ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης του άρθρου 24 δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που υπόκεινται στη δέουσα παρακολούθηση από τις αρμόδιες 
αρχές προληπτικής εποπτείας όπως ορίζεται στον κανονισμό REMIT. 


