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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών (γνωστή και ως «ESMA», εφεξής «η 

Αρχή»), με έδρα στο Παρίσι, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Καθήκον της Αρχής είναι η βελτίωση της 

λειτουργίας της εσωτερικής χρηματοοικονομικής αγοράς της ΕΕ, με την εξασφάλιση 

νομοθεσίας και εποπτείας υψηλού, αποτελεσματικού και συνεκτικού επιπέδου, την 

προαγωγή της ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοοικονομικών συστημάτων 

και την ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού εποπτείας, προς διασφάλιση της σταθερότητας 

και αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. Η Αρχή συγκροτήθηκε 

την 1η Ιανουαρίου 2011. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων 

ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου της Αρχής. Τα ανωτέρω 

συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 

ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις3 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού4

                                                      

1 ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84. 

 για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες και οι 
δραστηριότητες της Αρχής. 

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού 
ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί. 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων 

λογαριασμών της Αρχής, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

αυτοί βασίζονται5

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής περιλαμβάνει 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό 

την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να 

μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την επιλογή και 

εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που 

ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής

: 

6

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 

οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει 

κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων 

· και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων 

υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους 

λογαριασμούς της Αρχής, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των 

διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο 

δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί 

απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της 

Αρχής. 

                                                                                                                                                                      
4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 

5 Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, κατά περίπτωση, από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS) που 
εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση 

κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους 

λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται 

σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη 

συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής 

εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και 

σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών 

εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της 

παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 

ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών της Αρχής, όπως ορίζει το άρθρο 208, 

παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ

 δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων 

λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 

βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους 

κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου 

του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο 

προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών 

ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

8

                                                      

7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 

. 

8 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής παρέχουν ακριβοδίκαιη 

εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014, των 

αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της και τους 

λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 

κανονικές. 

10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

11. Τα τέλη με τα οποία επιβαρύνθηκαν το 2014 οι εποπτευόμενες οντότητες (οργανισμοί 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και αρχεία καταγραφής συναλλαγών) 

(6 623 000 ευρώ), τα οποία εμφανίζονται ως έσοδα στην προσωρινή κατάσταση 

οικονομικών αποτελεσμάτων, βασίστηκαν σε εκτιμήσεις κι όχι στο πραγματικό κόστος των 

εποπτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν9

                                                      

9 Η ανάγκη χρέωσης τελών βάσει πραγματικού κόστους αναφέρεται στο άρθρο 4 του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 279 της 19.10.2013, σ. 4) που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο άρθρο 19, 
παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής.  

. Τα τέλη με τα οποία χρεώνονται οι 

εποπτευόμενες οντότητες πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το 

πραγματικό κόστος της δραστηριότητας αυτής. Η Αρχή επεξεργάζεται επί του παρόντος 

μοντέλο για την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν τα 

ανωτέρω. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

12. Όταν η Αρχή ιδρύθηκε το 2010, παρέλαβε ορισμένες συμβάσεις-πλαίσια ΤΠ από τον 

οργανισμό CESR (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών), τον 

οποίο διαδέχθηκε, για τη φιλοξενία των κέντρων δεδομένων της, καθώς και για την 

ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων ΤΠ. Οι καθυστερήσεις στη διοργάνωση των 

προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να 

αντικατασταθούν εγκαίρως οι ανωτέρω συμβάσεις-πλαίσια και, ως εκ τούτου, δύο από τις 

εν λόγω συμβάσεις παρατάθηκαν πέραν της αρχικής διάρκειάς τους. Επιπλέον, η Αρχή 

χρησιμοποίησε τη γαλλική κεντρική αρχή προμηθειών (Union de Groupements d’Achats 

Publics- UGAP) για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ΤΠ. Κατά τη διάρκεια του έτους, η 

Αρχή αγόρασε επίσης μέσω της UGAP έπιπλα και γραφική ύλη. Το σύνολο των σχετικών 

πληρωμών το 2014 ανήλθε σε 956 000 ευρώ. Το Συνέδριο ενημέρωσε την Αρχή ότι η 

χρησιμοποίηση της UGAP δεν συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό και έκτοτε η Αρχή 

έπαψε να την χρησιμοποιεί. Επίσης, η Αρχή έχει πλέον αντικαταστήσει όλες τις συμβάσεις-

πλαίσια ΤΠ του CESR με τις δικές της. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

13. Το συνολικό ποσοστό ακύρωσης πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2013 ήταν 

υψηλό και αντιστοιχούσε σε 940 054 ευρώ ή σε 19 %. Αυτό οφείλεται κυρίως σε 

καθυστερήσεις από την πλευρά των αναδόχων στην παροχή των υπηρεσιών που είχαν 

ζητηθεί, αλλά και στην ακύρωση της αγοράς αδειών για ακυρωθέν έργο, σε δυσκολίες που 

ανέκυψαν κατά την υλοποίηση μιας σύμβασης για προσωπικό προσωρινής απασχόλησης, 

καθώς και στη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα σύμβαση-πλαίσιο παροχής 

συμβουλών ΤΠ. 

14. Το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων αυξήθηκε από 93 % το 2013 σε 

99 % το 2014, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων 

πραγματοποιήθηκαν περισσότερο εγκαίρως. Εντούτοις, το επίπεδο των μεταφορών 

ανειλημμένων πιστώσεων στο 2015 ήταν υψηλό για τον τίτλο IΙI (επιχειρησιακές δαπάνες) 

και αντιστοιχούσε σε 4 063 580 ευρώ ή στο 45 % (έναντι 3 688 487 ευρώ ή 58 % το 2013). 

Από το εν λόγω ποσό, 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου αφορούν υπηρεσίες ΤΠ και λοιπές 
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υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν το 2014, αλλά δεν είχαν εξοφληθεί από την Αρχή στο 

τέλος του έτους. Επιπλέον, προς το τέλος του έτους συνήφθησαν συμβάσεις αξίας 

1,3 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με υπηρεσίες που αναμενόταν να παρασχεθούν το 2015. 

Το υπόλοιπο ποσό των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος αιτιολογείται από τον 

πολυετή χαρακτήρα των συμβάσεων που υπεγράφησαν. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

15. Στο παράρτημα I

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν 

σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο τα προηγούμενα έτη. 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Milan Martin 

CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 

8ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Πρόεδρος 
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Παράρτημα I 

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί 
/ ά.α.) 

2011 

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το οικονομικό έτος 2011 ανήλθε σε 16,9 εκατομμύρια ευρώ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 1, του ιδρυτικού κανονισμού της, το 60 % του 
προϋπολογισμού για το 2011 χρηματοδοτήθηκε από τις εισφορές των κρατών μελών και των 
χωρών της ΕΖΕΣ, ενώ το 40 % από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στο τέλος του 2011, η Αρχή 
κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ύψους 4,3 
εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Αρχής, το πλήρες ποσό 
καταχωρίστηκε εν συνεχεία στους λογαριασμούς ως υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Για το 2014 αναφέρθηκε αρνητικό 
αποτέλεσμα του προϋπολογισμού 

2011 Επισημάνθηκαν αδυναμίες όσον αφορά έξι νομικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν πριν από 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων (ύψους 483 845 ευρώ).  Εν εξελίξει1 

2011 

Το Συνέδριο εντόπισε ορισμένες περιπτώσεις, συνολικής αξίας 207 442 ευρώ, για τις οποίες οι 
πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρθηκαν στο 2012 από το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν 
αντιστοιχούσαν σε υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω μεταφορές ήταν 
παράτυπες και πρέπει να ακυρωθούν. 

Ολοκληρώθηκε 

2012 
Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας της, η Αρχή έκανε ένα σημαντικό βήμα εγκρίνοντας και 
εφαρμόζοντας τις βασικές απαιτήσεις για το σύνολο των προτύπων εσωτερικού ελέγχου. 
Εντούτοις, δεν επιτεύχθηκε η πλήρης εφαρμογή των προτύπων. 

Εν εξελίξει 
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί 
/ ά.α.) 

2012 Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων όσον αφορά την 
τήρηση των προθεσμιών και την τεκμηρίωσή τους. Εν εξελίξει 

2012 
Το 2012 η Αρχή πραγματοποίησε 22 μεταφορές πιστώσεων, συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων 
ευρώ (16 % του συνολικού προϋπολογισμού για το 2012), γεγονός που αποτελεί ένδειξη 
αδυναμιών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 

2013 

Το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων αυξήθηκε από 86 % το 2012 σε 93 % το 2013, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 
εγκαίρως το εν λόγω έτος. Ωστόσο, το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκε 
στο 2014 ήταν υψηλό για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) και ανήλθε σε 3 688 487 ευρώ 
(58 %). Αυτό οφειλόταν σε: υπηρεσίες ΤΠ που παρασχέθηκαν το 2013 αλλά δεν είχαν ακόμη 
εξοφληθεί (0,8 εκατομμύρια ευρώ), υπηρεσίες ΤΠ που προβλέπονταν στο πρόγραμμα εργασίας 
για το 2014 των οποίων οι συμβάσεις υπεγράφησαν στο τέλος του έτους (1,1 εκατομμύρια ευρώ), 
σε ορισμένες καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων ΤΠ (0,4 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και 
στην πολυετή φύση ορισμένων έργων ΤΠ. 

ά.α. 

2013 

Το 2013, η Αρχή πραγματοποίησε 12 μεταφορές πιστώσεων εντός του προϋπολογισμού, ύψους 
5,1 εκατομμυρίων ευρώ ή 18 % του προϋπολογισμού (2012: 22 μεταφορές, ύψους 
3,2 εκατομμυρίων ευρώ ή 16 % του προϋπολογισμού), γεγονός που αποτελεί ένδειξη 
συνεχιζόμενων αδυναμιών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 

2013 
Το 27 % περίπου των πληρωμών του 2013 για παραληφθέντα αγαθά και παρασχεθείσες 
υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η μέση καθυστέρηση 
ήταν 32 ημέρες. Το 2013 καταβλήθηκε τόκος υπερημερίας, ο οποίος ανήλθε σε 3 834 ευρώ. 

Εν εξελίξει 
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί 
/ ά.α.) 

2013 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 και την 
οδηγία περί ΦΠΑ της ΕΕ3, η Αρχή απαλλάσσεται από την έμμεση φορολογία. Ο συνολικός ΦΠΑ με 
τον οποίο επιβαρύνθηκε η Αρχή κατά την περίοδο 2011-2013 ανήλθε σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. 
Κατόπιν μακρών συζητήσεων με το κράτος μέλος υποδοχής, η Αρχή άρχισε να ζητεί την 
επιστροφή του ΦΠΑ το τελευταίο τρίμηνο του 2012, ωστόσο έως το τέλος του 2013 είχε ζητηθεί η 
επιστροφή μόλις 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

Ολοκληρώθηκε 

1 Το 2014 πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων 15 αναλήψεις υποχρεώσεων, συνολικής αξίας 572 167,95 ευρώ, καθώς και 4 εκ των υστέρων αυξήσεις 
στις αναλήψεις υποχρεώσεων, συνολικής αξίας 1 391,72 ευρώ. 

2 Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 115 της 9.5.2008, σ. 266). 
3 Οδηγία 2006/112/EΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1). 
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Παράρτημα ΙΙ 

Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών 

(Παρίσι) 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς 
αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης 
(άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. 

Αρμοδιότητες 
της Αρχής 
(κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
και του 
Συμβουλίου και 
κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1060/2009 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
και του 
Συμβουλίου) 

Καθήκοντα 
− Καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. 
− Καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. 
− Εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. 
− Εκδίδει συστάσεις εάν η αρμόδια εθνική αρχή δεν έχει εφαρμόσει τις 

τομεακές πράξεις ή τις έχει εφαρμόσει κατά τρόπο που φαίνεται να 
παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης. 

− Λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις απευθυνόμενες προς αρμόδιες αρχές 
σε ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για την επίλυση 
διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις. 

− Σε περιπτώσεις που αφορούν άμεσα εφαρμόσιμο δίκαιο της Ένωσης, 
λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις απευθυνόμενες στους συμμετέχοντες 
στις χρηματοοικονομικές αγορές, στις εξής περιπτώσεις: i) εάν η αρμόδια 
εθνική αρχή δεν έχει εφαρμόσει τις τομεακές πράξεις ή τις έχει εφαρμόσει 
κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης και εάν η 
αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την επίσημη γνώμη της Επιτροπής· ii) 
σε ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εάν η αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής· ή iii) σε επίλυση διαφωνιών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις, εάν η αρμόδια 
αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής. 

− Γνωμοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή, σχετικά με το σύνολο των θεμάτων της αρμοδιότητάς της. 

− Συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοοικονομικές αγορές, προς εκτέλεση των καθηκόντων που της 
έχουν ανατεθεί. 

− Αναπτύσσει κοινές μεθοδολογίες εκτίμησης της επίπτωσης των 
χαρακτηριστικών και των διαδικασιών διανομής των προϊόντων στην 
οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές 
αγορές και στην προστασία του καταναλωτή. 
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− Παρέχει κεντρικά προσπελάσιμη βάση δεδομένων των εγγεγραμμένων 
συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές στο πεδίο αρμοδιότητάς 
της όπου προβλέπεται από την τομεακή νομοθεσία. 

− Εκδίδει προειδοποιήσεις σε περίπτωση που κάποια χρηματοοικονομική 
δραστηριότητα ενέχει σοβαρή απειλή για τους στόχους της. 

− Απαγορεύει ή περιορίζει προσωρινά ορισμένες χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες που απειλούν την ομαλή λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοοικονομικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ένωσης στις 
περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην τομεακή 
νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

− Συμμετέχει σε δραστηριότητες των σωμάτων εποπτών, όπως, μεταξύ 
άλλων, σε επιτόπιους ελέγχους, που διενεργούνται από κοινού από δύο ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές. 

− Αντιμετωπίζει οποιονδήποτε κίνδυνο διατάραξης των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προκαλείται από την ανεπάρκεια 
του συνόλου ή μερών του χρηματοοικονομικού συστήματος και ενδέχεται 
να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στην 
πραγματική οικονομία. 

− Καταρτίζει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τους 
βασικούς συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη ο συστημικός κίνδυνος που εγκυμονούν. 

− Ερευνά συγκεκριμένο είδος χρηματοοικονομικής δραστηριότητας ή ένα 
συγκεκριμένο είδος προϊόντων ή μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς, 
προκειμένου να εκτιμά ενδεχόμενους κινδύνους κατά της ακεραιότητας 
των χρηματοοικονομικών αγορών ή της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και να απευθύνει κατάλληλες συστάσεις 
στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές για την ανάληψη δράσης. 

− Εκτελεί καθήκοντα και αναλαμβάνει αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. 

− Γνωμοδοτεί στις αρμόδιες αρχές. 
− Διεξάγει αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων των αρμόδιων αρχών από 

ομοτίμους. 
− Διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο μεταξύ αρμόδιων αρχών, ιδίως σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες αντίξοες εξελίξεις ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοοικονομικών αγορών ή τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος στην Ένωση. 

− Προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης εκτιμήσεις της αντοχής των 
συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές σε αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς. 

− Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποίησης και εγγραφής 
των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και 
σχετικά με την απόσυρση της εν λόγω πιστοποίησης και εγγραφής. 

− Καταρτίζει συμφωνίες συνεργασίας με τις σχετικές εποπτικές αρχές των 
οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων χωρών. 

− Διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις στα γραφεία των 
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οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, των 
αξιολογούμενων οντοτήτων και των σχετιζόμενων με αυτές τρίτων. 

− Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
διαπράξει παράβαση, λαμβάνει αποφάσεις απόσυρσης της εγγραφής του, 
απαγορεύει προσωρινώς την έκδοση αξιολογήσεων της πιστοληπτικής 
ικανότητας, αναστέλλει τη χρήση, για κανονιστικούς σκοπούς, των 
αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό, ζητεί να σταματήσει η παράβαση ή/και εκδίδει 
δημόσιες ανακοινώσεις. 

− Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
διαπράξει παράβαση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, λαμβάνει αποφάσεις 
επιβολής προστίμου. 

− Εγκρίνει και εποπτεύει αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν την 
έδρα τους στην ΕΕ και αναγνωρίζει γραφεία συμψηφισμού με έδρα σε 
τρίτες χώρες, τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε πελάτες 
στην ΕΕ.  

− Καταρτίζει συμφωνίες συνεργασίας με τις σχετικές εποπτικές αρχές των 
παραγώγων τρίτων χωρών. 

− Διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις στα γραφεία των αρχείων 
καταγραφής συναλλαγών ή των σχετιζόμενων με αυτά τρίτων. 

− Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαπράξει παράβαση εκ 
προθέσεως ή εξ αμελείας, αναλαμβάνει εποπτικές δράσεις. 

− Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαπράξει παράβαση εκ 
προθέσεως ή εξ αμελείας, λαμβάνει αποφάσεις επιβολής προστίμου. 

Διοίκηση Συμβούλιο εποπτών 
Σύνθεση  
Ο πρόεδρος της Αρχής (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο επικεφαλής της εθνικής 
αρχής κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την εποπτεία των 
συμμετεχόντων στη χρηματοοικονομική αγορά, ένας εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ένας εκπρόσωπος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (χωρίς δικαίωμα ψήφου), 
ένας εκπρόσωπος από κάθε μία από τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές (χωρίς δικαίωμα ψήφου).  
Καθήκοντα  
Καθοδηγεί το έργο της Αρχής και είναι υπεύθυνο για τη λήψη των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του ιδρυτικού κανονισμού. 
Συμβούλιο διοίκησης 
Σύνθεση  
Συγκροτείται από τον πρόεδρο και έξι άλλα μέλη του συμβουλίου εποπτών, 
που εκλέγονται από τα μέλη του συμβουλίου εποπτών με δικαίωμα ψήφου. 
Ο εκτελεστικός διευθυντής και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου (ωστόσο ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα προϋπολογισμού).  
Καθήκοντα  
Εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της και εκτελεί τα 
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό. 
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Πρόεδρος 
Εκπροσωπεί την Αρχή, είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των εργασιών 
του συμβουλίου εποπτών και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου 
εποπτών και του συμβουλίου διοίκησης. Διορίζεται από το συμβούλιο 
εποπτών, κατόπιν ακρόασης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εκτελεστικός διευθυντής 
Διορίζεται από το συμβούλιο εποπτών, κατόπιν επιβεβαίωσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι επιφορτισμένος με τη διοίκηση της Αρχής 
και προετοιμάζει το έργο του συμβουλίου διοίκησης. 
Εσωτερικός έλεγχος 
Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Εξωτερικός έλεγχος 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. 

Πόροι που 
τέθηκαν στη 
διάθεση της 
Αρχής το 2014 

Οριστικός προϋπολογισμός 
− Συνολικός προϋπολογισμός: 33,24 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος 

περιλαμβάνει:  
− επιχορήγηση της Επιτροπής: 11,07 εκατομμύρια ευρώ 
− εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών: 15,55 εκατομμύρια ευρώ 
− τέλη καταβαλλόμενα από τις εποπτευόμενες οντότητες: 

6,62 εκατομμύρια ευρώ (οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας: 5,58 εκατομμύρια ευρώ, αρχεία καταγραφής συναλλαγών: 
1,04 εκατομμύρια ευρώ). 

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
− Μόνιμοι υπάλληλοι: στον πίνακα προσωπικού προβλέπονταν 133 θέσεις 

έκτακτων υπαλλήλων, εκ των οποίων στις 31.12.2014 είχαν πληρωθεί 125. 
− Συμβασιούχοι υπάλληλοι: στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 32 θέσεις 

συμβασιούχων υπαλλήλων (ΙΠΑ), εκ των οποίων στις 31.12.2014 είχαν 
πληρωθεί 27. 

− Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες: στον προϋπολογισμό (αρχή του 
έτους) προβλέπονταν 21 θέσεις αποσπασμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων (ΙΠΑ), εκ των οποίων στις 31.12.2014 είχαν πληρωθεί 
16. 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες 
το 2014 

− Παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Έκδοση αρκετών 
περιοδικών εκθέσεων κινδύνου και περιλήψεις των τάσεων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. 

− Διεξαγωγή προσαρμοσμένης οικονομικής έρευνας και εκτιμήσεων 
αντικτύπου. Δημοσίευση οικονομικών εγγράφων εργασίας για τις αγορές 
αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και τις αγορές 
παραγώγων. 

− Συμβολή στο έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ) σχετικά με τον συστημικό κίνδυνο.  

− Εξέταση της υλοποίησης των συστάσεων των ΕΑΤ-ΕSMA προς τη Euribor-
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EBF. 
− Επέκταση των εργασιών σχετικά με την παρακολούθηση των αγορών και 

τη χρηματοοικονομική καινοτομία, μέσω χρηματοοικονομικού πλαισίου 
καινοτομίας.  

− Διεξαγωγή ανάλυσης καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων και 
διαδικασιών. 

− Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες 
επενδυτές και έκδοση καλών πρακτικών για τη διαρθρωμένη διαχείριση 
επενδυτικών προϊόντων. 

− Διατύπωση του αιτήματος για κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 
συμμετοχική χρηματοδότηση. 

− Πραγματοποίηση εργασιών όσον αφορά την εκπαίδευση επενδυτών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το διεθνές δίκτυο του ΟΟΣΑ 
για την εκπαίδευση των επενδυτών. 

− Παροχή συμβουλών όσον αφορά το σύστημα ενισχυμένης προστασίας των 
επενδυτών στο πλαίσιο των MiFID II/MiFIR. Προετοιμασία μελλοντικών 
εργασιών για την προστασία των επενδυτών.  

− Εκπόνηση εκτελεστικών κανόνων για τη MiFID II σχετικά με ζητήματα 
δευτερογενών αγορών. 

− Έκδοση προειδοποιήσεων για τους επενδυτές στην ΕΕ και καλών 
πρακτικών για τη διαρθρωμένη διαχείριση επενδυτικών προϊόντων. 

− Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη συμμόρφωση με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τις πολιτικές και τις πρακτικές για 
τις αποδοχές (MiFID). 

− Κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για βασικούς δείκτες και 
αναγνωρισμένα χρηματιστήρια στο πλαίσιο του κανονισμού περί 
κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

− Ενίσχυση της εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας.  

− Πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με την επιλογή και τη σύγκρουση 
συμφερόντων όσον αφορά τον κλάδο των οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας. 

− Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας με τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες 
επικεντρώνονται στη δημοσιοποίηση πτυχών που αφορούν την 
αξιολόγηση του δημόσιου χρέους, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική και 
διαδικασίες. 

− Αξιολόγηση αιτήσεων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με έδρα σε 
χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ. 

− Εποπτεία αρχείων καταγραφής συναλλαγών με έδρα στην ΕΕ και εργασίες 
σχετικά με ζητήματα που αφορούν τρίτες χώρες ή την αντιστοιχία των 
καθεστώτων τρίτων χωρών. 

− Κατάρτιση τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο του κανονισμού για τα 
κεντρικά αποθετήρια τίτλων. 

− Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόσβαση κεντρικού 
αποθετήριου τίτλου σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τόπο 
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διαπραγμάτευσης. 
− Προετοιμασία για την υποχρέωση εκκαθάρισης στο πλαίσιο του 

κανονισμού για την υποδομή των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR). 
− Έκδοση 11 ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τον κανονισμό EMIR 

για την περαιτέρω διευκρίνιση της πρακτικής υλοποίησης. 
− Προσδιορισμός προϊόντων, αντισυμβαλλομένων και ημερομηνιών έναρξης 

για την εκκαθάριση των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων. 
− Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και του 
Διεθνού Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO) για τις υποδομές 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς όσον αφορά τους κεντρικούς 
αντισυμβαλλόμενους. 

− Παροχή συμβουλών για το αντίστοιχο όργανο των κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων ΙΙ στην Ιαπωνία - κεντρικών αντισυμβαλλομένων για 
εμπορεύματα και αξίες. 

− Συζήτηση των κατηγοριών των μετοχών σχετικά με τους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). 

− Δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον διαχωρισμό των 
στοιχείων του ενεργητικού στο πλαίσιο της οδηγίας για τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. 

− Παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 
οδηγίας ΟΣΕΚΑ V. 

− Παροχή βασικών εγγράφων ενημέρωσης για δέσμη επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές βασιζόμενη σε ασφάλιση επενδυτικών 
προϊόντων. 

− Παροχή συμβουλών για τα εκτελεστικά μέτρα των κανονισμών σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) και τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (EuVECA). 

− Παροχή συμβουλών για σημαντικές γνωστοποιήσεις μετόχων. 
− Κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα σημαντικά 

μετοχικά μερίδια και ενδεικτικής κατάστασης των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που υπόκεινται σε απαιτήσεις κοινοποίησης στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης οδηγίας για τη διαφάνεια. 

− Κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το ευρωπαϊκό 
σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης. 

− Ανταπόκριση σε δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό ΔΛΠ (για την 
εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων). 

− Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την επιβολή της υποχρέωσης 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

− Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με εναλλακτικά μέτρα 
επιδόσεων. 

− Συμβολή στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς σε διεθνές επίπεδο για τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων. 
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− Αναθεώρηση των πρακτικών εποπτείας όσον αφορά τις πληροφορίες για 
τους επενδυτές στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID. 

− Αναθεώρηση των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας στο πλαίσιο της 
MiFID σχετικά με θεμιτές, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από την Αρχή. 

 



European Securities and Markets Authority 
 

ESMA_EL 

 
 

 
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
 

11. Όπως αναφέρεται στην παρατήρηση, η ESMA ανέπτυξε το 2014 ένα μοντέλο για την 

κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ακριβής παρακολούθηση 

των δαπανών των εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής. Η ESMA θα εφαρμόσει το μοντέλο 

το 2015. Συνεπώς, από το τρέχον έτος τα έσοδα από τα τέλη που χρεώνονται στους 

εποπτευόμενους φορείς θα καθορίζονται με βάση το πραγματικό και όχι το εκτιμώμενο κόστος 

των εποπτικών δραστηριοτήτων. 

12. Η ESMA επιβεβαιώνει το κλείσιμο όλων των συναφθεισών συμβάσεων, τις οποίες παρέλαβε 

από τον οργανισμό CESR (η τελευταία σύμβαση έληξε στις 20 Αυγούστου 2014) και 

ενημερώνει ότι δεν χρησιμοποιεί πλέον τη γαλλική κεντρική αρχή προμηθειών (Union de 

Groupements d’Achats Publics- UGAP) για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών. 

13. Η ESMA έχει επίγνωση του υψηλού ποσοστού ακύρωσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν 

από το 2013. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ακύρωσης, το 2014, αναθεωρήθηκε η διαδικασία 

που διεξάγεται στο τέλος του έτους, με την παροχή έγκαιρων και ακριβών οδηγιών και τη 

διοργάνωση εσωτερικών συναντήσεων με τους δημοσιονομικούς παράγοντες της ESMA. 

14. Όσον αφορά το υψηλό ποσοστό μεταφορών στον τίτλο ΙΙΙ, λαμβάνεται υπόψη η παρατήρηση 

του Συνεδρίου και επιβεβαιώνεται η εξήγηση σχετικά με τον πολυετή χαρακτήρα των 

σύμφωνων με τη νομοθεσία έργων ΤΠ. 
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