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 Φρανκφούρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015 

L/MD/15/495 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-100) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 22 Ιουνίου 2015. 

Όσον αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, οι εντεταλμένες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι 

επιφορτισμένες με τα καθήκοντα αφενός της διεξαγωγής ερευνών και της επιβολής κυρώσεων σε 

περιπτώσεις χειραγώγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 

πληροφοριών και αφετέρου της αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ο ρόλος της ΕΚΤ όσον αφορά τα εποπτικά καθήκοντα που προβλέπονται στην οδηγία για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων, στην οδηγία για την κατάχρηση αγοράς και στην οδηγία για την καταπολέμηση 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιορίζεται στη συνεργασία με τις εντεταλμένες 

αρμόδιες αρχές, όταν και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως 

δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, για την οποία διεξάγονται 

προς το παρόν τριμερείς διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδια αρχή που θα 

εποπτεύει την παραγωγή και χρήση δεικτών αναφοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δείκτες αυτοί είναι 

αξιόπιστοι, αντιπροσωπευτικοί και μη επιρρεπείς σε χειραγώγηση. 
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Όπως αναφέρεται στη γνώμη της ΕΚΤ της 7ης Ιανουαρίου 20141, η ΕΚΤ υποστηρίζει τη ρυθμιστική 

παρέμβαση της Ένωσης με τη μορφή πρότασης κανονισμού στα ζητήματα που θέσατε με την επιστολή σας. 

Επίσης, υποστηρίζει τον στόχο για τη θέσπιση ενός κοινού συνόλου κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για τη 

διαδικασία καθορισμού δεικτών αναφοράς για χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις 

προς όφελος της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των χρηματοπιστωτικών δεικτών αναφοράς και του ευρύτερου 

προβληματισμού για την προστασία των επενδυτών και καταναλωτών.  

Για το Ευρωσύστημα, η διατήρηση της ποιότητας των συνεισφορών (εισερχόμενα δεδομένα) στους εν λόγω 

δείκτες και της ακεραιότητας των διαχειριστών τους είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαφύλαξη της 

ακεραιότητας και αξιοπιστίας των βασικών χρηματοπιστωτικών δεικτών αναφοράς. Για τον λόγο αυτόν, 

μεταξύ άλλων, η ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά στις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας, προκειμένου να παράσχει στήριξη στους συμμετέχοντες της αγοράς για την ανάπτυξη 

αρτιότερων δεικτών βασισμένων στις συναλλαγές που θα αποτελέσουν εναλλακτική λύση για τους 

σημαντικότερους δείκτες αναφοράς που βασίζονται στο ισχύον επιτόκιο. 

 

 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 

 

                                                      
1  Βλ. γνώμη της ΕΚΤ, της 7ης Ιανουαρίου 2014, αναφορικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες που 

χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (CON/2014/2), η οποία 
είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014ab0002_el_txt.pdf). 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014ab0002_el_txt.pdf

