ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 για τη διευκόλυνση
της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 345/2013, (ΕΕ) 346/2013 και (ΕΕ) 1286/2014
Δια της παρούσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») επιθυμεί να ενημερώσει την
αγορά ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156, ο οποίος είναι αναρτημένος στη σελίδα της ΕΚΚ,
εφαρμόζεται από την 01η Αυγούστου 2019, εκτός από τα άρθρα 4(1)-(5), 5(1) και (2), 15 και 16
αυτού, που εφαρμόζονται από τις 02 Αυγούστου 2021.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 στοχεύει στην διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών σε σχέση με
τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων («ΟΣΕ») και συνεπώς στην επίτευξη μιας πιο
ανταγωνιστικής και ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς εντός της Ένωσης.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τους ΟΣΕ και η
βελτίωση των όρων με τους οποίους λειτουργεί καθώς και να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις για
τα ΟΣΕ, δηλ. διαφημιστικές ανακοινώσεις σε ενδεχόμενους επενδυτές, και τη διαφάνεια των
διατάξεων που δεν εμπίπτουν στα πεδία που διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την
οδηγία 2011/61/ΕΕ (καθιστώντας ευκολότερη τη δημιουργία ενός μηχανισμού διασυνοριακού
διαβατηρίου), κρίθηκε σκόπιμο όπως υιοθετηθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που να μειώνει τα
εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή ΟΣΕ σε ενωσιακό επίπεδο.
Τροποποιήσεις στους Κανονισμούς EuVECA και ELTIF
Αναφέρεται ότι κατά την ίδια μέρα έχει ψηφιστεί και η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 για την
τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, η οποία τροποποιεί ορισμένες διατάξεις της οδηγίας
2009/65/ΕΚ (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΔΟΕΕ), με σκοπό τη μείωση των ρυθμιστικών
φραγμών στη διασυνοριακή διανομή των ΟΣΕ στην ΕΕ. Η μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 02 Αυγούστου 2021. Τα νέα αυτά μέτρα αναμένεται να
μειώσουν το κόστος της διασυνοριακής επέκτασης των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων
και να στηρίξουν την αύξηση της διασυνοριακής εμπορικής προώθησης ΟΣΕ. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο ορισμός των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση (pre-marketing) και οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπονται ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών
όπου επιτρέπονται, ενώ σε άλλα κράτη μέλη δεν υφίσταται καθόλου η έννοια των ενεργειών
πριν από την εμπορική προώθηση, ένας εναρμονισμένος ορισμός έχει περιληφθεί στην οδηγία
2011/61/EE.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 τροποποιεί τους Κανονισμούς (ΕΕ) 345/2013 (σχετικά με τις
ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου) και (ΕΕ) 346/2013 (σχετικά με τα
ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας) ώστε να συμπεριληφθούν στους εν λόγω
κανονισμούς κανόνες για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση (‘pre-marketing’),
όπως θα ισχύει και για τους ΟΕΕ με την τροποποίηση που γίνεται στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ.
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Τροποποιήσεις στον Κανονισμό PRIIPs
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014, ορισμένες εταιρείες και πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο 32 του εν λόγω κανονισμού απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο εν λόγω κανονισμός
προβλέπει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τον επανεξετάσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018,
προκειμένου να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, εάν θα πρέπει να παραταθεί η εν λόγω μεταβατική
απαλλαγή ή εάν, αφού προσδιοριστούν τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές, οι διατάξεις σχετικά
με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα πρέπει να
αντικατασταθούν από το έγγραφο βασικών πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες με το
έγγραφο αυτό όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να προβεί στην επανεξέταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, όπως είχε
προβλεφθεί αρχικά, η προθεσμία για την επανεξέταση αυτή θα πρέπει να παραταθεί κατά 12
μήνες.

Λευκωσία, 07 Νοεμβρίου 2019
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