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Ανέλαβε δράση η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ESMA
Την Κύπρο εκπροσωπεί
στο Συμβούλιο Εποπτών
ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
κ. Γιώργος Χαραλάμπους
Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ESMA (European Securities and Markets
Authority), η σύσταση της οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του χρόνου, ξεκίνησε κανονικά τη
λειτουργία της από τις 11 Ιανουαρίου 2011. Η ESMA έχει αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR – Committee of European
Securities Regulators), η οποία λειτουργούσε μέχρι το 2010 ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε θέματα πολιτικής αναφορικά με τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και σε θέματα
βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς και
διασφάλισης της συνεπέστερης και έγκαιρης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτημέλη.
Η δημιουργία της ESMΑ αποτελεί μια από τις πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην
προώθηση της σταθερότητας του οικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
περιορισμό της πιθανότητας επανεμφάνισης μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, τον έγκαιρο
εντοπισμό μιας εν δυνάμει επερχόμενης κρίσης καθώς και τον περιορισμό των επιπτώσεων,
διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την απόδοση και την εύρυθμη λειτουργία των
κεφαλαιαγορών. Η ESMA θα έχει διευρυμένες εξουσίες σε σύγκριση με την CESR και σκοπός
της θα είναι να προάγει την εποπτική σύγκλιση των ρυθμιστών της κεφαλαιαγοράς και των
διαφορετικών οικονομικών τομέων σε συνεργασία με τις άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές,
αρμόδιες στον τομέα της τραπεζικής, της ασφάλισης και των επαγγελματικών συντάξεων
Οι εργασίες της ESMA, όσον αφορά τη νομοθεσία των κεφαλαιαγορών, θα συμβάλουν στη
δημιουργία Κανόνων που θα διασφαλίζουν την ίδια μεταχείριση των επενδυτών σε όλα τα κράτη
μέση της Ε.Ε., δημιουργώντας ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των επενδυτών είτε μέσω
εποπτικών μηχανισμών είτε μέσω αποτελεσματικών Κανόνων. Παράλληλα, η ΕSMA προωθεί
ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παροχείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα

διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εποπτικής διαδικασίας για τις υπό
εποπτεία εταιρείες.
Η συνεισφορά της ESMA, με τις διευρυμένες εξουσίες που έχει έναντι της CESR, αναμένεται να
είναι καταλυτική στην οικονομική σταθερότητα της Ε.Ε., διακρίνοντας πιθανούς κινδύνους για το
οικονομικό σύστημα, ώστε να περιοριστούν οι ενδεχόμενες απειλές για την οικονομική
σταθερότητα στην Ένωση. Επίσης, αντίθετα με την CESR, της οποίας ο ρόλος ήταν καθαρά
συμβουλευτικός, η ESMA θα έχει τη δυνατότητα να επιλαμβάνεται η ίδια την εποπτεία
οργανισμών που έχουν δραστηριότητες σε όλο το εύρος της ΕΕ, να δρα ως συντονιστής των
εθνικών εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς και σε έκτακτες περιπτώσεις να υιοθετεί
επείγοντα μέτρα.
Στο Συμβούλιο Εποπτών της ESMA, το οποίο συνήλθε στην πρώτη του συνεδρία στην έδρα της
Επιτροπής στο Παρίσι, στις 11 Ιανουαρίου 2011, έχουν εγκριθεί οι εσωτερικοί κανόνες και οι
διαδικασίες λειτουργίας της εποπτικής Αρχής. Επίσης, έχει επιλεγεί ως Πρόεδρος της ESMA, ο
Ολλανδός Στίβεν Μέιγιουρ. Αντιπρόεδρος της ESMA εξελέγη ο Κάρλος Ταβάρες, Πρόεδρος της
Πορτογαλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο Συμβούλιο Εποπτών της ESMA συμμετέχουν οι επικεφαλής των Εποπτικών Αρχών όλων
των κρατών-μελών της Ε.Ε. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς κ. Γιώργος Χαραλάμπους.
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