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1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να επισύρει την προσοχή των
Διαχειριστών Δεικτών Αναφοράς στις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη
μεθοδολογία, την εποπτική λειτουργία και την τήρηση των αρχείων βάσει του
κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς (οι ‘Κατευθυντήριες Γραμμές’), οι οποίες έχουν
εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών και Κινητών Αξιών (ΕΑΑΚΑ) στις 07
Δεκεμβρίου 2021.
Σκοπός των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι να θεσπίσουν
συνεκτικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας, και στη διασφάλιση της κοινής
ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των απαιτήσεων που σχετίζονται με ουσιώδεις
αλλαγές στη μεθοδολογία, τη χρήση εναλλακτικής μεθοδολογίας σε εξαιρετικές
περιστάσεις και την εποπτική λειτουργία. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν
μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
2. Ειδικότερα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιτυγχάνουν τους εν λόγω στόχους
καθορίζοντας ένα πλαίσιο διαφάνειας για τους διαχειριστές κρίσιμων και σημαντικών
δεικτών αναφοράς κατά τη διαβούλευση σχετικά με ουσιώδεις αλλαγές στη
μεθοδολογία ή όταν χρησιμοποιούν εναλλακτική μεθοδολογία σε εξαιρετικές
περιστάσεις, σε συνδυασμό με κατάλληλη εποπτική λειτουργία.
3. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να διασφαλίσουν την κοινή και
συνεκτική εφαρμογή των απαιτήσεων για την τήρηση αρχείων που σχετίζονται με τη
χρήση εναλλακτικής μεθοδολογίας για όλους τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς.
4. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει του
άρθρου 40 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 του κανονισμού για τους δείκτες
αναφοράς και τους διαχειριστές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 6)
του κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς.
5. Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ενότητα 6 βασίζονται στο άρθρο 5
παράγραφος 6 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού για τους δείκτες

αναφοράς. Ο σκοπός αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών είναι να τροποποιήσουν τις
ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς,
σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους διαχειριστές κρίσιμων και
σημαντικών δεικτών αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική λειτουργία και τη
χρήση εναλλακτικής μεθόδου σε εξαιρετικές περιστάσεις.
6.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές τίθενται σε ισχύ από την 31η Μαΐου 2022.

7.

Η ΕΚΚ έχει υιοθετήσει τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές με την ενσωμάτωση τους
στο εποπτικό της πλαίσιο.

8.

Οι Διαχειριστές δεικτών αναφοράς στους οποίους εφαρμόζονται οι Κατευθυντήριες
Γραμμές οφείλουν να λάβουν όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους
με αυτές.
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Πρόεδρος
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

2

