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Οι Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και η νέα Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II)

Ο αριθμός επενδυτών που συμμετέχουν ενεργά στις χρηματοπιστωτικές αγορές βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.  Συνακόλουθη 
είναι και η διεύρυνση των υπηρεσιών και μέσων που τους προσφέρονται από τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και τράπεζες, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια λειτουργίας.  Οι πιο πάνω παράμετροι, καθώς και οι αδυναμίες που 
ανέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση σε θέματα λειτουργίας και διαφάνειας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, οδήγησε 
στην ανάγκη εκ νέου τροποποίησης του ισχύοντος ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο 
σύνολο κανονιστικών ρυθμίσεων και να προσφερθεί στους επενδυτές υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επενδυτικών υπηρεσιών. 

Έτσι, στις 15 Μαΐου 2014 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/65/EU (MiFID II) και ο Κανονισμός No. 600/2014 (MiFIR) 
(εφεξής από κοινού «MiFID II»), τροποποιώντας την προηγούμενη Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» (Markets in Financial Instruments Directive), που ήταν σε ισχύ ήδη 
από το 2008.  

Πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας (MiFID II) αποτελούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν 
επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι τροποποιήσεις που επιφέρει αλλάζουν σημαντικά το χρηματιστηριακό περιβάλλον και περιλαμβάνουν νέο πλαίσιο 
διάρθρωσης της αγοράς, επέκταση των υποχρεώσεων συναλλακτικής διαφάνειας, ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, 
αυξημένες οργανωτικές απαιτήσεις για Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), περιορισμούς σε OTC (εκτός 
χρηματιστηρίου) συναλλαγές σε μετοχές, δημιουργία νέας υποκατηγορίας αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
μεγαλύτερη ρύθμιση στα παράγωγα, πρόβλεψη για καθορισμό ορίων για τις θέσεις σε παράγωγα επί εμπορευμάτων, νέο 
πλαίσιο κυρώσεων.  Κωδικοποιώντας τις εν λόγω τροποποιήσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) έχει καταρτίσει 
έναν πρακτικό οδηγό, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0f2711e5-6567-4a49-8086-3718ec5102d4

Τα κράτη μέλη είχαν κληθεί να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις προς συμμόρφωση με τη νέα Οδηγία (MiFID II) μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017, προκειμένου τα νέα μέτρα να τύχουν 
εφαρμογής από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους (2018), ενώ οι πρόνοιες του Κανονισμού (MiFIR) θα ισχύσουν αυτοδίκαια 
από 3 Ιανουαρίου 2018.  Αναμφισβήτητα, οι δυσκολίες έγκαιρης προσαρμογής είναι πολλές, καθώς απαιτείται –μεταξύ 
άλλων- η ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, κατάλληλων για την υλοποίηση μέρους των τροποιήσεων που 
εισάγει η MiFID II.  Στην Κύπρο η εναρμονιστική νομοθεσία εισήχθη στις 7 Ιουλίου τρέχοντος έτους, με την ψήφιση του «Νόμου 
που προβλέπει για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, τη Λειτουργία 
Ρυθμιζόμενων Αγορών και για άλλα συναφή θέματα» [Ν. 87(Ι)/2017] στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
ανατρέξουν μέσω του συνδέσμου: http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2017_1_087.pdf

Το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες LLC παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη νέα Οδηγία 
2014/65/ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για μας στο www.gzg.com.cy

Contact Us

1 Iras Street, Nicosia 1060, Cyprus
T +357 22 763340
F +357 22 763343
E admin@gzg.com.cy
W www.gzg.com.cy Member


