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I.

Πεδίο εφαρµογής

Ποιος;
1.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν για όλες τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν αναλάβει το καθήκον σχετικά µε την κανονιστική
συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δυνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια.
Έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε να ισχύουν για αρµόδιες αρχές χωρών του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες δεν είναι κράτη µέλη της ΕΕ, στο µέτρο που η οδηγία για τη
διαφάνεια ισχύει στις εν λόγω χώρες.

Τι;
2.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν σε σχέση µε την κανονιστική συµµόρφωση για τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαφάνεια, προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σε εναρµονισµένα έγγραφα που παρέχονται
από εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την οδηγία για τη διαφάνεια.

3.

Σε αυτό περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες από εκδότες που έχουν ήδη εισαχθεί
σε ρυθµιζόµενη αγορά και οι οποίοι υπόκεινται στην οδηγία για τη διαφάνεια, όπως απαιτείται από
την εν λόγω οδηγία. Κατά περίπτωση, αυτό µπορεί επίσης να περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες από εκδότες τρίτων χωρών οι οποίοι χρησιµοποιούν πλαίσια χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης τα οποία έχουν δηλωθεί ως ισοδύναµα µε τα ∆ΠΧΠ, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής.

4.

Οι αρµόδιες αρχές και άλλες σχετικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν τις εν
λόγω κατευθυντήριες γραµµές επίσης κατά την κανονιστική συµµόρφωση
για τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες βάσει άλλων απαιτήσεων µε τις οποίες πρέπει να
συµµορφώνονται οι εκδότες δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας.

Πότε;
5.

II.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές θα τεθούν σε ισχύ δύο µήνες µετά τη δηµοσίευσή τους στον
δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.

Παραποµπές και ορισµοί
Νοµοθετικές παραποµπές
Λογιστική οδηγία

Οδηγία 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων
µορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
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κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου1
Οδηγία για τους ετήσιους
λογαριασµούς ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

Οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους ετήσιους και
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

Οδηγία για τους λογαριασµούς
των τραπεζών και λοιπών
άλλων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων
Κανονισµός ∆ΛΠ

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους ετήσιους και
ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

Κανονισµός για την ESMA

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την
κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής

Οδηγία για τις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή
οδηγία MiFID

Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών
85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ
του Συµβουλίου2

Οδηγία για τη διαφάνεια

Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 για την εναρµόνιση
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την
πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για
την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων

1

Η λογιστική οδηγία και η οδηγία για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς αντικαταστάθηκαν από την οδηγία 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2013/34/ΕΕ,
παραποµπές στη λογιστική οδηγία θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήµατος VII. Έως την ολοκλήρωση της µεταφοράς της οδηγίας 2013/34/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο (20 Ιουλίου 2015), όλες οι παραποµπές στις
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές δύναται να ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της λογιστικής οδηγίας.
2Η οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων ή οδηγία MiFID θα καταργηθεί µε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2017 από την οδηγία 2014/65/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων. Από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά, οι παραποµπές στην οδηγία MiFID θα θεωρούνται ως παραποµπές στην οδηγία 2014/65/ΕΕ ή στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 6000/2014 και θα
ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που καθορίζεται στο παράρτηµα IV της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
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και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ3
Αρκτικόλεξα
CESR

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών
Κεφαλαιαγοράς

ΕΟΧ
EECS
ΕΕ
ESMA
GAAP
IASB
∆ΠΧΠ
IFRS IC

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
Οµάδα European Enforcers Coordination Session
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
Οργανισµός ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ορισµοί
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιµοποιούνται και προσδιορίζονται στην οδηγία
για τη διαφάνεια έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές. Ορισµένοι
από τους όρους που προσδιορίζονται στην οδηγία για τη διαφάνεια υπενθυµίζονται στο παρόν για
ενδεικτικούς λόγους. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί, νοµοθετικές παραποµπές και
αρκτικόλεξα:
Λογιστικές οδηγίες

Οι λογιστικές οδηγίες αναφέρονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
την οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους ετήσιους και
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, καθώς και την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
για τους ετήσιους και ενοποιηµένους
λογαριασµούς
των
τραπεζών
και
λοιπών
άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

∆ιορθωτική σηµείωση

Η έκδοση από µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική
συµµόρφωση ή ένα εκδότη, όπως δροµολογείται ή απαιτείται
από µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση , µιας
σηµείωσης µε την οποία δηµοσιοποιείται µια ουσιώδης
ανακρίβεια όσον αφορά συγκεκριµένα στοιχεία που
περιλαµβάνονται σε ήδη δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες και, εκτός εάν είναι ανέφικτο, οι διορθωµένες
πληροφορίες

Κανονιστική συµµόρφωση για
τις
χρηµατοοικονοµικές

Εξέταση της συµµόρφωσης των χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών µε το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα όπου

3 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2013/50/ΕΕ. Στο µέτρο που είναι σχετικές, έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
µεταφοράς της οδηγίας 2013/50/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, οι παραποµπές στην οδηγία για τη διαφάνεια θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της, όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από την οδηγία 2013/50/ΕΕ.
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πληροφορίες

εντοπίζονται παραβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
κανονιστικής συµµόρφωσης , σύµφωνα µε τους κανόνες που
ισχύουν δυνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια, και
λαµβάνοντας άλλα µέτρα που σχετίζονται µε τον σκοπό της
κανονιστικής συµµόρφωσης

Αρµόδια
Αρχή
για
την
κανονιστική
συµµόρφωση
/ευρωπαϊκή αρµόδια αρχή για
την κανονιστική συµµόρφωση
Οικονοµικές καταστάσεις

Αρµόδιες αρχές ή όργανα που ενεργούν για λογαριασµό τους
εντός του ΕΟΧ σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν δυνάµει
της οδηγίας για τη διαφάνεια

Εκδότης

Εκδότης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
της οδηγίας για τη διαφάνεια, µε εξαίρεση τα «φυσικά
πρόσωπα»

Εναρµονισµένα έγγραφα

Έγγραφα των οποίων η δηµοσίευση απαιτείται από την οδηγία
για τη διαφάνεια

Κράτος µέλος προέλευσης

Το κράτος µέλος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας για τη διαφάνεια

Κράτος µέλος υποδοχής

Το κράτος µέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο ι) της οδηγίας για τη διαφάνεια

∆ιαχειριστής αγοράς

∆ιαχειριστής αγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος
1 σηµείο 13 της οδηγίας MiFID

Ρυθµιζόµενη αγορά

Ρυθµιζόµενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος
14 της οδηγίας MiFID

Ρυθµιζόµενες
πληροφορίες

Ρυθµιζόµενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στην οδηγία για τη
διαφάνεια, δηλαδή όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο εκδότης, ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή
κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά
χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, υποχρεούται να αποκαλύπτει
δυνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια, δυνάµει του άρθρου 6
της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)4, ή
δυνάµει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων

Ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που
καταρτίζονται
σύµφωνα
µε
το
σχετικό
πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπως ορίζεται κατωτέρω

Η οδηγία 2003/6/ΕΚ θα καταργηθεί µε ισχύ από την 3η Ιουλίου 2016 από τον κανονισµό (EΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, οι παραποµπές στην οδηγία MiFID
θα θεωρούνται ως παραποµπές στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που
καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

4

6

ενός κράτους µέλους που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας για τη διαφάνεια

III.

Σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης

Τα ∆ΠΧΠ και τα πλαίσια χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
που θεωρούνται ισοδύναµα µε τα ∆ΠΧΠ βάσει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1569/20075, καθώς και µε εθνικές γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές (εθνικές GAAP) που χρησιµοποιούνται στον
ΕΟΧ. Περιλαµβάνονται επίσης απαιτήσεις για εκθέσεις
διαχείρισης που προκύπτουν από την οδηγία για τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις

Άνευ περιορισµών εξέταση του
πεδίου εφαρµογής των
χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών

Η αξιολόγηση του συνόλου του περιεχοµένου των
χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών
προκειµένου
να
προσδιοριστούν ζητήµατα/τοµείς που απαιτούν περαιτέρω
ανάλυση και η εκτίµηση της συµµόρφωσης των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε το σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

Εστιασµένη εξέταση των
χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών

Η αξιολόγηση προκαθορισµένων ζητηµάτων στο πλαίσιο των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και η εκτίµηση της
συµµόρφωσης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε το
σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης σε σχέση
µε τα εν λόγω ζητήµατα

Σκοπός
6. Η ESMA µπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές δυνάµει του άρθρου 16 του κανονισµού για
την ESMA σε σχέση µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού
για την ESMA, το οποίο περιλαµβάνει την οδηγία για τη διαφάνεια, για την καθιέρωση συνεπών,
αποδοτικών και αποτελεσµατικών εποπτικών πρακτικών σε σχέση µε τις εν λόγω πράξεις και για
τη διασφάλιση της κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρµογής τους. Βασιζόµενη κυρίως στους
στόχους που επιδιώκει η οδηγία για τη διαφάνεια, προκειµένου να διασφαλιστεί αποτελεσµατική
και συνεπής κανονιστική συµµόρφωση , και στις διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες οι αρµόδιες
αρχές εξουσιοδοτούνται να εξετάζουν το κατά πόσον οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που
έχουν δηµοσιευτεί βάσει της οδηγίας για τη διαφάνεια είναι καταρτισµένες σύµφωνα µε το
σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης, η ESMA θεωρεί ότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές
εξυπηρετούν τους εν λόγω σκοπούς.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21η ∆εκεµβρίου 2007 για την καθιέρωση µηχανισµού για τον προσδιορισµό
της ισοδυναµίας των λογιστικών προτύπων που εφαρµόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ’
εξουσιοδότηση κανονισµό αριθ. 310/2012 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2011
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7.

IV.

Πιο συγκεκριµένα, ο σκοπός των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών είναι να καθιερωθούν
συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσµατικές εποπτικές πρακτικές και να διασφαλιστεί η κοινή,
ενιαία και συνεπής εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης, ενισχύοντας µια κοινή προσέγγιση, όπως
επισηµαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισµού ∆ΛΠ, για την κανονιστική
συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δυνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια
προκειµένου να επιτευχθεί ένα πρόσφορο και αυστηρό καθεστώς κανονιστικής συµµόρφωσης
που θα ενισχύει την εµπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και θα
αποτρέπει το ρυθµιστικό αρµπιτράζ. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται σε αρχές
και προσδιορίζουν την κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και
το πεδίο εφαρµογής τους στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαφάνεια, καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση,
περιγράφουν τις τεχνικές επιλογής που πρέπει να ακολουθούνται και άλλες πτυχές της
µεθοδολογίας επιβολής, καθώς και τους τύπους των µέτρων κανονιστικής συµµόρφωσης που
πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση, και εξηγούν
πώς συντονίζονται οι δραστηριότητες κανονιστικής συµµόρφωσης στο πλαίσιο της ESMA.

Υποχρεώσεις συµµόρφωσης και υποβολής εκθέσεων
Καθεστώς των κατευθυντηρίων γραµµών
8. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραµµές που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 16 του
κανονισµού για την ESMA, και οι οποίες αφορούν τις αρµόδιες αρχές. Σύµφωνα µε το άρθρο 16
παράγραφος 3 του κανονισµού για την ESMA, οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να συµµορφωθούν µε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές.
9. Οι αρµόδιες αρχές για τις οποίες ισχύουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να
συµµορφωθούν ενσωµατώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές τους. Η ESMA επισηµαίνει ότι οι
αρµοδιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης που καλύπτονται από τις παρούσες κατευθυντήριες
γραµµές εκτελούνται από τις αρµόδιες αρχές που έχουν οριστεί σε κάθε κράτος µέλος ή από
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά µε τον σκοπό αυτόν6. Ωστόσο, την
τελική ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας για τη διαφάνεια εξακολουθεί να
φέρει η ορισθείσα αρµόδια αρχή. Ανεξαρτήτως της οντότητας η οποία έχει αναλάβει στην πράξη
την επιβολή, οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
συµµορφωθούν µε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές.
Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
10. Οι αρµόδιες αρχές για τις οποίες ισχύουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ενηµερώνουν την
ESMA για το εάν συµµορφώνονται ή σκοπεύουν να συµµορφωθούν µε τις κατευθυντήριες
γραµµές, παραθέτοντας τους λόγους τους σε περίπτωση που δεν συµµορφώνονται ή σκοπεύουν
να µην συµµορφωθούν, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των κατευθυντήριων
γραµµών στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, στη διεύθυνση
6

Άρθρο 24 της οδηγίας για τη διαφάνεια
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[διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου]. Ελλείψει απάντησης εντός αυτής της προθεσµίας, θα
θεωρηθεί ότι οι αρµόδιες αρχές δεν συµµορφώνονται. Πρότυπο κοινοποιήσεων είναι διαθέσιµο
στον δικτυακό τόπο της ESMA. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση συµµόρφωσης πρέπει
επίσης να αναφέρεται στην ESMA.

V.

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την κανονιστική
συµµόρφωση
Ιστορικό
11. Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισµού ∆ΛΠ: «Ένα πρόσφορο και αυστηρό
καθεστώς κανονιστικής συµµόρφωσης
είναι ουσιώδους σηµασίας για την ενίσχυση της
εµπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. ∆υνάµει του άρθρου 10 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λαµβάνουν τα κατάλληλα
µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή
προτίθεται να βρίσκεται σε επαφή µε τα κράτη µέλη, κυρίως µέσω της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR), µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής
προσέγγισης κανονιστικής συµµόρφωσης .»
12. Προς τον σκοπό αυτόν, η CESR, προκάτοχος της ESMA, θέσπισε την οµάδα EECS, ένα φόρουµ
στο οποίο οι εθνικές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση ανταλλάσσουν απόψεις
και συζητούν εµπειρίες σχετικά µε την κανονιστική συµµόρφωση αναφορικά µε τις απαιτήσεις
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η EECS είναι µια µόνιµη οµάδα εργασίας που αναφέρεται
στη µόνιµη επιτροπή εταιρικής πληροφόρησης (CRSC) της ESMA.
13. Όπως επισηµαίνεται στο καταστατικό της, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2013, οι κύριες
δραστηριότητες της EECS είναι οι εξής:
-

-

-

Συζητά ανακύπτοντα ζητήµατα που υποβάλλουν οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση ή η ESMA
Συζητά αποφάσεις και µέτρα που λαµβάνουν οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων της EECS
Όταν έχουν εντοπιστεί
σχετικά ζητήµατα που δεν καλύπτονται από τα πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ή
υπόκεινται σε αντικρουόµενες ερµηνείες,
προετοιµάζει τα ζητήµατα για παραποµπή σε όργανα καθορισµού προτύπων ή ερµηνευτικά
όργανα, όπως ο IASB και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ΠΧΠ (IFRS IC)
Κοινοποιεί και συγκρίνει πρακτικές εµπειρίες στον τοµέα της κανονιστικής συµµόρφωσης,
όπως η επιλογή, η εκτίµηση κινδύνου, η µεθοδολογία ελέγχου και οι επαφές µε εκδότες και
ελεγκτές
Επιλέγει και καταρτίζει ανακοινώσεις για κοινές προτεραιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης
Παρέχει συµβουλές σε ζητήµατα κανονιστικής συµµόρφωσης
και σχέδια δηλώσεων,
γνωµοδοτήσεων ή κατευθυντήριων γραµµών της ESMA
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-

Επικουρεί την ESMA στην εκπόνηση µελετών ή ελέγχων σχετικά µε τον τρόπο πρακτικής
εφαρµογής των ∆ΠΧΠ
Παρέχει συµβουλές στην ESMA σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση επιλεγµένων αποφάσεων
Οργανώνει εκπαιδευτικές συνόδους για τις αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση

14. Η CESR ανέπτυξε τα πρότυπα αριθ. 1 και 2 για την κανονιστική συµµόρφωση για τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες στην Ευρώπη τον Απρίλιο του 2003 και τον Απρίλιο του 2004
αντίστοιχα (CESR/03-073 και CESR/o3-317c). Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν µια κοινή
προσέγγιση θεσπίζοντας αρχές που προσδιορίζουν την κανονιστική συµµόρφωση , το πεδίο
εφαρµογής της κανονιστικής συµµόρφωσης , τα χαρακτηριστικά µιάς αρµόδιας αρχής για την
κανονιστική συµµόρφωση, τις τεχνικές επιλογής και άλλες ισχύουσες µεθόδους κανονιστικής
συµµόρφωσης , τα µέτρα και τον συντονισµό της κανονιστικής συµµόρφωσης .
15. Η χρήση των προτύπων και οι συζητήσεις στο πλαίσιο της EECS για τις αποφάσεις κανονιστικής
συµµόρφωσης και άλλες εµπειρίες όσον αφορά την κανονιστική συµµόρφωση οδήγησαν στη
σύσταση µιας οµάδας στο πλαίσιο της CRSC, η οποία ανέλαβε τη διενέργεια µιας διερευνητικής
µελέτης για τα ληφθέντα µέτρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη λήψη απόφασης από την CRSC τον
Ιούνιο του 2010 να αναθεωρήσει τα Πρότυπα για την Κανονιστική Συµµόρφωση της CESR,
λαµβάνοντας υπόψη τις εµπειρίες που αποκοµίστηκαν από τη χρήση των προτύπων από το 2005
και µετά.
16. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές είναι το αποτέλεσµα της εν λόγω εργασίας. Οι
κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται σε αρχές και οι κύριες αρχές επισηµαίνονται µε µαύρους
χαρακτήρες, ενώ οι επεξηγηµατικές παράγραφοι, και οι παράγραφοι µε αναλύσεις και
παραδείγµατα επισηµαίνονται µε γκρι χαρακτήρες. Προκειµένου να συµµορφώνεται µε τις εν
λόγω κατευθυντήριες γραµµές, µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές στο σύνολό τους, είτε πρόκειται για τις
παραγράφους µε µαύρους ή µε γκρι χαρακτήρες.
Σκοπός της κανονιστικής συµµόρφωσης
17. Ο σκοπός της κανονιστικής συµµόρφωσης για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
που περιέχονται σε εναρµονισµένα έγγραφα είναι να συµβάλει στη συνεπή εφαρµογή
του σχετικού πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και, κατ' επέκταση, στη
διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των επενδυτών και άλλων χρηστών των εναρµονισµένων
εγγράφων. Μέσω της κανονιστικής συµµόρφωσης
για τις χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες, οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση συµβάλλουν στην
προστασία των επενδυτών και την προαγωγή της εµπιστοσύνης της αγοράς, καθώς
και στην αποτροπή του ρυθµιστικού αρµπιτράζ.
18. Προκειµένου οι επενδυτές και άλλοι χρήστες των εναρµονισµένων εγγράφων να είναι σε θέση να
συγκρίνουν τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες διαφόρων εκδοτών, είναι σηµαντικό οι
πληροφορίες αυτές να βασίζονται στη συνεπή εφαρµογή του σχετικού πλαισίου
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υπό την έννοια ότι, εάν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
είναι παρόµοιες, η αναγνώριση, η παρουσίαση, η µέτρηση ή/και οι γνωστοποιήσεις θα είναι
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παρόµοια στον βαθµό που απαιτείται από το εν λόγω πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης.
19. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η κανονιστική συµµόρφωση
για τις χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες σε ολόκληρο τον ΕΟΧ διενεργείται κατά παρόµοιο τρόπο, οι αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να αντιλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόπο τις αρχές, όπως
καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές και να αντιδρούν µε συνεπή τρόπο σε
περίπτωση που εντοπιστούν παρεκκλίσεις από το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης.
20. Αυτό αποσκοπεί όχι µόνο στην προαγωγή της συνεπούς εφαρµογής του σχετικού πλαισίου
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, το οποίο συµβάλλει στην αποτελεσµατική λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, η οποία είναι επίσης σηµαντική για τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα,
αλλά και στην αποφυγή του ρυθµιστικού αρµπιτράζ.
Έννοια της κανονιστικής συµµόρφωσης
21. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών, η κανονιστική
συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ορίζεται ως η εξέταση της
συµµόρφωσης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε το σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα όπου
εντοπίζονται παραβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κανονιστικής
συµµόρφωσης , σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν δυνάµει της οδηγίας για τη
διαφάνεια, και λαµβάνοντας άλλα µέτρα που σχετίζονται µε τον σκοπό της
κανονιστικής συµµόρφωσης .
22. Η κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες συνεπάγεται την εξέταση
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών προκειµένου να εκτιµηθεί κατά πόσον είναι σύµφωνες µε το
σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η
κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, οι αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει επίσης να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τις
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, όταν εντοπίζονται παρεκκλίσεις από το σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι, όποτε κρίνεται
απαραίτητο, οι συµµετέχοντες στην αγορά διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες που
συµµορφώνονται µε το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
23. Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση µπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τη
συµµόρφωση εκδίδοντας προειδοποιήσεις και άλλες δηµοσιεύσεις προκειµένου να βοηθήσουν
τους εκδότες στην κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα µε το σχετικό
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
Πεδίο εφαρµογής της κανονιστικής συµµόρφωσης
24. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν για την κανονιστική συµµόρφωση για
τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σε εναρµονισµένα έγγραφα που παρέχουν οι
εκδότες. Μπορούν επίσης να τηρούνται κατά την κανονιστική συµµόρφωση για τις
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χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες βάσει άλλων απαιτήσεων µε τις οποίες πρέπει να
συµµορφώνονται οι εκδότες δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας.
25. Όπως επισηµαίνεται στην εισαγωγή των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών, µπορούν να
ισχύουν σε σχέση µε κάθε σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζουν
οι εισηγµένοι στον ΕΟΧ εκδότες, επειδή η ανάγκη προστασίας των επενδυτών δεν εξαρτάται από
το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που χρησιµοποιεί ο εκδότης. Τα ∆ΠΧΠ είναι
υποχρεωτικά για κάθε εκδότη του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται εντός του ΕΟΧ στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς τους, ενώ τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη
χρήση τοπικών GAAP σε µεµονωµένες οικονοµικές καταστάσεις.
26. Κατευθυντήρια γραµµή 1: Κατά την κανονιστική συµµόρφωση
για τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που εκδίδονται από εκδότες των οποίων η
καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ (εκδότες από τρίτες χώρες) σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαφάνεια, οι ευρωπαϊκές
αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν
πρόσβαση σε κατάλληλα ειδικευµένους πόρους ή να συντονίζουν την κανονιστική
συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µε την ESMA και άλλες
ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και εµπειρογνωµοσύνη. Οι
ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση πρέπει να συντονίζουν
την κανονιστική συµµόρφωση
για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µε την
ESMA προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεπής διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών από τους εν λόγω εκδότες.
27. Σύµφωνα µε την οδηγία για τη διαφάνεια, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες από εκδότες
τρίτων χωρών υπόκεινται σε κανονιστική συµµόρφωση
από την αρµόδια αρχή για την
κανονιστική συµµόρφωση στο κράτος µέλος προέλευσης εντός του ΕΟΧ. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενός εκδότη µπορούν να καταρτιστούν µε τη
χρήση, αντί των ∆ΠΧΠ όπως έχουν εγκριθεί στην ΕΕ, άλλων γενικά αποδεκτών λογιστικών
αρχών (GAAP) οι οποίες έχουν δηλωθεί ως ισοδύναµες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1569/2007. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν επίσης για την κανονιστική
συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες από εκδότες µε καταστατική έδρα σε
τρίτες χώρες, οι οποίοι χρησιµοποιούν πλαίσια χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης τα οποία
έχουν δηλωθεί ως ισοδύναµα µε τα ∆ΠΧΠ, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα κανονισµό και
περαιτέρω τροποποιήσεις του.
28. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν µια ευρωπαϊκή αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση
προσδιορίσει ότι η κανονιστική συµµόρφωση
για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
καθαυτές δεν είναι αποτελεσµατικές ή εφικτές, δύναται, µέσω συµφωνίας, να παραπέµψει το
καθήκον εξέτασης της συµµόρφωσης µε το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
σε άλλη αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση ή σε µια κεντρική οµάδα που
οργανώνεται από την ESMA, κατόπιν αιτήµατος των αρµοδίων αρχών για την κανονιστική
συµµόρφωση. Παρόλα αυτά, η ευθύνη για την απόφαση της κανονιστικής συµµόρφωσης
βαρύνει πάντα την αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση του κράτους µέλους
προέλευσης εντός του ΕΟΧ.
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29. Σύµφωνα µε την οδηγία για τη διαφάνεια7, τα κράτη µέλη δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες
συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών,
όπου η αντίστοιχη νοµοθεσία των εν λόγω χωρών να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα
που τους ανατίθενται βάσει της οδηγίας.

Ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση
30. ∆υνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια, οι αρµοδιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης
εκτελούνται από τις αρµόδιες αρχές που έχουν οριστεί σε κάθε κράτος µέλος ή/και σε ορισµένες
περιπτώσεις από άλλες οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά µε τον σκοπό
αυτόν.
31. ∆υνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια, τα κράτη µέλη ορίζουν µια κεντρική αρµόδια διοικητική
αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η οδηγία καθώς
και για την εξασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την οδηγία.
Ωστόσο, όταν πρόκειται να εξεταστεί εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην οδηγία για τη
διαφάνεια έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης και να ληφθούν
κατάλληλα µέτρα σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να
ορίσουν άλλη αρµόδια αρχή πέραν της κεντρικής αρµόδιας αρχής.
32. Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να επιτρέψουν στην κεντρική αρµόδια αρχή τους την ανάθεση
καθηκόντων. Η ορισθείσα αρµόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την κανονιστική συµµόρφωση , είτε
διενεργεί η ίδια την κανονιστική συµµόρφωση είτε έχει αναθέσει το σχετικό καθήκον σε άλλη
οντότητα. Κάθε τέτοια εξουσιοδοτηµένη οντότητα εποπτεύεται από την εξουσιοδοτούσα αρχή και
είναι υπόλογη σε αυτήν. Την τελική ευθύνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις
της οδηγίας για τη διαφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για τη θέσπιση και διατήρηση
µιας κατάλληλης διαδικασίας κανονιστικής συµµόρφωσης εξακολουθούν να έχουν, σε κάθε
περίπτωση, οι ορισθείσες αρµόδιες αρχές των οικείων κρατών µελών.
33. ∆υνάµει της οδηγίας για τη διαφάνεια8, οι εξουσίες που έχει στη διάθεσή της µια αρµόδια αρχή
για την κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες περιλαµβάνουν
τουλάχιστον τα εξής:
α) την εξουσία εξέτασης της συµµόρφωσης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που
εµπεριέχονται στα εναρµονισµένα έγγραφα µε το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης,
β) το δικαίωµα απαίτησης οποιωνδήποτε πληροφοριών και τεκµηρίωσης από εκδότες και
τους ελεγκτές τους,
γ) την ικανότητα διενέργειας επιτόπου επιθεωρήσεων, και
δ) την εξουσία διασφάλισης ότι οι επενδυτές είναι ενήµεροι για ουσιώδεις παραβάσεις που
εντοπίζονται και λαµβάνουν έγκαιρα διορθωµένες πληροφορίες.
7
8

Βλ. άρθρο 25 παράγραφος 4
Βλ. άρθρο 24 παράγραφος 4 της οδηγίας για τη διαφάνεια
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34. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται ως
µέρος της διαδικασίας κανονιστικής συµµόρφωσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι
αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση διαθέτουν, σύµφωνα µε την οδηγία για τη
διαφάνεια, την εξουσία να απαιτούν πληροφορίες από τους κατόχους µετοχών ή άλλα πρόσωπα
µε δικαίωµα ψήφου επί του εκδότη και από τα πρόσωπα που τα ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτά.
35. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση
οφείλουν να απαιτούν τις απαραίτητες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι
απλή αναφορά σε σχέση µε τη µη συµµόρφωση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε το
σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
36. Κατευθυντήρια γραµµή 2: Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση
διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα της κανονιστικής συµµόρφωσης
για τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να
διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς πόρους, ώστε να
διενεργούν τις δραστηριότητές τους µε αποτελεσµατικό τρόπο. Το ανθρώπινο
δυναµικό θα πρέπει να διαθέτει επαγγελµατική κατάρτιση και εµπειρία µε τα σχετικά
πλαίσια χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και να είναι επαρκές σε αριθµό,
λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό εκδοτών που υπόκεινται σε κανονιστική
συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, τα χαρακτηριστικά τους,
την περιπλοκότητα των οικονοµικών τους καταστάσεων και την ικανότητά τους να
εφαρµόζουν το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
37. Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική κανονιστική συµµόρφωση
για τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους. Κατά την εκτίµηση του επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού
που απαιτείται, ο αριθµός εκδοτών στο πλαίσιο της κανονιστικής συµµόρφωσης
, η
περιπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, καθώς και η ικανότητα των υπευθύνων
για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και των ελεγκτών που εφαρµόζουν το
σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Η
πιθανότητα επιλογής για εξέταση και ο βαθµός στον οποίο διενεργείται η εν λόγω εξέταση πρέπει
να είναι τέτοια, ώστε να µην περιορίζονται λόγω της έλλειψης πόρων, δηµιουργώντας συνθήκες
ρυθµιστικού αρµπιτράζ.
38. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς χρηµατοοικονοµικοί πόροι, ώστε να διασφαλίζεται η
δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου αριθµού ανθρώπινου δυναµικού και υπηρεσιών κατά την
κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Οι χρηµατοοικονοµικοί
πόροι θα πρέπει επίσης να επαρκούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η επαγγελµατική κατάρτιση
και εµπειρογνωµοσύνη του ανθρώπινου δυναµικού.
39. Κατευθυντήρια γραµµή 3: Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση
πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή ανεξαρτησία από την κυβέρνηση, τους εκδότες, τους
ελεγκτές, άλλους συµµετέχοντες στην αγορά και τους διαχειριστές ρυθµιζόµενων
αγορών. Η ανεξαρτησία από την κυβέρνηση σηµαίνει ότι η κυβέρνηση δεν µπορεί να
επηρεάσει αδικαιολόγητα τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές για την
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κανονιστική συµµόρφωση. Η ανεξαρτησία από εκδότες και ελεγκτές θα πρέπει,
µεταξύ άλλων, να επιτυγχάνεται µέσω κωδίκων δεοντολογίας και µέσω της σύστασης
του διοικητικού συµβουλίου της αρχής επιβολής.
40. Προκειµένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία του επενδυτή και να αποτραπεί το
ρυθµιστικό αρµπιτράζ, είναι σηµαντικό µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση να
µην επηρεάζεται αδικαιολόγητα είτε από µέλη του πολιτικού συστήµατος είτε από εκδότες και
τους ελεγκτές τους. Οι αρµοδιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης δεν πρέπει να ανατίθενται σε
διαχειριστές αγοράς, καθώς αυτό θα δηµιουργούσε προβλήµατα σύγκρουσης συµφερόντων,
επειδή οι εκδότες που υπόκειται σε κανονιστική συµµόρφωση είναι ταυτόχρονα και πελάτες των
διαχειριστών της αγοράς.
41. Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση δεν θα πρέπει να επηρεάζονται
αδικαιολόγητα από την κυβέρνηση όταν λαµβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας
κανονιστικής συµµόρφωσης , είτε πρόκειται για εκ των προτέρων είτε για εκ των υστέρων
κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να
είναι δυνατή η αλλαγή της σύνθεσης του συµβουλίου ή άλλων οργάνων λήψης αποφάσεων µιάς
αρµόδιας αρχής για την κανονιστική συµµόρφωση µέσω κυβερνητικής παρέµβασης πριν τη λήξη
της περιόδου για την οποία έχουν διοριστεί τα µέλη, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές
περιστάσεις οι οποίες απαιτούν παρόµοιες ενέργειες, καθώς αυτό µπορεί να περιορίσει την
ανεξαρτησία της διαδικασίας κανονιστικής συµµόρφωσης .
42. Όσον αφορά την ανεξαρτησία από εκδότες και ελεγκτές, οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική
συµµόρφωση θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται
επαρκής βαθµός ανεξαρτησίας, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των εξής: καθιέρωση
κωδίκων δεοντολογίας για όσους εµπλέκονται στη διαδικασία κανονιστικής συµµόρφωσης και
περιόδων υπαναχώρησης, και απαίτηση εγγυήσεων ότι το προσωπικό που συµµετέχει στην
κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δεν παραβιάζει καµία
απαίτηση ανεξαρτησίας εξαιτίας σχέσεων είτε µε τον εκδότη είτε µε την εµπλεκόµενη ελεγκτική
εταιρεία . Οι εκπρόσωποι εκδοτών και ελεγκτών δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, είτε από
κοινού είτε µεµονωµένα, να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία στα όργανα λήψης αποφάσεων των
αρµοδίων αρχών για την κανονιστική συµµόρφωση.
Προεκκαθάριση
43. Κατευθυντήρια γραµµή 4: Όπου επιτρέπεται προεκκαθάριση, θα πρέπει να αποτελεί
µέρος επίσηµης διαδικασίας και να εκτελείται µόνον αφού ο εκδότης και ο ελεγκτής
του οριστικοποιήσουν τη θέση τους όσον αφορά τη σχετική λογιστική αντιµετώπιση.
44. Η κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες συνήθως λαµβάνει ως
σηµείο αφετηρίας δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Συνεπώς , πρόκειται εκ
φύσεως για εκ των υστέρων δραστηριότητα η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
εξέτασης που επισηµαίνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές και εφαρµόζεται στις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που έχουν επιλεγεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στις
µεθόδους επιλογής που επισηµαίνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.
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45. Ωστόσο, κάποιες αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση διαθέτουν ένα καλά
ανεπτυγµένο σύστηµα προεκκαθάρισης, όπου οι εκδότες είναι σε θέση να διασφαλίσουν εκ των
προτέρων µια απόφαση κανονιστικής συµµόρφωσης , δηλαδή πριν δηµοσιεύσουν τις σχετικές
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές προβλέπουν ότι πρέπει
να ισχύουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις όταν οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική
συµµόρφωση εκτελούν προεκκαθάριση. Συγκεκριµένα, ο εκδότης και ο ελεγκτής του θα πρέπει
να έχουν προσδιορίσει τη λογιστική αντιµετώπιση που θα εφαρµοστεί βάσει όλων των
συγκεκριµένων γεγονότων και περιστάσεων, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η απόφαση
προεκκαθάρισης θα βασίζεται στο ίδιο επίπεδο πληροφόρησης µε την εκ των υστέρων απόφαση.
Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η γενική ερµηνεία των αποφάσεων προεκκαθάρισης.
46. Η προεκκαθάριση θα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας επίσηµης διαδικασίας, δηλαδή η αρµόδια
αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση λαµβάνει µια κατάλληλη απόφαση µε τρόπο παρόµοιο µε
εκείνον µε τον οποίο λαµβάνονται οι εκ των υστέρων αποφάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η αρµόδια
αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιστρέψει τη θέση
της µετά τη δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, εκτός εάν έχουν µεταβληθεί
γεγονότα και περιστάσεις στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας που η αρµόδια αρχή για την
κανονιστική συµµόρφωση εξέφρασε τη θέση της και της ηµεροµηνίας έκδοσης των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ή εάν συντρέχουν άλλοι ουσιαστικοί λόγοι. Αυτό δεν
αποκλείει τη διεξαγωγή άλλων συζητήσεων µεταξύ των αρµοδίων αρχών για την κανονιστική
συµµόρφωση και των εκδοτών και των ελεγκτών τους όσον αφορά λογιστικά ζητήµατα, εφόσον
το αποτέλεσµα δεν συνιστά απόφαση.
Μέθοδοι επιλογής
47. Κατευθυντήρια γραµµή 5: Η κανονιστική συµµόρφωση πραγµατοποιείται κατά
κανόνα βάσει επιλογής. Το µοντέλο επιλογής θα πρέπει να βασίζεται σε ένα µικτό
µοντέλο, όπου µια προσέγγιση βάσει κινδύνου συνδυάζεται µε µια προσέγγιση
δειγµατοληψίας ή/και εκ περιτροπής επιλογής. Μια προσέγγιση βάσει κινδύνου θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο ανακρίβειας, καθώς και τις επιπτώσεις µιας
ανακρίβειας στις χρηµατοοικονοµικές αγορές.
48. Η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται σε έναν συνδυασµό µιας προσέγγισης βάσει κινδύνου µε είτε
τυχαία δειγµατοληψία ή εκ περιτροπής επιλογή ή και τα δύο. Μια προσέγγιση αποκλειστικά
βάσει κινδύνου θα σήµαινε ότι οι εκδότες που δεν πληρούν τα κριτήρια κινδύνου που καθορίζει η
αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση δεν θα υπόκειντο ποτέ σε κανονιστική
συµµόρφωση . Θα πρέπει πάντα να υπάρχει η πιθανότητα επιλογής ενός εκδότη για έλεγχο. Ένα
σύστηµα καθαρά τυχαίας επιλογής θα µπορούσε να συνεπάγεται ότι οι εκδότες υψηλού κινδύνου
δεν επιλέγονται εγκαίρως. Το ίδιο θα ίσχυε και για ένα αµιγές σύστηµα εκ περιτροπής επιλογής,
στο πλαίσιο του οποίου, επιπλέον, θα υπήρχε η δυνατότητα ο εκδότης να µπορεί να εκτιµήσει τις
πιθανότητες επιλογής των οικονοµικών του καταστάσεων.
49. Ο προσδιορισµός του κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται στον συνδυασµό της πιθανότητας
παραβάσεων και των ενδεχόµενων επιπτώσεων της παράβασης στις χρηµατοοικονοµικές αγορές.
Η περιπλοκότητα των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη.
Χαρακτηριστικά όπως το προφίλ κινδύνου του εκδότη και της διοίκησής του, πρότυπα
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δεοντολογίας και εµπειρία των διοικητικών στελεχών και η ικανότητά ή η βούλησή τους να
εφαρµόσουν σωστά το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, καθώς και το
επίπεδο εµπειρίας των ελεγκτών των εκδοτών µε το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να λαµβάνονται υπόψη. Ενώ οι µεγάλοι
εκδότες συνήθως αντιµετωπίζουν πιο περίπλοκα λογιστικά ζητήµατα, οι περιορισµένοι πόροι και
εµπειρία στην εφαρµογή των λογιστικών προτύπων µπορεί να είναι πιο εµφανής σε µικρότερους
ή/και νέους εκδότες. Ως εκ τούτου, σηµασία δεν έχει µόνο ο αριθµός των εκδοτών αλλά και τα
χαρακτηριστικά τους.
50. Επισηµάνεις ανακριβειών από τους ελεγκτές, είτε στις εκθέσεις τους ή µε άλλον τρόπο, κατά
κανόνα θα έχουν ως αποτέλεσµα την επιλογή των οικείων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
προς εξέταση. Επισηµάνσεις ανακριβειών που παρέχονται από ελεγκτές ή ρυθµιστικά όργανα,
καθώς και αιτιολογηµένες καταγγελίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τους ελέγχους
κανονιστικής συµµόρφωσης . Από την άλλη, µια γνώµη χωρίς επιφύλαξη από έναν ελεγκτή δεν
θα πρέπει να θεωρείται ότι αποδεικνύει την απουσία κινδύνου ύπαρξης ανακριβειών. Οι έλεγχοι
επιβολής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν, έπειτα από προκαταρκτικό έλεγχο, µια
ληφθείσα καταγγελία φαίνεται αξιόπιστη και συναφής µε ενδεχόµενο έλεγχο επιβολής.
51. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή εποπτική σύγκλιση, κατά την εφαρµογή των
σχετικών κριτηρίων για την επιλογή, οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις κοινές προτεραιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης
που
καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση από κοινού µε την ESMA.
52. Τα µοντέλα επιβολής θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την εποπτική συνοπτική ενηµέρωση της
ESMA σχετικά µε την επιλογή. Τα εν λόγω κριτήρια δεν δηµοσιοποιούνται ιδίως όσον αφορά το
γεγονός ότι οι εκδότες δύνανται να προσδιορίσουν τη χρονική στιγµή κατά την οποία θα
υποβληθούν σε έλεγχο. Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να
κοινοποιούν στην ESMA, για ενηµερωτικούς λόγους, παράγοντες που χρησιµοποιούνται στο
πλαίσιο της εθνικής µεθόδου επιλογής τους και πιθανές µεταγενέστερες τροποποιήσεις. Η ESMA
θα διασφαλίσει την εµπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κανονισµού για την ESMA. Οι εν λόγω πληροφορίες θα λειτουργήσουν ως βάση για κάθε
περαιτέρω ενδεχόµενη εξέλιξη που δύναται να προβλεφθεί σε σχέση µε τα κριτήρια που
χρησιµοποιήθηκαν για τις µεθόδους επιλογής.
∆ιαδικασίες εξέτασης
53. Κατευθυντήρια γραµµή 6: Στο πλαίσιο της διαδικασίας κανονιστικής συµµόρφωσης ,
οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να
προσδιορίσουν τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο κανονιστικής συµµόρφωσης για τις
χρηµατοοικονοµιές πληροφορίες. Στο πλαίσιο των εκ των υστέρων δραστηριοτήτων
κανονιστικής συµµόρφωσης , οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση
µπορούν να χρησιµοποιήσουν είτε τον τύπο άνευ περιορισµών εξέτασης είτε έναν
συνδυασµό του τύπου άνευ περιορισµών εξέτασης και εστιασµένης εξέτασης των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών εκδοτών που έχουν επιλεγεί για κανονιστική
συµµόρφωση . Η χρήση αποκλειστικά του τύπου εστιασµένης εξέτασης δεν θα πρέπει
να θεωρείται ικανοποιητική για σκοπούς κανονιστικής συµµόρφωσης .
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54. Παραδείγµατα διαδικασιών εξέτασης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ενός εκδότη
περιλαµβάνουν τα εξής:
α) Έλεγχος των ετήσιων και ενδιάµεσων (ενοποιηµένων) οικονοµικών εκθέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης κάθε οικονοµικής έκθεσης που δηµοσιεύεται στη συνέχεια·
β) Ερωτήσεις του εκδότη, συνήθως γραπτές, προκειµένου να διευκρινιστούν σαφέστερα τα
εξής: οι τοµείς δραστηριοποίησης του εκδότη που εµπεριέχουν σηµαντικούς κινδύνους,
τα σηµαντικά λογιστικά ζητήµατα που προέκυψαν κατά το υπό εξέταση έτος, ο τρόπος µε
τον οποίο ο εκδότης µεταχειρίστηκε τα σηµαντικά λογιστικά ζητήµατα και ο τρόπος µε
τον οποίο η λογιστική αντιµετώπιση που έχει επιλέξει ο εκδότης συµµορφώνεται µε το
σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης·
γ) Ερωτήσεις προς ή συνεδριάσεις µε τους ελεγκτές του εκδότη προκειµένου να συζητηθούν
περίπλοκα ζητήµατα ή ζητήµατα ενδιαφέροντος, ανάλογα µε τις ανάγκες της διαδικασίας
εξέτασης·
δ) Παραποµπή θεµάτων στα όργανα που είναι αρµόδια για τον έλεγχο ή/και την έγκριση
των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, όπως είναι το εποπτικό συµβούλιο ή η ελεγκτική
επιτροπή·
ε) Εντοπισµός λογιστικών ζητηµάτων εγγενών στον κλάδο του εκδότη, τα οποία είναι
διαθέσιµα, για παράδειγµα, από τη βάση δεδοµένων της EECS·
στ) Πρόσληψη εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να
συµβάλουν στην παροχή γνώσεων για τον κλάδο ή άλλων εξειδικευµένων γνώσεων·
ζ) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τον εκδότη µε άλλες υπηρεσίες της αρµόδιας αρχής
για την κανονιστική συµµόρφωση, για παράδειγµα όταν τα ζητήµατα ενδέχεται να
αφορούν κατάχρηση της αγοράς, εξαγορές ή σηµαντικά δικαιώµατα ψήφου·
η) Ανάληψη επιτόπιων επιθεωρήσεων

Ορισµένα περαιτέρω παραδείγµατα διαδικασιών που θεωρούνται σχετικές
διαδικασίας εξέτασης είναι οι εξής:

στο πλαίσιο της

α) Έλεγχος άλλων σχετικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιµες
από τον εκδότη·
β) Έλεγχος πρόσφατων δηµοσιευµένων άρθρων και λογιστικών σχολιασµών που αφορούν
τον εκδότη και τον κλάδο του·
γ) Σύγκριση των οικονοµικών εκθέσεων του εκδότη µε εκείνες των ανταγωνιστών του·
δ) Σύγκριση βασικών χρηµατοοικονοµικών σχέσεων και τάσεων που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές εκθέσεις του εκδότη τόσο κατά το υπό εξέταση έτος όσο και κατά
προηγούµενες περιόδους.
55. Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
διαδικασίες εξέτασης που εφαρµόζονται είναι επαρκείς προκειµένου να επιτευχθεί µια
αποτελεσµατική διαδικασία κανονιστικής συµµόρφωσης και ότι οι τεχνικές εξέτασης που
χρησιµοποιούνται και τα σχετικά συµπεράσµατα του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών των εκδοτών που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της διαδικασίας κανονιστικής
συµµόρφωσης τεκµηριώνονται κατάλληλα.
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56. Τα συµπεράσµατα µιας αρµόδιας αρχής για την κανονιστική συµµόρφωση
διαδικασίες εξέτασης µπορούν να λάβουν µία από τις ακόλουθες µορφές:

έπειτα από τις

α) Απόφαση ότι δεν απαιτείται περαιτέρω εξέταση
β) Απόφαση µε την οποία µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση αποδέχεται
ότι µια συγκεκριµένη λογιστική µεταχείριση είναι σύµφωνη µε το σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και ότι δεν απαιτείται η λήψη µέτρου κανονιστικής
συµµόρφωσης
γ) Απόφαση µε την οποία µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση κρίνει ότι
µια συγκεκριµένη λογιστική αντιµετώπιση δεν είναι σύµφωνη µε το σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, και κρίνει εάν συνιστά ουσιώδη ανακρίβεια ή
επουσιώδη παρέκκλιση και εάν απαιτείται η λήψη µέτρου κανονιστικής συµµόρφωσης .

Μέτρα για την κανονιστική συµµόρφωση
57. Κατευθυντήρια γραµµή 7: Μια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση θα
πρέπει να χρησιµοποιεί τα µέτρα που προσδιορίζονται κατωτέρω, κατά την κρίση της.
Όποτε εντοπίζεται ουσιώδης ανακρίβεια, η αρµόδια αρχή για την κανονιστική
συµµόρφωση θα πρέπει εγκαίρως να λαµβάνει ένα από τα ακόλουθα µέτρα σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 61:
α) να απαιτεί επανέκδοση των οικονοµικών καταστάσεων,
β) να απαιτεί διορθωτική σηµείωση, ή
γ) να απαιτεί διόρθωση των µελλοντικών οικονοµικών καταστάσεων µε
αναδιατύπωση συγκρίσιµων στοιχείων, εφόσον ενδείκνυται.
58. Όταν µια επουσιώδης παρέκκλιση από το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης παραµείνει σκόπιµα µη διορθωµένη προκειµένου να επιτευχθεί µια
συγκεκριµένη παρουσίαση της οικονοµικής θέσης της οικονοµικής απόδοσης ή των
ταµειακών ροών ενός εκδότη, η αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση θα
πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ως να επρόκειτο για παρέκκλιση ουσιώδους
σηµασίας.
59. Όταν εντοπίζεται µια επουσιώδους σηµασίας παρέκκλιση από το πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης αλλά υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος να καταστεί
ουσιώδους σηµασίας στο µέλλον, η αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση
θα πρέπει να ενηµερώνει τον εκδότη σχετικά µε την παρέκκλιση.
60. Παρόµοια µέτρα θα πρέπει να εφαρµόζονται όταν εντοπίζονται παρόµοιες
παραβάσεις, αφού πρώτα εκτιµηθεί ο ουσιώδης χαρακτήρας τους.
61. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον τύπο µέτρου που θα εφαρµοστεί, οι αρµόδιες αρχές για
την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα εξής:
α) Ανάλογα µε τις υφιστάµενες εξουσίες της αρµόδιας αρχής για την κανονιστική
συµµόρφωση, κατά την απόφαση για το εάν απαιτείται επανέκδοση των οικονοµικών
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καταστάσεων ή διορθωτική σηµείωση, ο τελικός στόχος είναι ότι οι επενδυτές θα πρέπει
να λαµβάνουν τη βέλτιστη δυνατή πληροφόρηση και θα πρέπει να εκτιµάται κατά πόσο
οι αρχικές οικονοµικές καταστάσεις και η διορθωτική σηµείωση παρέχουν στους χρήστες
επαρκείς διασαφηνίσεις για τη λήψη αποφάσεων ή εάν η επανέκδοση των οικονοµικών
καταστάσεων αποτελεί τη βέλτιστη λύση·
β) Κατά την απόφαση για το εάν θα απαιτηθεί διόρθωση σε µελλοντικές οικονοµικές
καταστάσεις ή δηµοσίευση διορθωτικής σηµείωσης ή επανέκδοση των οικονοµικών
καταστάσεων σε προγενέστερο στάδιο, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη διάφοροι
παράγοντες. Συγκεκριµένα:
ο χρόνος λήψης της απόφασης: για παράδειγµα, όταν η απόφαση λαµβάνεται
πολύ κοντά στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων,
ενδεχοµένως να είναι κατάλληλη η διόρθωση σε µελλοντικές οικονοµικές
καταστάσεις·
η φύση της απόφασης και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν:
o

όταν η αγορά είναι επαρκώς ενηµερωµένη τη στιγµή λήψης της απόφασης,
η αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση θα µπορούσε να
επιλέξει τη διόρθωση σε µελλοντικές οικονοµικές καταστάσεις·

o

όταν η απόφαση σχετίζεται απλώς µε τον τρόπο παρουσίασης των
πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις και όχι µε την ουσία (π.χ. οι
πληροφορίες παρουσιάζονται µε σαφήνεια στις σηµειώσεις ενώ το σχετικό
λογιστικό πλαίσιο απαιτεί την παρουσίαση στον πίνακα των κύριων
οικονοµικών καταστάσεων), η αρµόδια αρχή για την
κανονιστική
συµµόρφωση θα µπορούσε επίσης να επιλέξει τη διόρθωση σε µελλοντικές
οικονοµικές καταστάσεις.

Ο λόγος για τη δηµοσίευση σε µελλοντικές οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να
ορίζεται σαφώς στην απόφαση.
62. Κατευθυντήρια γραµµή 8: Κατά τον προσδιορισµό του ουσιώδους χαρακτήρα για τον
σκοπό της κανονιστικής συµµόρφωσης για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες,
αυτό θα πρέπει να εκτιµηθεί σύµφωνα µε το σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης που χρησιµοποιείται για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.
63. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο των ∆ΠΧΠ, παραλείψεις ή ανακρίβειες στοιχείων είναι ουσιώδεις
εάν ενδέχεται, µεµονωµένα ή συλλογικά, να επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις που
λαµβάνουν οι χρήστες βάσει των οικονοµικών καταστάσεων. Ο ουσιώδης χαρακτήρας εξαρτάται
από το µέγεθος και τη φύση της παράλειψης ή ανακρίβειας, τα οποία εκτιµώνται βάσει των
σχετικών περιστάσεων. Το µέγεθος ή η φύση του στοιχείου, ή ένας συνδυασµός των δύο, θα
µπορούσε να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.
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64. Κατευθυντήρια γραµµή 9: Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται εφαρµόζονται καταλλήλως
από τους εκδότες τους οποίους αφορούν.
65. ∆εδοµένου ότι οι ουσιώδεις ανακρίβειες θα µπορούσαν, εξ ορισµού, να επηρεάσουν τις
αποφάσεις των επενδυτών και άλλων χρηστών εναρµονισµένων εγγράφων, είναι σηµαντικό οι εν
λόγω χρήστες και επενδυτές να µην ενηµερώνονται απλώς για την ύπαρξη ανακρίβειας, αλλά και
να λαµβάνουν εγκαίρως τις διορθωµένες πληροφορίες, εκτός εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ως
εκ τούτου, όταν λαµβάνονται τα µέτρα που αναφέρονται στην κατευθυντήρια γραµµή 7
παράγραφοι α) και β), οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και το µέτρο που
λαµβάνεται θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιµα στους συµµετέχοντες στην αγορά, εκτός εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, είτε άµεσα από τον εκδότη ή/και από την αρχή επιβολής.
Ευρωπαϊκός συντονισµός
66. Κατευθυντήρια γραµµή 10: Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλός βαθµός εναρµόνισης
της επιβολής, οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα
πρέπει να συζητούν και να ανταλλάσσουν εµπειρίες σχετικά µε την εφαρµογή και την
επιβολή του σχετικού πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, ιδίως των
∆ΠΧΠ, κατά τις συνεδριάσεις της EECS. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για
την κανονιστική συµµόρφωση στο πλαίσιο του συντονισµού της ESMA θα πρέπει να
προσδιορίζουν κοινές προτεραιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης σε ετήσια βάση.
67. Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλός βαθµός εναρµόνισης της κανονιστικής συµµόρφωσης , η
ESMA έχει καθιερώσει τακτικές συνεδριάσεις της EECS, στις οποίες εκπροσωπούνται και θα
πρέπει να συµµετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση.
68. Για την προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης, οι αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική
συµµόρφωση στο πλαίσιο του συντονισµού της ESMA θα πρέπει να προσδιορίζουν κοινά
λογιστικά ζητήµατα για την κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
στον ΕΟΧ, τα οποία θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται εγκαίρως πριν τη λήξη της περιόδου
υποβολής στοιχείων. Μολονότι οι περισσότεροι τοµείς θα πρέπει να είναι κοινοί, ορισµένοι από
αυτούς ενδέχεται να µην είναι σχετικοί για όλες τις χώρες ή να αφορούν ορισµένους µόνο
κλάδους. Ο ορισµός των τοµέων θα πρέπει να πραγµατοποιείται εγκαίρως προκειµένου οι
αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση να είναι σε θέση να τους συµπεριλάβουν στο
πρόγραµµα κανονιστικής συµµόρφωσης τους ως τοµείς προς εξέταση.
69. Κατευθυντήρια γραµµή 11: Μολονότι η ευθύνη για την κανονιστική συµµόρφωση
εξακολουθεί να ανήκει στις εθνικές αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική
συµµόρφωση, προκειµένου να προαχθεί η εναρµόνιση των πρακτικών κανονιστικής
συµµόρφωσης και να διασφαλιστεί µια συνεπής προσέγγιση µεταξύ των αρµοδίων
αρχών για την κανονιστική συµµόρφωση όσον αφορά την εφαρµογή του σχετικού
πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, ο συντονισµός των εκ των προτέρων
και εκ των υστέρων αποφάσεων θα πρέπει να πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της
EECS. Οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση στο πλαίσιο
του συντονισµού της ESMA θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουν λογιστικά ζητήµατα
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και να παρέχουν τεχνικές συµβουλές για την προετοιµασία των δηλώσεων ή/και
γνωµοδοτήσεων της ESMA.
70. Μολονότι τα µέτρα λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η δηµιουργία ενιαίας αγοράς κινητών αξιών
υποδηλώνει την ύπαρξη παρόµοιου επιπέδου προστασίας των επενδυτών σε όλα τα κράτη µέλη.
Η συνεπής κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες στον ΕΟΧ
απαιτεί συντονισµό και υψηλό επίπεδο εναρµόνισης των µέτρων µεταξύ των αρµοδίων αρχών για
την κανονιστική συµµόρφωση. Προκειµένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη και αυστηρή
κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και να αποτραπεί το
ρυθµιστικό αρµπιτράζ, η ESMA θα προωθήσει την εναρµόνιση των προσεγγίσεων κανονιστικής
συµµόρφωσης µέσω του συντονισµού των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αποφάσεων που
λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση.
71. Η έκδοση λογιστικών προτύπων και ερµηνειών της εφαρµογής τους αποτελεί ευθύνη των φορέων
καθορισµού προτύπων. Ως εκ τούτου, η ESMA και οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική
συµµόρφωση δεν εκδίδουν γενικές οδηγίες εφαρµογής των ∆ΠΧΠ για τους εκδότες. Ωστόσο, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων κανονιστικής συµµόρφωσης , οι αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση χρησιµοποιούν την κριτική τους ικανότητα προκειµένου να
προσδιορίσουν εάν οι λογιστικές πρακτικές θεωρούνται εντός του αποδεκτού επιπέδου που
ορίζουν τα σχετικά πλαίσια χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
72. Όταν εφαρµόζονται ∆ΠΧΠ, ουσιώδη αντικρουόµενα λογιστικά ζητήµατα, καθώς και ασάφειες
και τυχόν ελλείψεις συγκεκριµένων οδηγιών που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία κανονιστικής
συµµόρφωσης θα διαβιβάζονται από την ESMA στα όργανα που είναι αρµόδια για τον
καθορισµό και την ερµηνεία των προτύπων (συγκεκριµένα, ο IASB και η IFRS IC). Αυτό ισχύει
επίσης και για κάθε άλλο ζήτηµα που εντοπίζεται και θέτει περιορισµούς στην κανονιστική
συµµόρφωση κατά τη διαδικασία κανονιστικής συµµόρφωσης .
Ανακύπτοντα ζητήµατα και αποφάσεις
73. Κατευθυντήρια γραµµή 12: Η συζήτηση υποθέσεων στην EECS µπορεί να
πραγµατοποιηθεί είτε εκ των προτέρων (ανακύπτοντα ζητήµατα) είτε εκ των υστέρων
(αποφάσεις). Με εξαίρεση σπάνιες περιπτώσεις όπου η προθεσµία που επιβάλλεται
σε µια αρχή επιβολής καθιστά αδύνατη την προετοιµασία, παρουσίαση και συζήτηση
µε την EECS πριν από τη λήψη απόφασης, ένα λογιστικό ζήτηµα θα πρέπει να
υποβάλλεται ως ανακύπτον ζήτηµα σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
- Όταν δεν έχει ληφθεί ακόµη απόφαση από µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική
συµµόρφωση ή όταν δεν έχει προηγηθεί συζήτηση για ένα συγκεκριµένο
λογιστικό ζήτηµα. Αυτό δεν ισχύει για ζητήµατα µικρής τεχνικής αξίας ή όταν το
λογιστικό πρότυπο είναι σαφές και η παράβαση είναι εµφανής·
- Όταν τα ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης προσδιορίζονται από
ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση ή την ESMA ως
σηµαντικά για την εσωτερική αγορά·
- Όταν η αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση διαφωνεί µε µια
προηγούµενη απόφαση επί του ίδιου λογιστικού ζητήµατος· ή
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-

Όταν η αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση εντοπίζει κίνδυνο
σηµαντικά διαφορετικής µεταχείρισης µεταξύ εκδοτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι αποφάσεις κανονιστικής συµµόρφωσης
που λαµβάνονται βάσει ενός
ανακύπτοντος ζητήµατος θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το αποτέλεσµα της
συζήτησης στο πλαίσιο της EECS.
74. Ένα λογιστικό ζήτηµα µπορεί να παρουσιαστεί ως ανακύπτον ζήτηµα όταν η αρµόδια αρχή για
την κανονιστική συµµόρφωση αναζητά περαιτέρω καθοδήγηση από άλλες αρµόδιες αρχές για
την κανονιστική συµµόρφωση, λόγω της πολύπλοκης φύσης του λογιστικού ζητήµατος ή εάν η
αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση αναζητά περαιτέρω καθοδήγηση επειδή το
ζήτηµα µπορεί να εγείρει θέµατα επιβολής.
75. Τα λογιστικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει µια αρµοδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση,
πέραν εκείνων κατά τα οποία ένα πρότυπο είναι σαφές, η παραβίαση είναι εµφανής και για τα
οποία δεν έχει ληφθεί ακόµα απόφαση, θα πρέπει να παραπέµπονται στην ESMA και να
συζητούνται στην EECS προκειµένου να διασφαλιστεί ότι λαµβάνεται µια συνεπής προσέγγιση
κανονιστικής συµµόρφωσης . Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, οι αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να φέρουν τα εν λόγω ζητήµατα προς συζήτηση προτού
λάβουν απόφαση και να λαµβάνουν υπόψη το αποτέλεσµα των συζητήσεων στο πλαίσιο της
EECS. Το αποτέλεσµα θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη και από άλλες αρµόδιες αρχές για
την κανονιστική συµµόρφωση. Η ESMA µπορεί επίσης να παρουσιάζει ανακύπτοντα ζητήµατα
στην EECS, σε περίπτωση που ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης είναι ιδιαιτέρως
σηµαντικά για την εσωτερική αγορά.
76. Κατευθυντήρια γραµµή 13: Μια απόφαση πρέπει να υποβάλλεται στην EECS εφόσον
καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
- Η απόφαση αφορά λογιστικά ζητήµατα τεχνικής αξίας·
- Η απόφαση έχει συζητηθεί ως ανακύπτον ζήτηµα, εκτός εάν έχει αποφασιστεί
διαφορετικά κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο της συνεδρίασης της EECS·
- Η απόφαση θα ενδιαφέρει άλλες ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική
συµµόρφωση για άλλους λόγους (η εν λόγω απόφαση ενδέχεται να βασίζεται στις
συζητήσεις της EECS)·
- Η απόφαση υποδεικνύει σε µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση
ότι υπάρχει κίνδυνος οι εκδότες να εφαρµόσουν σηµαντικά διαφορετικούς
τρόπους λογιστικής αντιµετώπισης·
- Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά άλλους εκδότες·
- Η απόφαση λαµβάνεται βάσει διάταξης που δεν καλύπτεται από ένα συγκεκριµένο
λογιστικό πρότυπο·
- Η απόφαση έχει απορριφθεί από επιτροπή προσφυγών ή δικαστήριο· ή
- Η απόφαση είναι προφανώς αντίθετη µε προηγούµενη απόφαση επί του ιδίου ή
παρόµοιου λογιστικού ζητήµατος.
77. Τα ανακύπτοντα ζητήµατα και οι αποφάσεις που συζητούνται στην EECS συνήθως αναφέρονται
σε οικονοµικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί βάσει των ∆ΠΧΠ, ωστόσο µπορούν επίσης να
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καλύπτουν, για παράδειγµα, χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο
GAAP οι οποίες θεωρούνται ισοδύναµες µε τα ∆ΠΧΠ, που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ.
78. Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των συζητήσεων, τα
ανακύπτοντα ζητήµατα και οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι σαφή και περιεκτικά και επίσης να
περιλαµβάνουν όλα τα σχετικά γεγονότα, τα επιχειρήµατα του εκδότη, καθώς και τη βάση για το
σκεπτικό και τα συµπεράσµατα της αρµόδιας αρχής για την κανονιστική συµµόρφωση.
79. Κατευθυντήρια γραµµή 14: Οι αποφάσεις κανονιστικής συµµόρφωσης από αρµόδιες
αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
προγενέστερες αποφάσεις επί του ιδίου λογιστικού ζητήµατος, όποτε ισχύουν
παρόµοια γεγονότα και περιστάσεις. Οι αποφάσεις κανονιστικής συµµόρφωσης
περιλαµβάνουν τόσο τις εκ των προτέρων όσο και τις εκ των υστέρων αποφάσεις,
καθώς και τα αποτελέσµατα συζητήσεων στην EECS επί απόφασης σχετικά µε το εάν
µια λογιστική αντιµετώπιση είναι ή δεν είναι σύµφωνη µε το σχετικό πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και το µέτρο που σχετίζεται µε αυτό.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της συζήτησης της EECS, η τελική απόφαση αποτελεί
ευθύνη της εθνικής αρµόδιας αρχής για την κανονιστική συµµόρφωση.
80. Προκειµένου να διασφαλιστεί ένα συνεπές καθεστώς κανονιστικής συµµόρφωσης σε ολόκληρο
τον ΕΟΧ, οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει, προτού λάβουν µια
απόφαση κανονιστικής συµµόρφωσης, να αναζητήσουν αποφάσεις που έχουν λάβει άλλες
ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση στη βάση δεδοµένων της EECS
και να τις λάβουν υπόψη, καθώς επίσης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και τις προγενέστερες
αποφάσεις της ίδιας αρµόδιας αρχής για την επιβολή επί του ιδίου λογιστικού ζητήµατος. Αυτή η
αρχή πρέπει να τηρείται ανεξάρτητα από το εάν η απόφαση έχει ληφθεί ως απόφαση
προεκκαθάρισης ή ως απόφαση βάσει δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
81. Αν µια αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση σκοπεύει να λάβει απόφαση η οποία
είναι εµφανές ότι δεν συµµορφώνεται µε προγενέστερη απόφαση ή µε το αποτέλεσµα συζήτησης
επί ενός ανακύπτοντος ζητήµατος για το ίδιο ή παρόµοιο λογιστικό ζήτηµα, η αρµόδια αρχή για
την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να την παρουσιάζει ως ανακύπτον ζήτηµα. Αυτό
συµβαίνει προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι διαφορές σε γεγονότα και περιστάσεις αιτιολογούν
µια απόφαση η οποία είναι διαφορετική από την προγενέστερη.
Υποβολή εκθέσεων
82. Κατευθυντήρια γραµµή 15: Όλα τα ανακύπτοντα ζητήµατα που πληρούν ένα από τα
κριτήρια υποβολής που αναφέρονται στην κατευθυντήρια γραµµή 12 θα πρέπει να
υποβάλλονται στην ESMA µε τα σχετικά στοιχεία, συνήθως εντός δύο εβδοµάδων
πριν από τη συνεδρίαση της EECS στην οποία πρόκειται να συζητηθούν.
83. Κατευθυντήρια γραµµή 16: Όλες οι αποφάσεις κανονιστικής συµµόρφωσης
που
πληρούν ένα από τα κριτήρια υποβολής που αναφέρονται στην κατευθυντήρια
γραµµή 13 θα πρέπει να υποβάλλονται στην ESMA µε τα σχετικά στοιχεία, συνήθως
εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης.
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84. Ο συντονισµός στο πλαίσιο της EECS θα πρέπει να διευκολύνεται µέσω της ύπαρξης βάσης
δεδοµένων. Στόχος της βάσης δεδοµένων είναι να καθιερώσει µια πλατφόρµα για την ανταλλαγή
πληροφοριών σε συνεχή βάση. Το χρονικό πλαίσιο για την υποβολή καθορίζεται προκειµένου να
αποτραπεί ο µεγάλος αριθµός περιπτώσεων κατά τις οποίες κάποιες αρµόδιες αρχές για την
κανονιστική συµµόρφωση δεν γνωρίζουν ήδη ειληµµένες αποφάσεις οι οποίες θα έπρεπε να
είχαν ληφθεί υπόψη σε σχέση µε µεταγενέστερες αποφάσεις. Η ESMA θα ελέγξει όλες τις
υποβολές ως προς την εσωτερική συνέπεια, επάρκεια πληροφοριών και χρήση ορθής ορολογίας
και δύναται να ζητήσει εκ νέου υποβολή ή παροχή πρόσθετων πληροφοριών. Έπειτα από την
ολοκλήρωση του ελέγχου, η ESMA καταχωρεί την απόφαση κανονιστικής συµµόρφωσηςς στη
βάση δεδοµένων.
85. Η βάση δεδοµένων της EECS περιλαµβάνει το αποτέλεσµα της συζήτησης που
πραγµατοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση. Η διαχείριση των δεδοµένων διασφαλίζει ότι οι
αποφάσεις που καθίστανται παρωχηµένες λόγω αλλαγών στα λογιστικά πρότυπα µεταφέρονται
σε ξεχωριστό τµήµα και ότι οι αποφάσεις που θεωρούνται άνευ τεχνικής αξίας ταξινοµούνται
επίσης σε ξεχωριστό τµήµα. Η ESMA είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της βάσης δεδοµένων.
86. Κατευθυντήρια γραµµή 17: Προκειµένου να προαχθεί η συνέπεια της εφαρµογής των
∆ΠΧΠ, οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση στο πλαίσιο
της ESMA θα πρέπει να αποφασίσουν για το ποιες αποφάσεις που περιλαµβάνονται
στη βάση δεδοµένων µπορούν να δηµοσιευθούν ανώνυµα.
87. Η επιλογή αποφάσεων επιβολής ∆ΠΧΠ προς δηµοσίευση θα πρέπει να γίνεται από αρµόδιες
αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση στο πλαίσιο συντονισµού από την ESMA. Οι αποφάσεις
που επιλέγονται για δηµοσίευση θα πρέπει να πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
κριτήρια:
- Η απόφαση αφορά περίπλοκο λογιστικό ζήτηµα ή ζήτηµα που θα µπορούσε να οδηγήσει
σε διαφορετικές εφαρµογές των ∆ΠΧΠ· ή
- Η απόφαση σχετίζεται µε ένα σχετικά διαδεδοµένο ζήτηµα µεταξύ εκδοτών ή αφορά
έναν συγκεκριµένο επιχειρησιακό κλάδο και, συνεπώς, ενδέχεται να παρουσιάζει
ενδιαφέρον για άλλες αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση ή τρίτα µέρη· ή
- Η απόφαση αφορά ένα ζήτηµα για το οποίο δεν υπάρχει εµπειρία ή για το οποίο οι
αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση διαθέτουν διαφορετικές εµπειρίες· ή
- Η απόφαση έχει ληφθεί βάσει διάταξης που δεν καλύπτεται από ένα συγκεκριµένο
λογιστικό πρότυπο.
88. Κατευθυντήρια γραµµή 18: Οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική
συµµόρφωση θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά έκθεση σχετικά µε τις
δραστηριότητες κανονιστικής συµµόρφωσης σε εθνικό επίπεδο και να παρέχουν
στην ESMA τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή εκθέσεων και τον
συντονισµό των δραστηριοτήτων κανονιστικής συµµόρφωσης που διενεργούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
89. Οι αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικές
εκθέσεις σχετικά µε τις πολιτικές κανονιστικής συµµόρφωσης
που υιοθετήθηκαν και τις
αποφάσεις που λαµβάνονται σε µεµονωµένες υποθέσεις, καθώς επίσης και σχετικά µε ζητήµατα
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λογιστικής και δηµοσιοποίησης. Η αρµόδια αρχή για την κανονιστική συµµόρφωση αποφασίζει
εάν θα υποβάλλει έκθεση επί αυτών των ζητηµάτων σε ανώνυµη ή µη ανώνυµη βάση.
90. Οι ευρωπαϊκές αρµόδιες αρχές για την κανονιστική συµµόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν στην
ESMA έκθεση µε τα ευρήµατα και τις αποφάσεις κανονιστικής συµµόρφωσης που σχετίζονται
µε κοινές προτεραιότητες κανονιστικής συµµόρφωσης , όπως καθορίζονται σύµφωνα µε την
κατευθυντήρια γραµµή 10. Αυτά, από κοινού µε άλλες δραστηριότητες σχετικές µε τον
ευρωπαϊκό συντονισµό, δηµοσιεύονται από την ESMA στην έκθεση δραστηριοτήτων της σχετικά
µε την κανονιστική συµµόρφωση .
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