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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Μια θετική έκβαση της πρώτης δεκαετίας της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου υπήρξε η ανάπτυξη των χρηµατιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας 
και τυποποιηµένων εξωχρηµατιστηριακών (OTC) συµβολαίων, που προσελκύουν ευρύ 
φάσµα παραγόντων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί και οι 
προµηθευτές, οι µεγάλοι χρήστες ενέργειας, οι διαπραγµατευτές, τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και άλλοι διαµεσολαβητές διαπραγµάτευσης. 

Οι ανταγωνιστικές και ενοποιηµένες ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές ενισχύουν την 
καινοτοµία και την αποδοτικότητα. Όταν οι αγορές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βάθος και ρευστότητα ενισχύεται η εµπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων ότι είναι ικανές να ανταποκρίνονται µε ευελιξία στις µεταβολές των συνθηκών 
της αγοράς και να στηρίξουν τις επενδύσεις σε νέα δυναµικότητα ηλεκτροπαραγωγής και σε 
υποδοµές, οι οποίες είναι αναγκαίες στο πλαίσιο της µετατροπής του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Ευρώπης. Οι τιµές στις αγορές χονδρικής καθορίζουν επίσης το κόστος της 
ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Ως εκ τούτου, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι αρχές πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη στην 
ακεραιότητα των συνθηκών διαπραγµάτευσης στις εν λόγω ενεργειακές αγορές χονδρικής. 
Πρέπει να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι ενδεχόµενες αθέµιτες πρακτικές 
διαπραγµάτευσης, που υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη του κοινού, αποθαρρύνουν τις 
επενδύσεις, ενισχύουν τη µεταβλητότητα των ενεργειακών τιµών και είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε υψηλότερες τιµές ενέργειας εν γένει. 

Τον ∆εκέµβριο του 2007, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της CESR (ΕΡΑΑΚΑ - Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών) και της ERGEG (Ευρωπαϊκή 
Οµάδα Ρυθµιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο) για θέµατα 
που αφορούν τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς χονδρικής και τις πρακτικές κατάχρησης 
της αγοράς. Με τις γνωµοδοτήσεις τους συνέστησαν στην Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα να καταρτιστούν και να αξιολογηθούν προτάσεις για τη συγκρότηση 
νοµοθετικού πλαισίου στον ενεργειακό τοµέα ειδικά προσαρµοσµένου στην αντιµετώπιση 
των καταχρηστικών πρακτικών στις αγορές όλων τα προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση αγοράς1. Στις συστάσεις αυτές 
κατέληξαν αφού διαπίστωσαν ότι το υφιστάµενο καθεστώς έχει επιφέρει ελλείψεις στους 
εφαρµοστέους κανόνες και στο επίπεδο διαφάνειας. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

Τον Μάιο του 2009, η Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας (τότε Γ∆ TREN) διοργάνωσε ηµερίδα 
εργασίας να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών και για να συζητηθεί 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συγκροτηθεί σύστηµα παρακολούθησης που να 
εξασφαλίζει την ακεραιότητα της αγοράς και τη διαφάνεια στις ενεργειακές αγορές. Κατά τη 
δεύτερη ηµερίδα εργασίας, που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, µε ευρεία συµµετοχή 

                                                 
1 Συστάσεις της CESR και της ERGEG προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως µέρος της τρίτης δέσµης 

µέτρων για την ενέργεια, τρία χωριστά έγγραφα (αριθ. αναφ.: CESR/08-527, CESR/08-998, CESR/08-
739), που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή µεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009. 
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του κλάδου, παρουσιάστηκαν τα βασικά δοµικά στοιχεία του ειδικού καθεστώτος για την 
ακεραιότητα στην αγορά. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας παρουσίασε σχέδιο εγγράφου προβληµατισµού2 στο 
Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό Φόρουµ για την Ηλεκτρική Ενέργεια (Φόρουµ της Φλωρεντίας), τον 
∆εκέµβριο του 2009, και στο Ευρωπαϊκό Ρυθµιστικό Φόρουµ για το Φυσικό Αέριο (Φόρουµ 
της Μαδρίτης), τον Ιανουάριο του 2010. Ζήτησε από τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν 
έως τον Φεβρουάριο του 2010 τις προτάσεις και τις απόψεις τους σχετικά µε τις επιλογές 
πολιτικής που είχε παρουσιάσει. ∆ιοργανώθηκε πλήρης δηµόσια διαβούλευση, που διήρκεσε 
από τις 31 Μαΐου 2010 έως τις 23 Ιουλίου 2010. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία διαβούλευσης, τα έγγραφα, καθώς και οι 
παρουσιάσεις που χρησιµοποιήθηκαν στις συναντήσεις των ενδιαφεροµένων έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας3. 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται από εκτίµηση επιπτώσεων, στην οποία αναλύονται οι 
επιλογές για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην ενεργειακή αγορά. Η 
έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής4. 

4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

4.1. Νοµική βάση 

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι, 
στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η πολιτική της 
Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας έχει ως στόχο, µεταξύ άλλων, να διασφαλίζει τη 
λειτουργία της αγοράς ενέργειας και, ως εκ τούτου, το εν λόγω άρθρο συνιστά την πιο 
κατάλληλη νοµική βάση για την έκδοση κανονισµού στο πεδίο αυτό. 

Το πλέον ενδεδειγµένο νοµικό µέσο για τη θέσπιση συνεκτικών κανόνων που να 
εφαρµόζονται διασυνοριακά στις ενεργειακές αγορές είναι κανονισµός, στον οποίο 
προβλέπεται η παρακολούθησή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συντονισµένη εφαρµογή των 
κανόνων σε όλα τα κράτη µέλη. 

4.2. Επικουρικότητα και αναλογικότητα 

4.2.1. Αρχή της επικουρικότητας 

Η αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζεται στον βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. 

Οι ενεργειακές αγορές χονδρικής είναι ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία των πολιτών της 
Ευρώπης και για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και για την 
επιτυχία της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως κατέστη σαφές στις 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm. 
3 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/2010_07_23_energy_markets_en.htm. 
4 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/2010_07_23_energy_markets_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
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συστάσεις προς την Επιτροπή, οι ρυθµιστικές αρχές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και του 
ενεργειακού τοµέα δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ανησυχίες σχετικά µε 
τις πρακτικές κατάχρησης στη αγορά, λόγω του συνδυασµού ελλείψεως πληροφοριών και 
ατελούς ρύθµισης. 

Οι ενεργειακές αγορές της ΕΕ εκτείνονται όλο και περισσότερο πέραν των εθνικών συνόρων 
ως προς τον τόπο διαπραγµάτευσης των ενεργειακών προϊόντων, καθώς και ως προς τον τόπο 
παραγωγής και κατανάλωσής τους. Κατά συνέπεια, οι τιµές πλέον καθορίζονται µε βάση την 
προσφορά και τη ζήτηση σε πολλές χώρες5. Αυτή την εξέλιξη θα ενισχύσουν η ζεύξη των 
αγορών µεταξύ των χρηµατιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της ΕΕ6, η οποία 
προβλέπεται να τεθεί σε εφαρµογή µέχρι το 2015, και η µετάβαση σε σύστηµα 
διαπραγµάτευσης φυσικού αερίου στους κόµβους παράλληλα µε τιµολόγια µεταφοράς στα 
σηµεία εισόδου/εξόδου του φυσικού αερίου. 

Επιπλέον, οι ενεργειακές αγορές χονδρικής περιλαµβάνουν οργανωµένα χρηµατιστήρια, 
καθώς και εξωχρηµατιστηριακά (OTC) συµβόλαια τα οποία διαπραγµατεύονται µεσίτες. 
Ιδίως οι εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές συνάπτονται συχνά εκτός της χώρας την οποία 
αφορούν. Τέτοιες συναλλαγές επηρεάζουν επίσης τη διαπραγµάτευση σε χρηµατιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι προφανές ότι οι καταχρηστικές πρακτικές που συντελούνται σε 
συγκεκριµένη αγορά δεν περιορίζονται σε ένα µόνο κράτος µέλος, αλλά έχουν αναπόφευκτα 
αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως άλλωστε η αντίθετη στον ανταγωνισµό 
συµπεριφορά στις ενεργειακές αγορές είναι δυνατόν να έχει επιπτώσεις στις εµπορικές 
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και να επηρεάζει πελάτες σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά7. 

Εποµένως, είναι αναγκαίοι να υπάρχουν συνεκτικοί κανόνες για ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά, σε συνδυασµό µε µηχανισµό που θα παρέχει στις αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες 
από ολόκληρη την Ένωση, για να έχουν σφαιρική αντίληψη των εξελίξεων στην αγορά. 

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για την εφαρµογή της παρακολούθησης 
των ενεργειακών αγορών8. ∆εδοµένης της οργάνωσης των αγορών ενέργειας, θα είναι 
δύσκολο για µεµονωµένα κράτη µέλη να έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο φάσµα δεδοµένων 

                                                 
5 Όπως τεκµαίρεται από την υψηλή συσχέτιση µεταξύ των τιµών γειτονικών χωρών, για παράδειγµα η 

συσχέτιση των γερµανικών και των ολλανδικών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας της εποµένης ηµέρας 
αυξήθηκε από 0,57 (2004) και 0,67 (2005) µέχρι 0,85 και 0,91 το 2008 και 2009, αντίστοιχα. Αυτό 
αναλύεται λεπτοµερέστερα στην έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων. 

6 Παρουσίαση στο Φόρουµ της Φλωρεντίας, µε τίτλο «Target Model for Interregional Congestion 
Management», 10 ∆εκεµβρίου 2009, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm. 

7 Έρευνα σχετικά µε τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας το 2005, 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού 1/2003 ΕΚ – 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html#final – και απόφαση της Επιτροπής 
της 28.11.2008 που αφορά τις υποθέσεις COMP/39.388 – Γερµανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και COMP/39.389 – Γερµανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας . 

8 Η γαλλική ρυθµιστική αρχή ενέργειας (CRE) έχει ευρείες αρµοδιότητες εποπτείας των αγορών 
χονδρικής (συµπεριλαµβανοµένου των συναλλαγών µετρητοίς και των συναλλαγών 
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων) και έχει αρχίσει να ζητήσει τα δεδοµένα των συναλλαγών που 
αφορούν τη γαλλική αγορά από τους συµµετέχοντες στην αγορά όλης της Ευρώπης. Η γερµανική 
Monopolkommission έχει ζητήσει την καθιέρωση ανεξάρτητης παρακολούθησης της αγοράς στη 
Γερµανία, η οποία να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε χρηµατιστηριακές και εξωχρηµατιστηριακές 
συναλλαγών ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για τη Γερµανία. Τον Μάρτιο του 2009, η 
OFGEM, η ρυθµιστική αρχή ενέργειας του Ηνωµένου Βασιλείου, εξέδωσε έγγραφο σχετικά µε την 
πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά. 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html#final
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ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός εντοπισµός και αποτροπή των πρακτικών 
κατάχρησης της αγοράς. Αν δεν ληφθούν µέτρα σε επίπεδο ΕΕ, αυτές οι εθνικές 
πρωτοβουλίες ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν και ενέχουν τον κίνδυνο να εκθέσουν τους 
συµµετέχοντες στην αγορά σε αντικρουόµενα και ασυντόνιστα καθεστώτα. 

Λόγω της διασυνοριακής φύσης του προβλήµατος, είναι σαφές ότι η δράση της ΕΕ έχει να 
διαδραµατίσει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ακεραιότητας στις ευρωπαϊκές ενεργειακές 
αγορές. Ο συντονισµός σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθούν τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως αποτέλεσµα συµπεριφοράς στις αγορές που υπονοµεύει την 
εµπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία διαµόρφωσης των τιµών, 
όταν γίνονται αισθητά τα αποτελέσµατα τέτοιας συµπεριφοράς σε άλλο κράτος µέλος. 

Με τον κανονισµό θα δηµιουργηθεί πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει κανόνες συνεκτικούς και 
προσαρµοσµένους στις ιδιαιτερότητες των ενεργειακών αγορών, που έχουν µελετηθεί για τον 
αποτελεσµατικό εντοπισµό και αποτροπή των πρακτικών κατάχρησης της αγοράς. Στον 
κανονισµό προβλέπεται ότι ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 
(Οργανισµός)9 θα συνεργάζεται στενά µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές που έχουν συσταθεί 
δυνάµει της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και της οδηγίας 2009/73/EΚ, καθώς και µε άλλες αρµόδιες 
αρχές, για την παρακολούθηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και για 
να διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται αποτελεσµατικά και συντονισµένα µέτρα επιβολής. 

Οι αρχές των κρατών µελών δεν έχουν µόνο άµεσο συµφέρον για τα αποτελέσµατα στις 
οικείες αγορές, αλλά και βαρύνουσα γνώση των εξελίξεων στα αποτελέσµατα των αγορών 
που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Συνεπώς, η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας θα 
αποτελέσει το κλειδί για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της ΕΕ. Ο 
κανονισµός αυτός θα διευκολύνει την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση σε εθνικό 
επίπεδο, παρέχοντας στις εθνικές αρχές πρόσβαση σε ολοκληρωµένα στοιχεία, και 
παράλληλα θα διασφαλίζει τη συµβολή του Οργανισµού, ο οποίος έχει ευρεία εικόνα των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ολόκληρης της Ένωσης, καθώς και την 
απαραίτητη τεχνογνωσία όσον αφορά τη λειτουργία των αγορών και των συστηµάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Ένωσης. 

4.2.2. Αρχή της αναλογικότητας 

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου – ήτοι τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας µέσω της διασφάλισης της ακεραιότητας και της διαφάνειας στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής – και ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο σε όσους 
διαπραγµατεύονται ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. 

                                                 
9 Ο Οργανισµός ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του 

Κοινοβουλίου για την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, του 
οποίου η νοµική βάση ήταν το τότε άρθρο 95 της Συνθήκης. Ο Οργανισµός προάγει τους στόχους του 
άρθρου 194 της Συνθήκης. Αν αυτό το άρθρο ίσχυε όταν εκδόθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/2009, 
θα αποτελούσε τη νοµική βάση για την ίδρυση του Οργανισµού. 
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4.3. Αναλυτική ερµηνεία 

4.3.1. Σαφείς και συνεπείς κανόνες 

Στον κανονισµό προβλέπονται κανόνες που απαγορεύουν σαφώς πρακτικές κατάχρησης της 
αγοράς στις χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και συναφών προϊόντων, και στις 
χονδρικές αγορές φυσικού αερίου και συναφών προϊόντων. Στους εν λόγω κανόνες 
συγκαταλέγονται σαφείς απαγορεύσεις της διαπραγµάτευσης µε βάση εµπιστευτικές 
πληροφορίες και των πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς. Οι κανόνες αυτοί διατυπώνονται 
έτσι ώστε να είναι σύµφωνοι µε την οδηγία σχετικά µε την κατάχρηση αγοράς, και δεν 
εφαρµόζονται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που καλύπτονται ήδη από την οδηγία αυτή. 

Το αποτέλεσµα θα είναι να καλυφθούν τα κενά που επισηµάνθηκαν από την ΕΡΑΑΚΑ/CESR 
και την ERGEG, µε τη ρητή απαγόρευση των πρακτικών κατάχρησης της αγοράς στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής. 

4.3.2. Προσαρµόσιµοι και συµβατοί κανόνες 

Ο κανονισµός καθιστά δυνατόν να καθοριστούν αυτοί οι κανόνες µε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις της Επιτροπής. Με τις απαντήσεις του στη δηµόσια διαβούλευση, ο κλάδος τάχθηκε 
υπέρ αυτής της προσέγγισης, η οποία καθιστά δυνατό να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των αγορών ενέργειας, οι οποίες µεταβάλλονται. Σηµαντικό είναι, εν προκειµένω, ότι η 
καθιέρωση των κωδίκων δικτύου στο πλαίσιο της τρίτης δέσµης νοµοθετικών µέτρων για την 
απελευθέρωση στον ενεργειακό τοµέα θα επιφέρει πολλές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 
των διασυνοριακών αγορών. Η προσέγγιση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στις ρυθµιστικές 
αρχές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα να λαµβάνουν υπόψη τέτοιες λεπτοµερείς ρυθµίσεις 
κατά την εφαρµογή της οδηγίας για την κατάχρηση αγοράς σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
αφορούν την ενέργεια. 

4.3.3. Μέτρα για αποτελεσµατικό εντοπισµό και αποτροπή 

Παρακολούθηση της αγοράς  

Για τον εντοπισµό καταχρηστικών πρακτικών είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική 
παρακολούθηση της αγοράς, µε έγκαιρη πρόσβαση στα πλήρη δεδοµένα των συναλλαγών. Η 
παρακολούθηση της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να διαµορφωθεί µε γνώµονα την ολιστική 
προοπτική που απαιτείται για την παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών. Τον ρόλο αυτό 
µπορεί να αναλάβει ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 
(Οργανισµός), επειδή διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία στις αγορές ενέργειας και τη 
θεσµική σύνδεση µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές ενέργειας. 

Στον κανονισµό προβλέπεται ότι ο Οργανισµός συγκεντρώνει, επανεξετάζει και ανταλλάσσει 
δεδοµένα σχετικά µε τις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Οι αρχές των κρατών µελών – όπου 
συµπεριλαµβάνονται οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές και οι 
αρχές για τον ανταγωνισµό – έχουν άµεσο συµφέρον για τα αποτελέσµατα στις αγορές τους, 
όπως και ζωτικής σηµασίας κατανόηση των αγορών που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. 
Κατά συνέπεια, η συνεργασία Οργανισµού και εθνικών αρχών είναι καίριας σπουδαιότητας 
για την προβλεπόµενη παρακολούθηση. 
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Αναφορά δεδοµένων  

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, οι συµµετέχοντες στην αγορά οφείλουν να παρέχουν στον 
Οργανισµό καταγραφές των συναλλαγών τους επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Η 
µορφή, το περιεχόµενο και το χρονοδιάγραµµα των πληροφοριών που θα πρέπει να 
παρέχονται θα καθορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής. Αυτές θα 
βασίζονται σε σχέδιο κατευθυντήριων γραµµών που καταρτίζει ο Οργανισµός. Στις 
κατευθυντήριες γραµµές θα προβλέπονται διάφοροι τρόποι αναφοράς των δεδοµένων. Έτσι 
θα ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των συµµετεχόντων στην αγορά και θα αποφευχθεί διπλή 
υποχρέωση υποβολής αναφορών από τις οντότητες που υπόκεινται στην οδηγία για την 
κατάχρηση αγοράς. 

Έρευνα και επιβολή της εφαρµογής 

Η παρακολούθηση της αγοράς θα συνοδεύεται από αποτελεσµατική έρευνα όπου υπάρχουν 
υπόνοιες καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά, µε ενδεχόµενη επιβολή κατάλληλων 
κυρώσεων. Ο κανονισµός παρέχει στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
εν προκειµένω, καθώς απαιτεί από τα κράτη µέλη να τους χορηγούν τις αναγκαίες εξουσίες 
για τη διερεύνηση εικαζόµενης κατάχρησης της αγοράς και να θεσπίζουν τους κατάλληλους 
κανόνες για τις εφαρµοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων του κανονισµού. 

Ο κανονισµός αναγνωρίζει επίσης ότι ο διασυνοριακός χαρακτήρας των ενεργειακών αγορών 
καθιστά καίριας σηµασίας τη συνεργασία. Εν προκειµένω, δίδεται ιδιαίτερος ρόλος στον 
Οργανισµό (ACER). Σε στενή επαφή µε τις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας και τις εποπτικές 
αρχές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ο Οργανισµός θα εξασφαλίζει την υιοθέτηση 
συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τις εικαζόµενες καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά, 
καθώς προβλέπεται ότι θα ενηµερώνει τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές σχετικά µε πιθανές 
πρακτικές κατάχρησης της αγοράς και θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Ο συντονιστικός αυτός ρόλος θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όταν πρόκειται για έρευνα που 
καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη µέλη ή είναι ασαφές κατά πόσον πράγµατι υπήρξε η 
εικαζόµενη πρακτική κατάχρησης αγοράς Στον κανονισµό προβλέπεται η δυνατότητα να 
συγκροτείται οµάδα ερευνών, η οποία θα συντονίζεται από τον Οργανισµό, αλλά θα 
αποτελείται από εκπροσώπους των σχετικών εθνικών ρυθµιστικών αρχών. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Επισκόπηση των επιπτώσεων της παρούσας πρότασης περιλαµβάνεται στο συνοδευτικό 
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 
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2010/xxxx (COD)  

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
194 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής 10, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 11, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών12, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη 
στην ακεραιότητα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και ότι οι 
τιµές που καθορίζονται στις ενεργειακές αγορές χονδρικής αντικατοπτρίζουν δίκαιη 
αλληλεπίδραση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

(2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και η 
Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό 
Αέριο επιβεβαίωσαν µε τις γνωµοδοτήσεις τους ότι το πεδίο εφαρµογής της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας δεν είναι ικανό να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά τα θέµατα 
της ακεραιότητας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και 
συνέστησαν να εξεταστεί η δυνατότητα κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου για τον 
ενεργειακό τοµέα, το οποίο να αποτρέπει καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά. 

(3) Οι ενεργειακές αγορές ολόκληρης της Ένωσης αλληλοσυνδέονται όλο και 
περισσότερο. Οι καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά κράτους µέλους επηρεάζουν 
τις τιµές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πέραν των 

                                                 
10 ΕΕ C, σ. . 
11 ΕΕ C, σ. . 
12 ΕΕ C, σ. . 
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εθνικών συνόρων. Συνεπώς, η µέριµνα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των 
αγορών δεν µπορεί να είναι θέµα µόνο των επιµέρους κρατών µελών.  

(4) Οι ενεργειακές αγορές χονδρικής καλύπτουν τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων 
(φυσικών ποσοτήτων) όσο και τις αγορές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, µε 
αλληλοσυνδεόµενη διαµόρφωση των τιµών στους δύο κλάδους. 

(5) Οι µέχρι τώρα πρακτικές παρακολούθησης της ενεργειακής αγοράς είναι διαφορετικές 
µεταξύ κρατών µελών και µεταξύ τοµέων. Ανάλογα µε το γενικό πλαίσιο και το 
καθεστώς ρύθµισης της αγοράς, οι διαφορές αυτές είναι δυνατόν να έχουν ως 
αποτέλεσµα να υπόκεινται οι εµπορικές δραστηριότητες σε πολλαπλές δικαιοδοσίες 
παρακολούθησης από διαφορετικές αρχές, οι οποίες ενδεχοµένως βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη µέλη. Τούτο µπορεί να επιφέρει ασάφεια ως προς το ποιος είναι 
αρµόδιος, ακόµη δε και να καταλήξει σε κατάσταση όπου να µην υπάρχει η εν λόγω 
παρακολούθηση. 

(6) Επί του παρόντος, σε ορισµένες από τις σηµαντικότερες αγορές ενέργειας δεν 
απαγορεύεται ρητώς συµπεριφορά που υπονοµεύει την ακεραιότητα στην ενεργειακή 
αγορά. 

(7) Οι αγορές βασικών προϊόντων και οι αγορές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων 
συνυπάρχουν στις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Εποµένως, είναι σηµαντικό να είναι 
εναρµονισµένοι οι ορισµοί των καταχρηστικών πρακτικών, ήτοι της εκµετάλλευσης 
εµπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς, για τις αγορές 
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και τις αγορές φυσικών ποσοτήτων. 

(8) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για 
τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας13 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου14 
αναγνωρίζεται ότι απαιτείται ισότιµη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την 
υλική κατάσταση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά να εκτιµούν τη συνολική 
κατάσταση ζήτησης και προσφοράς και να προσδιορίζουν τους λόγους για τις 
µεταβολές της τιµής χονδρικής. 

(9) Πρέπει να απαγορεύεται ρητώς η εκµετάλλευση ή η απόπειρα εκµετάλλευσης 
εµπιστευτικών πληροφοριών στις διαπραγµατεύσεις για ίδιο λογαριασµό ή για 
λογαριασµό τρίτου. Εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών µπορεί επίσης να 
υπάρξει όταν τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής διαπραγµατεύονται πρόσωπα που 
γνωρίζουν, ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι οι πληροφορίες που κατέχουν είναι 
εµπιστευτικές. 

(10) Με τη χειραγώγηση των ενεργειακών αγορών χονδρικής διαµορφώνονται τεχνητά 
επίπεδα τιµών, που δεν δικαιολογούνται από τα πραγµατικά µεγέθη της 
διαθεσιµότητας και του κόστους παραγωγής, της χωρητικότητας αποθήκευσης, της 
δυναµικότητας µεταφοράς και της ζήτησης. 

                                                 
13 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15. 
14 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36. 
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(11) Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση των ορισµών των εµπιστευτικών πληροφοριών και 
της χειραγώγησης της αγοράς, για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής, οι οποίες είναι δυναµικές και µεταβάλλονται. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους εν λόγω λεπτοµερείς 
κανόνες. 

(12) Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του 
Κοινοβουλίου για την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών 
Ενέργειας15 προωθούνται περαιτέρω οι στόχοι του άρθρου 194 της Συνθήκης. Αν 
αυτό το άρθρο ίσχυε όταν εκδόθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 θα 
αποτελούσε τη νοµική βάση για τη δηµιουργία του Οργανισµού Συνεργασίας των 
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «Οργανισµός»). 

(13) Η αποτελεσµατική παρακολούθηση της αγοράς είναι ζωτικής σηµασίας για τον 
εντοπισµό και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής. Ο Οργανισµός βρίσκεται στην πλεονεκτικότερη θέση για να διενεργεί την 
εν λόγω παρακολούθηση, καθώς έχει ευρεία εικόνα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου ολόκληρης της Ένωσης, καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία 
όσον αφορά τη λειτουργία των αγορών και των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου στην Ένωση. Επειδή οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές γνωρίζουν εις 
βάθος τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές του οικείων κρατών µελών, θα πρέπει να 
διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στην εξασφάλιση αποτελεσµατικής 
παρακολούθησης της αγοράς. 

(14) Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται τακτική πρόσβαση 
στις καταγραφές των συναλλαγών. Εποµένως, θα πρέπει να υποχρεούνται οι 
συµµετέχοντες στην αγορά που διαπραγµατεύονται ενεργειακά προϊόντα χονδρικής να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον Οργανισµό. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
απαραίτητη ευελιξία για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, µε τις 
οποίες να καθορίζει το χρονοδιάγραµµα, τη µορφή και το περιεχόµενο των 
πληροφοριών που οφείλουν να αναφέρουν οι συµµετέχοντες στην αγορά. Οι 
υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών θα πρέπει να µην συνεπάγονται περιττές 
δαπάνες για τους συµµετέχοντες στην αγορά. Τα πρόσωπα που αναφέρουν 
συναλλαγές στην αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων16, και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τις 
αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού../.. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, θα πρέπει 
εποµένως να µην υπόκεινται σε πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού. 

(16) Προκειµένου να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική παρακολούθηση όλων των πτυχών 
της διαπραγµάτευσης ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, ο Οργανισµός θα πρέπει να 
καθορίσει τους µηχανισµούς που θα καθιστούν δυνατό να έχουν πρόσβαση στις 

                                                 
15 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1. 
16 ΕΕ L 145 της 30.04.2004, σ. 0001 – 0044. 
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πληροφορίες που λαµβάνει σχετικά µε συναλλαγές στις ενεργειακές αγορές χονδρικής 
και άλλες αρµόδιες αρχές, συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) που συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) ---/---- του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών [κανονισµός ΕΑΚΑΑ – πρόταση της Επιτροπής 
2009/0144 (COD)], οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές των 
κρατών µελών, οι αρχές των κρατών µελών για τον ανταγωνισµό και άλλες σχετικές 
αρχές.  

(17) Ο Οργανισµός θα πρέπει να µεριµνά για την λειτουργική ασφάλεια των δεδοµένων 
που λαµβάνει, να προλαµβάνει την άνευ αδείας πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρεί 
ο ίδιος και να καθιερώνει διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι πρόσωπα µε άδεια 
πρόσβασης στα δεδοµένα που συγκεντρώνει δεν κάνουν κακή χρήση τους. Ο 
Οργανισµός θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι οι αρχές που έχουν πρόσβαση στα 
δεδοµένα που κατέχει ο Οργανισµός θα είναι σε θέση να διατηρούν εξίσου υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας. 

(18) Όταν οι πληροφορίες δεν είναι εµπορικά ευαίσθητες, ο Οργανισµός θα πρέπει έχει τη 
δυνατότητα να διαθέτει τις πληροφορίες στους συµµετέχοντες στην αγορά και στο 
ευρύτερο κοινό. Η διαφάνεια αυτή µπορεί να συµβάλει στην οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης στην αγορά και να βοηθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά µε τη 
λειτουργία των ενεργειακών αγορών χονδρικής. 

(19) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να είναι αρµόδιες για να διασφαλίζουν την 
επιβολή της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες έρευνας που θα τους επιτρέπουν να εκτελούν 
αποτελεσµατικά το καθήκον αυτό. 

(20) Ο Οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται 
συντονισµένα σε ολόκληρη την Ένωση και συνάδει µε την εφαρµογή της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ 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)17. Καθότι πρακτικές 
κατάχρησης αγοράς σε ενεργειακές αγορές χονδρικής συχνά επηρεάζουν περισσότερα 
από ένα κράτη µέλη, ο Οργανισµός θα πρέπει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για τη 
διασφάλιση της αποτελεσµατικής και συνεκτικής διενέργειας των ερευνών. Για να το 
επιτυγχάνει, θα πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζει τη λειτουργία οµάδων ερευνών 
απαρτιζόµενων από εκπροσώπους των σχετικών εθνικών ρυθµιστικών αρχών και, 
ενδεχοµένως, άλλων αρχών.  

(21) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές και οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές θα πρέπει να 
συνεργάζονται για να εξασφαλίζουν συντονισµένη προσέγγιση προς αντιµετώπιση 
των πρακτικών κατάχρησης της αγοράς στις ενεργειακές αγορές χονδρικής, η οποία 
να περιλαµβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές 
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. 

(22) Είναι σηµαντικό να εφαρµόζεται η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού 
απορρήτου σε όσους λαµβάνουν εµπιστευτικές πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού. 

                                                 
17 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16. 
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(23) Είναι σηµαντικό οι κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισµού να είναι 
αναλογικές και αποτρεπτικές και να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των 
παραβάσεων, καθώς και τα πιθανά κέρδη από διαπραγµάτευση βασιζόµενη σε 
εµπιστευτικές πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς. Λόγω των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συναλλαγών επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και των συναλλαγών επί φυσικών 
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι κυρώσεις για παραβιάσεις 
του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να συνάδουν µε τις κυρώσεις που θεσπίζονται 
από τα κράτη µέλη κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. 

(24) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι η καθιέρωση εναρµονισµένου 
πλαισίου για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην ενεργειακή 
αγορά, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, 
συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λάβει 
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη στόχου αυτού, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και συσχέτιση µε τη λοιπή νοµοθεσία της Ένωσης 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την απαγόρευση των καταχρηστικών 
πρακτικών στις αγορές χονδρικής πώλησης ενέργειας, οι οποίοι ευθυγραµµίζονται µε 
εκείνους που εφαρµόζονται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Προβλέπει την παρακολούθηση 
των χονδρικών αγορών ενέργειας από τον Οργανισµό. 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στη διαπραγµάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. 
Οι διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 4 δεν εφαρµόζονται στα ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής τα οποία είναι χρηµατοπιστωτικά µέσα και στα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, καθώς και της 
εφαρµογής των διατάξεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού στις πρακτικές 
που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. 

Ο Οργανισµός, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές και οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές 
συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται συντονισµένη προσέγγιση για την επιβολή των 
σχετικών κανόνων, όταν πρόκειται για δράσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα υπαγόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, 
καθώς και όταν αφορούν ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία 
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 4. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 
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1. «εµπιστευτικές πληροφορίες»: ακριβείς πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν 
δηµοσιοποιηθεί και αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, ένα ή περισσότερα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής, και οι οποίες, αν δηµοσιοποιούνταν, θα ήταν δυνατόν να 
επηρεάσουν σηµαντικά την τιµή αυτών των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. 

Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, οι πληροφορίες που ορθολογικός 
συµµετέχων στην αγορά είναι πιθανό να χρησιµοποιήσει ως µέρος των δεδοµένων 
για την απόφασή του να προβεί σε συναλλαγή επί ενεργειακού προϊόντος χονδρικής 
είναι οι πληροφορίες οι οποίες, αν δηµοσιοποιούνταν, θα ήταν δυνατόν να έχουν 
σηµαντική επίδραση στις τιµές του εν λόγω ενεργειακού προϊόντος χονδρικής. Στις 
πληροφορίες αυτές συγκαταλέγονται πληροφορίες σχετικά µε την δυναµικότητα των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου, καθώς και πληροφορίες που απαιτείται να 
γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις σε επίπεδο 
Ένωσης ή εθνικό, τους κανόνες της αγοράς, και τα συµβόλαια ή τα συναλλακτικά 
ήθη στην οικεία ενεργειακή αγορά χονδρικής. 

Επί παραδείγµατι, εµπιστευτικές πληροφορίες είναι δυνατόν να αποτελούν οι 
πληροφορίες που απαιτείται να δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
συµπεριλαµβανοµένων των κατευθυντήριων γραµµών και κωδίκων δικτύου που 
εγκρίνονται δυνάµει των εν λόγω κανονισµών. 

2. «χειραγώγηση της αγοράς»: 

α) η πραγµατοποίηση συναλλαγών ή η έκδοση εντολών διαπραγµάτευσης 
επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής 

– µε τις οποίες δίδονται ή είναι πιθανό να δοθούν ψευδείς ή 
παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε την προσφορά, τη 
ζήτηση ή την τιµή ενεργειακών προϊόντων χονδρικής· ή 

– µε τις οποίες, πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν 
από κοινού διαµορφώνουν ή επιδιώκουν να διαµορφώσουν την 
τιµή ενός ή περισσοτέρων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής 
σε µη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το πρόσωπο που 
πραγµατοποίησε τις συναλλαγές ή ήταν ο εντολοδότης της 
διαπραγµάτευσης αποδείξει ότι η ενέργειά του αυτή 
υπαγορεύθηκε από θεµιτούς λόγους και ότι οι εν λόγω 
συναλλαγές ή εντολές διαπραγµάτευσης συνάδουν µε τις 
αποδεκτές πρακτικές στην οικεία ενεργειακή αγορά χονδρικής· 
ή 

– κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται ή επιχειρείται να 
χρησιµοποιηθούν εικονικές µεθοδεύσεις ή κάθε άλλη µορφή 
παραπλάνησης ή τέχνασµα· 

β) η διάδοση πληροφοριών οι οποίες δίδουν ή είναι πιθανό να δώσουν 
ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε τα ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης φηµών ή 
παραπλανητικών ειδήσεων, εφόσον ο διαδίδων τις πληροφορίες γνώριζε 
ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές. Όσον αφορά 
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τους δηµοσιογράφους, όταν ενεργούν στο πλαίσιο της επαγγελµατικής 
τους ιδιότητας, η διάδοση πληροφοριών πρέπει να κρίνεται µε γνώµονα 
τους κανόνες του επαγγέλµατος, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά αντλούν, 
άµεσα ή έµµεσα, όφελος ή κέρδη από τη διάδοση των εν λόγω 
πληροφοριών. 

Επί παραδείγµατι, χειραγώγηση της αγοράς συνιστά η δηµιουργία της εντύπωσης ότι 
η διαθέσιµη δυναµικότητα ηλεκτροπαραγωγής ή η διαθέσιµη ποσότητα φυσικού 
αερίου ή η διαθέσιµη δυναµικότητα µεταφοράς διαφέρει από τα πραγµατικά 
διαθέσιµα αντίστοιχα µεγέθη. 

3. «απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς»: 

α) η πραγµατοποίηση συναλλαγών ή η έκδοση εντολών διαπραγµάτευσης ή 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, 
µε σκοπό: 

– να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε την 
προσφορά, τη ζήτηση ή την τιµή ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής· ή 

– να διαµορφωθεί η τιµή ενός ή περισσοτέρων ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής σε µη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο· ή 

– να χρησιµοποιηθούν εικονικές µεθοδεύσεις ή κάθε άλλη 
µορφή παραπλάνησης ή τέχνασµα που αφορά ενεργειακό 
προϊόν χονδρικής  

β) η διάδοση πληροφοριών µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
περιλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου, ή µε οιοδήποτε άλλο µέσο, µε την 
πρόθεση να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. 

4. «ενεργειακά προϊόντα χονδρικής»: τα ακόλουθα συµβόλαια και χρηµατοοικονοµικά 
παράγωγα, ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου πραγµατοποίησης της 
διαπραγµάτευσης: 

α) συµβόλαια προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας·  

β) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που αφορούν φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 
ενέργεια· 

γ) συµβόλαια που αφορούν τη µεταφορά φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας· 

δ) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που αφορούν τη µεταφορά φυσικού 
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συµβόλαια προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας προς χρήση από 
τους τελικούς καταναλωτές δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. 



EL 15   EL 

5. «ενεργειακές αγορές χονδρικής»: κάθε αγορά εντός της Ένωσης όπου 
πραγµατοποιούνται συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής· 

6. «αρµόδια οικονοµική αρχή»: αρµόδια αρχή που ορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 11 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ· 

7. «εθνική ρυθµιστική αρχή»: εθνική ρυθµιστική αρχή που ορίζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 35 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου18 ή το άρθρο 39 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου19· 

8. «διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς»: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 

Άρθρο 3 

Απαγόρευση εκµετάλλευσης εµπιστευτικών πληροφοριών και υποχρέωση δηµοσίευσης 
εµπιστευτικών πληροφοριών 

1. Πρόσωπα τα οποία κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε ενεργειακό 
προϊόν χονδρικής απαγορεύεται: 

α) να χρησιµοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για να αποκτήσουν ή να 
πωλήσουν, ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να πωλήσουν, για 
λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, αµέσως ή εµµέσως, 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αφορούν οι εν λόγω 
πληροφορίες· 

β) να γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν 
ενεργούν στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του επαγγέλµατος 
ή των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να 
δηµοσιοποιούν πλήρως και αποτελεσµατικά τις εν λόγω πληροφορίες. Σε 
περίπτωση που οι πληροφορίες γνωστοποιούνται σκοπίµως, τίθενται 
ταυτοχρόνως στη διάθεση όλων των προσώπων. Σε περίπτωση που οι 
πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται σκοπίµως, τίθενται στη διάθεση όλων 
των προσώπων το συντοµότερο δυνατόν µετά τη µη σκόπιµη 
γνωστοποίησή τους. Το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται εάν ο αποδέκτης 
των πληροφοριών υπέχει υποχρέωση εµπιστευτικότητας, ανεξάρτητα 
από το άν η υποχρέωση αυτή είναι νοµοθετική, κανονιστική, 
καταστατική ή συµβατική· 

γ) να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο, ή να το παρακινούν, βάσει 
εµπιστευτικών πληροφοριών, να αποκτήσει ή να διαθέσει τα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής τα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες. 

                                                 
18 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55. 
19 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94. 
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2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ισχύει για τα ακόλουθα 
πρόσωπα που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής: 

α) µέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων επιχείρησης· 

β) πρόσωπα µε συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχείρησης· 

γ) πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες κατά την εργασία τους 
ή την άσκηση του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους· 

δ) πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τις εν λόγω πληροφορίες µέσω 
εγκληµατικής δραστηριότητας· 

ε) πρόσωπα που γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρόκειται για 
εµπιστευτικές πληροφορίες. 

3. Όταν ο κάτοχος εµπιστευτικών πληροφοριών σχετικά µε ενεργειακό προϊόν 
χονδρικής είναι νοµικό πρόσωπο, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην απόφαση 
εκτέλεσης της συναλλαγής για λογαριασµό του εν λόγω νοµικού προσώπου. 

4. Κάθε συµµετέχων στην αγορά δηµοσιοποιεί εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε 
τις επιχειρήσεις ή τις εγκαταστάσεις των οποίων έχει την κυριότητα ή τον έλεγχο ή 
την ευθύνη όσον αφορά επιχειρησιακά θέµατα, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει. Εν 
προκειµένω, περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τη δυναµικότητα των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου. 

Συµµετέχων στην αγορά επιτρέπεται, υπ’ ευθύνη του, να αναβάλει τη 
δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών προκειµένου να µην βλάψει τα έννοµα 
συµφέροντά του, εφόσον η παράλειψη αυτή δεν είναι πιθανό να παραπλανήσει το 
κοινό και εφόσον ο συµµετέχων στην αγορά είναι σε θέση να διασφαλίσει την 
εµπιστευτικότητα των συγκεκριµένων πληροφοριών και δεν λαµβάνει αποφάσεις για 
συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής µε βάση τις εν λόγω 
πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, ο συµµετέχων στην αγορά παρέχει τις εν λόγω 
πληροφορίες στον Οργανισµό και στην αρµόδια εθνική ρυθµιστική αρχή, 
λαµβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4. 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που υπέχουν οι συµµετέχοντες στην αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, καθώς και σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές και τους κώδικες δικτύου που εκδίδονται δυνάµει των εν 
λόγω οδηγιών και κανονισµών, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα και τη µέθοδο 
δηµοσίευσης των πληροφοριών. 

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από 
πρόσωπο προς εκπλήρωση απαιτητής υποχρέωσης για την απόκτηση ή την πώληση 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, όταν η υποχρέωση απορρέει από συµφωνία 
συναφθείσα προτού οι εµπιστευτικές πληροφορίες περιέλθουν στην κατοχή του εν 
λόγω προσώπου. 
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Τα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται στους διαχειριστές 
συστηµάτων µεταφοράς που αγοράζουν φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να 
κατοχυρώνεται η ασφαλής λειτουργία του συστήµατος, σύµφωνα µε την υποχρέωση 
που υπέχουν κατά το άρθρο 12 στοιχεία δ) και ε) της οδηγίας 2009/72/ΕΚ ή κατά το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 

Άρθρο 4 

Απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς 

Κανένα πρόσωπο δεν χειραγωγεί ούτε αποπειράται να χειραγωγήσει τη χονδρική αγορά 
ενέργειας. 

Άρθρο 5 

Εξειδίκευση των ορισµών των εµπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης της 
αγοράς 

1. Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 17, µε τις οποίες εξειδικεύει 
τους ορισµούς κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 5. 

2. Στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται 
υπόψη τουλάχιστον: 

α) η συγκεκριµένη λειτουργία των ενεργειακών αγορών χονδρικής και η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των αγορών βασικών προϊόντων και των αγορών 
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων· 

β) οι πιθανές επιπτώσεις που έχουν στις τιµές των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής η πραγµατική ή η προγραµµατισµένη παραγωγή, 
κατανάλωση, χρήση της δυναµικότητας µεταφοράς ή της χωρητικότητας 
αποθήκευσης· 

γ) οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραµµές-πλαίσια που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. 

Άρθρο 6 

Παρακολούθηση της αγοράς 

1. Ο Οργανισµός παρακολουθεί τις δραστηριότητες διαπραγµάτευσης επί ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής για να εντοπίζει και να προλαµβάνει διαπραγµατεύσεις που 
βασίζονται σε εµπιστευτικές πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς. Συλλέγει τα 
δεδοµένα για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7. 
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2. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές συνεργάζονται µε τον Οργανισµό για τη διενέργεια της 
παρακολούθησης των ενεργειακών αγορών χονδρικής κατά την παράγραφο 1. Για 
τον σκοπό αυτό, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές έχουν πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες τις οποίες κατέχει ο Οργανισµός και έχει συγκεντρώσει σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2. 

3. Ο Οργανισµός υποβάλλει τουλάχιστον κάθε έτος έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε 
τις δραστηριότητές του βάσει του παρόντος κανονισµού. Στις εν λόγω εκθέσεις 
επισηµαίνονται στην Επιτροπή οι ατέλειες των κανόνων της αγοράς, τα πρότυπα και 
τις διαδικασίες που είναι δυνατόν να διευκολύνουν την εκµετάλλευση εµπιστευτικών 
πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς ή να υπονοµεύσουν την εσωτερική 
αγορά. Οι εκθέσεις µπορεί να συνδυάζονται µε την έκθεση που προβλέπεται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 713/2009. 

Ο Οργανισµός δύναται να διατυπώνει συστάσεις ως προς τις καταγραφές 
συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των εντολών διαπραγµάτευσης, εφόσον το 
θεωρεί απαραίτητο για την αποτελεσµατική και αποδοτική παρακολούθηση των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής. Πριν από τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, ο 
Οργανισµός διαβουλεύεται µε τους ενδιαφεροµένους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 713/2009. Ειδικότερα, ο Οργανισµός 
διαβουλεύεται µε την ΕΑΚΑΑ, τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές και τις αρµόδιες 
οικονοµικές αρχές των κρατών µελών. 

Άρθρο 7 

Συγκέντρωση δεδοµένων 

1. Στον Οργανισµό παρέχεται καταγραφή των συναλλαγών στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, συµπεριλαµβανοµένων των εντολών διαπραγµάτευσης. Η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15 και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 17, στις οποίες προβλέπονται το χρονοδιάγραµµα, 
η µορφή και το περιεχόµενο της αναφοράς των εν λόγω πληροφοριών και, κατά 
περίπτωση, καθορίζονται κατώφλια για την αναφορά συναλλαγών, καθώς και οι 
τύποι συµβολαίων για τους οποίους είναι υποχρεωτική η αναφορά των συναλλαγών. 

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν 
ότι τα πρόσωπα που προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β) και 
γ) τα οποία έχουν αναφέρει συναλλαγές σύµφωνα µε την οδηγία 2004/39/ΕΚ20 ή τον 
κανονισµό (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών [κανονισµός για τις υποδοµές των ευρωπαϊκών 
αγορών – 2010/0250 (COD)] δεν υπέχουν περαιτέρω υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών πέραν των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην εν λόγω νοµοθεσία.  

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται να καθιερώνεται µε τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την παράγραφο 1 µη δεσµευτικό πλαίσιο το οποίο να 
παρέχει τη δυνατότητα σε οργανωµένες αγορές και σε συστήµατα αντιστοίχισης των 

                                                 
20 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1. 
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εντολών (trade matching system) ή συστήµατα αναφοράς συναλλαγών να 
διαβιβάζουν στον Οργανισµό καταγραφή των ενεργειακών συναλλαγών χονδρικής. 

3. Οι πληροφορίες για τους σκοπούς της παραγράφου 1 παρέχονται από: 

α) τον συµµετέχοντα στην αγορά· 

β) τον τρίτο που ενεργεί για λογαριασµό του συµµετέχοντος στην αγορά· 

γ) οργανωµένη αγορά, σύστηµα αντιστοίχισης των εντολών ή σύστηµα 
αναφοράς συναλλαγών· 

δ) αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν εγγραφεί ή αναγνωριστεί 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου [κανονισµός για τις υποδοµές των ευρωπαϊκών 
αγορών – 2010/0250 (COD)]· 

ε) την αρµόδια αρχή που έχει λάβει τις σχετικές πληροφορίες σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή 
του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [κανονισµός για τις υποδοµές των 
ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 (COD)]. 

4. Οι συµµετέχοντες στην αγορά παρέχουν στον Οργανισµό και τις εθνικές ρυθµιστικές 
αρχές τις πληροφορίες που αφορούν τη δυναµικότητα των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου για τις ανάγκες της παρακολούθησης των διαπραγµατεύσεων στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής. 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15 και υπό 
τις προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 17, για τον καθορισµό του χρονοδιαγράµµατος, 
της µορφής και του περιεχοµένου των πληροφοριών που πρέπει να αναφέρονται. 

Άρθρο 8 

Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ του Οργανισµού και άλλων φορέων 

1. Ο Οργανισµός καθιερώνει µηχανισµούς για ανταλλαγή των πληροφοριών που 
λαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 µε τις εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές, τις αρµόδιες οικονοµικές αρχές των κρατών µελών, τις αρχές των 
κρατών µελών για τον ανταγωνισµό και άλλες σχετικές αρχές. Ο Οργανισµός 
παρέχει πρόσβαση στους µηχανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µόνο 
στους φορείς που έχουν δηµιουργήσει συστήµατα τα οποία διευκολύνουν τον 
Οργανισµό να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1. 

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν εγγραφεί ή αναγνωριστεί σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
[κανονισµός για τις υποδοµές των ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 (COD)] θέτουν 
στη διάθεση του Οργανισµού όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά µε 
τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. 
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Οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές διαβιβάζουν στον Οργανισµό τις αναφορές σχετικά 
µε τις συναλλαγές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, που λαµβάνουν σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή του άρθρου 6 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου [κανονισµός για τις υποδοµές των ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 
(COD)]. 

Άρθρο 9 

Προστασία δεδοµένων και λειτουργική αξιοπιστία 

1. Ο Οργανισµός διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την 
προστασία των πληροφοριών που λαµβάνει δυνάµει του άρθρου 7. Ο Οργανισµός 
λαµβάνει µέτρα για να αποφεύγεται η κακή χρήση των πληροφοριών που διατηρεί 
στα συστήµατά του. 

Κατά περίπτωση, ο Οργανισµός θα τηρεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά 
µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και 
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών21. 

Ο Οργανισµός εντοπίζει και ελαχιστοποιεί πηγές λειτουργικού κινδύνου, µε την 
ανάπτυξη κατάλληλων συστηµάτων, ελέγχων και διαδικασιών. 

2. Ο Οργανισµός δύναται να αποφασίσει να δηµοσιοποιήσει πληροφορίες που έχει 
στην κατοχή του, υπό τον όρο ότι δεν γνωστοποιεί εµπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένους συµµετέχοντες στην αγορά ή 
συγκεκριµένες συναλλαγές. 

Άρθρο 10 

Εφαρµογή των µέτρων απαγόρευσης των καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά 

1. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές µεριµνούν για την εφαρµογή των απαγορεύσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. 

Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές να διαθέτουν τις 
εξουσίες έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι 
εξουσίες αυτές ασκούνται µε βάση την αρχή της αναλογικότητας. Οι εξουσίες αυτές 
ασκούνται: 

α) απευθείας 

β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή άλλες επιχειρήσεις στην αγορά· 

γ) µε αίτηση προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. 

                                                 
21 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ.1. 
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2. Στις εξουσίες έρευνας κατά την παράγραφο 1 περιλαµβάνεται το δικαίωµα της 
εθνικής ρυθµιστικής αρχής: 

α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο οποιασδήποτε 
µορφής και να λαµβάνει αντίγραφό του· 

β) να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που παρεµβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση των εντολών ή στην 
εκτέλεση των σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των εντολέων τους, και, 
εάν είναι αναγκαίο, να καλεί οποιοδήποτε από αυτά τα πρόσωπα σε 
ακρόαση· 

γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους· 

δ) να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και 
υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων· 

ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής αντίθετης προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του 
ιδίου· 

στ) να ζητά δικαστικά τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων· 

ζ) να ζητά προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 

3. Κάθε πρόσωπο που κατ’ επάγγελµα διεκπεραιώνει συναλλαγές επί ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής ειδοποιεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την εθνική 
ρυθµιστική αρχή όταν ευλόγως υποπτεύεται ότι συναλλαγή ενδέχεται να παραβιάζει 
τις διατάξεις των άρθρων 3 ή 4. 

Τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελµα διεκπεραιώνουν συναλλαγές επί ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής καθιερώνουν και διατηρούν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς 
και διαδικασίες ώστε να εντοπίζονται παραβιάσεις των διατάξεων των άρθρων 3 ή 4. 

Άρθρο 11 

Συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης 

1. Ο Οργανισµός εξασφαλίζει ότι οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές ασκούν µε 
συντονισµένο τρόπο τα καθήκοντά τους δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές συνεργάζονται µε τον Οργανισµό και µεταξύ τους για 
την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

2. Κάθε εθνική ρυθµιστική αρχή ενηµερώνει τον Οργανισµό, µε τον λεπτοµερέστερο 
δυνατό τρόπο, όταν έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι, στο οικείο ή σε άλλο 
κράτος µέλος, τελούνται, ή έχουν τελεστεί, πράξεις αντίθετες προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. 
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Όταν εθνική ρυθµιστική αρχή υποπτεύεται ότι σε άλλο κράτος µέλος τελούνται 
πράξεις που επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές χονδρικής πώλησης ή την τιµή των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής στο οικείο κράτος µέλος, δύναται να ζητήσει από 
τον Οργανισµό να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 

3. Για να εξασφαλίζεται συντονισµένη προσέγγιση έναντι πρακτικών κατάχρησης 
αγοράς στις ενεργειακές αγορές χονδρικής: 

α) κάθε εθνική ρυθµιστική αρχή ενηµερώνει την αρµόδια οικονοµική αρχή 
του οικείου κράτους µέλους και τον Οργανισµό, όταν έχει βάσιµους 
λόγους να υποπτεύεται ότι στις ενεργειακές αγορές χονδρικής τελούνται, 
ή έχουν τελεστεί, πράξεις οι οποίες συνιστούν κατάχρηση της αγοράς 
κατά την έννοια της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και επηρεάζουν τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 
λόγω οδηγίας· 

β) ο Οργανισµός ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ και την αρµόδια οικονοµική 
αρχή όταν έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής τελούνται, ή έχουν τελεστεί, πράξεις οι οποίες 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς κατά την έννοια της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ και επηρεάζουν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 9 της εν λόγω οδηγίας·· 

γ) η αρµόδια οικονοµική αρχή κράτους µέλους ενηµερώνει την ΕΑΚΑΑ 
και τον Οργανισµό, όταν έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής άλλου κράτους µέλους τελούνται, ή έχουν 
τελεστεί, πράξεις οι οποίες παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 3 και 
4. 

4. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει της παραγράφου 1, όταν έχει 
υπόνοιες ότι διαπράχθηκε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ο 
Οργανισµός διαθέτει την εξουσία: 

α) να ζητήσει από µία ή περισσότερες εθνικές ρυθµιστικές αρχές κάθε 
πληροφορία σχετικά µε την εικαζόµενη παραβίαση· 

β) να ζητήσει από µία ή περισσότερες εθνικές ρυθµιστικές αρχές την 
έναρξη ερευνών για την εικαζόµενη παραβίαση και τη λήψη των 
κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση τυχόν τέτοιας παραβίασης· 

γ) όταν θεωρεί ότι η ενδεχόµενη παραβίαση έχει, ή είχε, διασυνοριακές 
επιπτώσεις, να συγκαλεί οµάδα ερευνών, απαρτιζόµενη από 
εκπροσώπους των σχετικών εθνικών ρυθµιστικών αρχών, για να 
διερευνήσει αν έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
και σε ποιο κράτος µέλος τελέστηκε η παραβίαση· όπου ενδείκνυται, ο 
Οργανισµός δύναται επίσης να ζητήσει να συµµετέχουν στην οµάδα 
ερευνών εκπρόσωποι της αρµόδιας οικονοµικής αρχής ή άλλης αρµόδιας 
αρχής ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών. 

5. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές ανταποκρίνονται σε αίτηµα που υποβάλλει ο 
Οργανισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4. 
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Κάθε εθνική ρυθµιστική αρχή που είναι αποδέκτης αιτήµατος παροχής 
πληροφοριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 στοιχείο α) ή αιτήµατος έναρξης 
ερευνών για εικαζόµενη παραβίαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 στοιχείο β), 
λαµβάνει αµέσως τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να ανταποκριθεί στο αίτηµα. Σε 
περίπτωση που εθνική ρυθµιστική αρχή δεν είναι σε θέση να παράσχει αµέσως τις 
απαιτούµενες πληροφορίες, κοινοποιεί τους λόγους στον Οργανισµό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση. 

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές συµµετέχουν σε οµάδα ερευνών η οποία συγκαλείται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 στοιχείο γ) και παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή. 
Την οµάδα ερευνών συντονίζει ο Οργανισµός. 

6. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 τελευταία περίοδος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009 δεν εφαρµόζεται στον Οργανισµό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 12 

Επαγγελµατικό απόρρητο 

1. Οποιεσδήποτε εµπιστευτικές πληροφορίες λαµβάνονται, ανταλλάσσονται ή 
διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισµού υπόκεινται στους όρους περί 
επαγγελµατικού απορρήτου που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 

2. Η υποχρέωση τήρησης επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει για: 

α) τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για λογαριασµό του 
Οργανισµού· 

β) τους εντεταλµένους από τον Οργανισµό ελεγκτές λογαριασµών ή 
εµπειρογνώµονες· 

γ) τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για λογαριασµό των 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών· 

δ) τους εντεταλµένους από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές ελεγκτές 
λογαριασµών ή εµπειρογνώµονες που λαµβάνουν εµπιστευτικές 
πληροφορίες δυνάµει των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 

3. Εµπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση των προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνον 
υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή που να µην καθιστά δυνατό τον 
προσδιορισµό της ταυτότητας συµµετέχοντος στην αγορά ή συγκεκριµένης αγοράς, 
υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο ή στις λοιπές 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού ή σε άλλη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. 

4. Υπό την επιφύλαξη των υποθέσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ο 
Οργανισµός, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές, η 
ΕΑΚΑΑ, οι φορείς και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν εµπιστευτικές 
πληροφορίες δυνάµει του παρόντος κανονισµού, επιτρέπεται να τις χρησιµοποιούν 
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µόνον κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων τους. Άλλες αρχές, φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούν τις υπόψη πληροφορίες για τον σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν ή 
στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται άµεσα µε την 
άσκηση των υπόψη αρµοδιοτήτων. Εφόσον συγκατατίθενται ο Οργανισµός, οι 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές, οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές, η ΕΑΚΑΑ, οι φορείς ή τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κοινοποιούν τις πληροφορίες, επιτρέπεται στην αρχή 
που λαµβάνει τις πληροφορίες να τις χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς. 

Άρθρο 13 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις εφαρµοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 22... το αργότερο και της κοινοποιούν 
αµελλητί κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών. 

Άρθρο 14 

Σχέσεις µε τρίτες χώρες 

Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης, ο Οργανισµός δύναται να συνάπτει επαφές µε 
εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. ∆ύναται να προβαίνει σε διοικητικές ρυθµίσεις µε διεθνείς 
οργανισµούς και κυβερνήσεις τρίτων χωρών. 

Άρθρο 15 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 για αόριστη διάρκεια. 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που ανατίθεται στην Επιτροπή, 
υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 16 και 17.  

                                                 
22 ΕΕ να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία ένα έτος µετά την έκδοση του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 16 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 7 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο.  

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να 
ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο όργανο και την Επιτροπή, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
ανάκλησης, καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν λόγω ανάκλησης.  

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία την 
οποία διευκρινίζει. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 17 

∆ιατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσµίας δύο µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί κατά έναν 
µήνα.  

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις διατάξεις 
της. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσµίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα 
ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος  
[…] […] 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

6.1 Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά. 

6.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆23  

Τοµέας πολιτικής: Ενέργεια  

∆ραστηριότητα: Εσωτερική αγορά ενέργειας 

6.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική 
δράση24  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την επέκταση υφιστάµενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

6.4. Στόχοι 

6.4.1. Ο(οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία 

Η συγκρότηση ενοποιηµένων ενεργειακών αγορών που να έχουν βάθος και ρευστότητα 
εντάσσεται στη «Στρατηγική 2020» της Ευρώπης για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Προς τούτο απαιτείται, µεταξύ άλλων, «εύρυθµα 
λειτουργούσες και ικανοποιητικά συνδεδεµένες αγορές στις οποίες ο ανταγωνισµός και η 
πρόσβαση των καταναλωτών λειτουργούν ως κίνητρο για την ανάπτυξη και την 
καινοτοµία»25. Η δηµιουργία κατάλληλου πλαισίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις 
αγορές διαπραγµάτευσης ενέργειας της Ευρώπης θα ενισχύσει την επιθυµητή ενοποίηση της 
αγοράς και θα προωθήσει πρωταρχικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

6.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Αναµένεται από τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
αποτελεσµατικός εντοπισµός και πρόληψη στις ενεργειακές αγορές χονδρικής των 

                                                 
23 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
24 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
25 COM(2010) 2020 της 3.3.2010: «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη», σ. 19. 
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καταχρηστικών πρακτικών που καλύπτουν ταυτόχρονα διαφορετικά βασικά ενεργειακά 
προϊόντα και διαφορετικά κράτη µέλη. Αναµένεται επίσης ότι οι δράσεις του θα αποτρέψουν 
απόπειρες πρακτικών στρέβλωσης των αγορών. 
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6.4.3. Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και αντίκτυπος 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετηµένους (ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Με τακτική και έγκαιρη παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών χονδρικής, καθώς και µε 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συναλλαγές χονδρικής και τη λειτουργία των ενεργειακών 
εγκαταστάσεων (αναλυτικά αριθµητικά στοιχεία για την παραγωγή, τις διακοπές λειτουργίας, 
δεδοµένα για τις ροές, τη λειτουργία αποθήκευσης, κ.λπ.) ο ACER θα είναι σε θέση να 
εντοπίζει και να αποτρέπει αποτελεσµατικά καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά. Με τον 
τρόπο αυτό θα δώσει εµπιστοσύνη στους συµµετέχοντες στην αγορά και θα τονώσει εν γένει 
την εµπιστοσύνη στην ορθή λειτουργία των αγορών. Επιπλέον, λόγω της µείωσης των 
επασφαλίστρων κινδύνου αναµένεται µείωση των ενεργειακών τιµών για όλους τους χρήστες 
ενέργειας. 

6.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου 

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

- Πλήθος των συναλλαγών που καταγράφονται και παρακολουθούνται 

- Πλήθος των καταχρηστικών πρακτικών που εντοπίστηκαν 

- ∆ιαχρονική εξέλιξη της διαφοράς µεταξύ τιµής άµεσης πώλησης και τιµής άµεσης αγοράς 
(ως δείκτης του επασφαλίστρου κινδύνου αγοράς) 

6.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

6.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών 

Ο στόχος του «κανονισµού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά» 
είναι να δηµιουργηθεί αποδοτικό και αποτελεσµατικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές αγορές διαπραγµάτευσης ενεργειακών προϊόντων λειτουργούν άρτια, δηλαδή ότι 
τα αποτελέσµατα των αγορών αυτών δεν είναι νοθευµένα από καταχρηστική συµπεριφορά 
στην αγορά, αλλά πράγµατι αντανακλούν θεµελιώδεις αρχές λειτουργίας της αγοράς. Το 
κεντρικό στοιχείο αυτού του πλαισίου είναι η καθιέρωση µηχανισµού παρακολούθησης της 
αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το καθήκον αυτό θα αναλάβει ο Οργανισµός Συνεργασίας των 
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)26, που ιδρύθηκε προσφάτως. 

Για την εκπλήρωση των στόχων του, ο ACER θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική διοικητική 
µονάδα, αποτελούµενη από ειδικούς µε βαθιά εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα αγορών 
διαπραγµάτευσης ενεργειακών προϊόντων και χρηµατοπιστωτικών αγορών. Θα πρέπει επίσης 
να αναπτύξει υποδοµή ΤΠ ικανή να διεκπεραιώνει πολυπληθή δεδοµένα, καθώς και ειδικό 
λογισµικό για αυτοµατοποιηµένη ανάλυση δεδοµένων. 

6.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της ΕΕ 

                                                 
26 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 

την ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας, ΕΕ L 211 της 8.14.2009. 
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Η τακτική παρακολούθηση των συναλλαγών χονδρικής και οι θεµελιώδεις πληροφορίες 
σχετικά µε την αγορά συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για την ακεραιότητα και τη 
ρυθµιστική διαφάνεια των ενεργειακών αγορών διαπραγµάτευσης ενεργειακών προϊόντων. 

Επειδή οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είναι στενά αλληλένδετες, κάθε 
χειραγώγηση σε µια αγορά επηρεάζει αυτοµάτως τις άλλες. ∆εδοµένου ότι η διαπραγµάτευση 
των εν λόγω βασικών προϊόντων και των παραγώγων τους, συχνά πραγµατοποιείται 
ταυτόχρονα σε διάφορα κράτη µέλη, µέσω διαφόρων διαύλων, κάθε χειραγώγηση η οποία 
συνδυάζει διαφορετικές συναλλαγές επί βασικών προϊόντων ή/και πλατφόρµες είναι δυνατό 
να εντοπιστεί αποτελεσµατικά υπό την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση είναι οργανωµένη 
κεντρικά. Από την εκτίµηση των επιπτώσεων της παρούσας πρωτοβουλίας προέκυψε ότι τη 
λειτουργία της κεντρικής παρακολούθησης δεν θα πρέπει να αναλάβει η αγορά, γιατί 
ενδείκνυται καλύτερα η οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο υφιστάµενου 
οργανισµού για θέµατα ενέργειας. Η ανάθεση της λειτουργίας παρακολούθησης της αγοράς 
εντός του ACER θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση της ανεκτίµητης εµπειρογνωµοσύνη 
στον ενεργειακό τοµέα του υπάρχοντος προσωπικού του και την εκτέλεση του καθήκοντος 
αυτού µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, επειδή θα επιµεριστούν ορισµένα γενικά έξοδα που 
έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ACER. 

6.5.3. ∆ιδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

∆εν έχει προηγηθεί παρόµοια εµπειρία. 

6.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Οι κανόνες που απαγορεύουν καταχρηστικές πρακτικές στη αγορά συνάδουν µε παρεµφερείς 
κανόνες της εφαρµοστέας νοµοθεσίας για χρηµατοπιστωτικά θέµατα, ιδίως της οδηγίας 
σχετικά µε την κατάχρηση αγοράς. Επιπλέον, στην πρόταση προβλέπεται να καθιερωθεί 
πραγµατική λειτουργία παρακολούθησης των ενεργειακών συναλλαγών χονδρικής σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα. 
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6.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της δράσης 

⌧ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

Ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της πρωτοβουλίας τα έτη 2012 και 2013 είναι επιπλέον των κονδυλίων 
που έχουν ήδη προβλεφθεί στο τρέχοντα πολυετή δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

6.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης27  

Τους πόρους θα διαχειρίζεται ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 

                                                 
27 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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7. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

7.1 ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών. 

Ο ACER υποβάλλει στην Επιτροπή σε τακτική βάση έκθεση των δραστηριοτήτων του στο 
θέµα της παρακολούθησης των συναλλαγών χονδρικής και σχετικά µε τις καταχρήσεις αγοράς 
που εντόπισε και τα αποτελέσµατα των ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν από τις 
εκτελεστικές αρχές. 

7.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

7.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί 

Κίνδυνος ανάρµοστου χειρισµού των δεδοµένων 

7.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου  

Η νοµική πρόταση περιλαµβάνει µια σειρά µέτρων για την προστασία των δεδοµένων και την 
επιχειρησιακή ευθύνη. Περαιτέρω µέτρα ελέγχου προβλέπονται επίσης στον εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας του ACER. Βλ. επίσης το άρθρο 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την 
ίδρυση Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 

7.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται στον Οργανισµό υπόκειται σε έλεγχο εκ µέρους 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 21), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 21) και της 
Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (άρθρο 23). 
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8. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

8.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται 

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες 

Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου  

Αριθµός  
[Περιγραφή………………………...……….] 

∆Π/Μ∆Π 
(28) 

από 
χώρες 
ΕΖΕΣ29  

από 
υποψήφιες 
χώρες30 

από 
τρίτες 
χώρες  

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1 A 
32.04.10. – Οργανισµός Συνεργασίας 
των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας 
(ACER)  

∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

                                                 
28 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
29 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
30 Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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8.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες 

8.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες  

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  Αριθµός 

[Τοµέας …1 A 

…………...……………………………………………………………….] 
 

ACER (Οργανισµός) 
  

Έτος 
2012 

Έτος 
2013   

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Πιστώσεις         

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων / 
Πιστώσεις 
πληρωµών 

(1) 0,985 0,100       
Εξοπλισµός 

          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων / 
Πιστώσεις 
πληρωµών 

(2) 0,050 0,100       
∆απάνες λειτουργίας 

          

Έξοδα αποστολών για την εκτέλεση του νέου 
καθήκοντος 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων / 
Πιστώσεις 
πληρωµών 

(3) 0,015 0,090       

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων / 
Πιστώσεις 
πληρωµών 

(4) 0,265 1,323       Ανθρώπινοι πόροι 
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EL 36   E

 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  

Έτος 
2012 

Έτος 
2013   

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 1,315 1,613       ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
υπό τον ΤΟΜΕΑ 1  

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πιστώσεις πληρωµών 1,315 1,613       
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8.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις του ACER  

– Για την υλοποίηση της πρότασης/πρωτοβουλίας απαιτούνται οι ακόλουθες 
πιστώσεις: 

Εξοπλισµός 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, η φάση ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής λογισµικού θα 
µπορούσε να κοστίσει περίπου 500 000 ευρώ, χωρίς να έχουν καταχωριστεί δεδοµένα. Τα 
τέλη χορήγησης αδειών χρήσης, όπου συµπεριλαµβάνονται βάση δεδοµένων Oracle, 
λογισµικό ETL και ειδική οθόνη για την περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων, µπορεί να 
ανέλθει σε 50 000 ευρώ. Πρέπει να προβλεφθεί αρχικά ποσό 15 000 ευρώ για δαπάνες 
υλισµικού. 

Εκτός από τα ανωτέρω αναφερόµενων 565 000 ευρώ, πρέπει να δηµιουργηθεί ροή δεδοµένων 
από κάθε πάροχο δεδοµένων προς τη βάση δεδοµένων. Η δηµιουργία κάθε νέου 
(πολύπλοκου) πίνακα εισαγωγής δεδοµένων από πάροχο δεδοµένων είναι πολυδάπανο 
εγχείρηµα που κοστίζει 1 500 ευρώ/πίνακα. Υπό την παραδοχή ότι οι πάροχοι δεδοµένων θα 
είναι περίπου 200 (20 πλατφόρµες διαπραγµάτευσης και 180 διαπραγµατευτές που θα 
αναφέρουν απευθείας δεδοµένα απ’ όλη την Ευρώπη) και ότι κάθε πάροχος δεδοµένων θα 
διαθέτει έναν µόνο πίνακα στον εξυπηρετητή του http/ftp, θα χρειαστούν επιπλέον 300 000 
ευρώ. Τα έξοδα αυτά συµποσούνται σε (565 000 ευρώ + 300 000 ευρώ) 865 000 ευρώ. Το 
κόστος για τον αρχικό έλεγχο ποιότητας και τις δοκιµές που αφορούν την ανάπτυξη 
λογισµικού και την υλοποίηση των πινάκων, όπως επιβάλλουν τα πρότυπα της Επιτροπής, 
ισοδυναµεί µε επιπλέον 15% των προαναφερόµενων δαπανών (χωρίς υλισµικό και τέλη 
χορήγησης αδειών χρήσης). Το συνολικό ύψος συµποσούται σε 985 000 ευρώ. 

Το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση και τις βελτιώσεις της βάσης δεδοµένων θα ανέρχεται 
πιθανότατα σε 100 000 ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής: εάν υποτεθεί ότι για µερικά 
έτη θα χρειαστεί να συµπεριληφθούν περίπου 30 επιπλέον φορείς παροχής δεδοµένων κατ’ 
έτος, το κόστος θα είναι 30 * 1 500 ευρώ = 45 000 ευρώ. Το κόστος των αδειών χρήσης 
λογισµικού ενδέχεται να ανέλθει σε 25 000 ευρώ, ανάλογα µε τις ανάγκες, το κόστος 
συντήρησης υλισµικού σε 5 000 ευρώ και οι βελτιώσεις του λογισµικού σε 25 000 ευρώ. 

∆απάνες λειτουργίας 

Θα χρειαστεί πρόσθετες προϋπολογισµός για να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων και 
µελετών, καθώς και µετάφρασης, δηµοσιεύσεων και δηµόσιων σχέσεων. Με βάση 
προκαταρκτικές εκτιµήσεις, αυτές οι δαπάνες λειτουργίας θα ανέλθουν σε 50 000 ευρώ για το 
πρώτο έτος, σε 100 000 ευρώ κατά το δεύτερο έτος και σε 300 000 ευρώ από το τρίτο έτος, 
υπό την παραδοχή ότι δεν θα ανατεθούν µελέτες κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών. 

Έξοδα αποστολών  

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η οµάδα θα πρέπει να οργανώνει αποστολές, που 
συνεπάγονται οδοιπορικά και έξοδα διαµονής. Ο προϋπολογισµός των εξόδων αποστολών 
υπολογίζεται να ανέλθει σε 0,113 εκατ. ευρώ ετησίως από τη στιγµή που η επιπλέον οµάδα 
θα είναι πλήρως λειτουργική. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στο πραγµατικό µέσο κόστος 
αποστολών για τη Γ∆ ENER. 

∆απάνες προσωπικού 
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Πέραν από την ίδια τη βάση δεδοµένων και την ανάπτυξή της, για την οποία θα χρειαστούν 
εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για τη συντήρηση και 
την εποπτεία των εξελίξεων του συστήµατος, την επικύρωση των δεδοµένων που θα 
συγκεντρώνονται, την ανάλυση των δεδοµένων, τη σύνταξη εκθέσεων και τον συντονισµό 
των οµάδων ερευνών ανέρχεται σε 15 επιπλέον άτοµα. Αυτό αναλύεται ως εξής. 

Η συντήρηση και η εποπτεία των εξελίξεων του συστήµατος περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη 
διαχείριση των συµβάσεων µε τους παρόχους δεδοµένων και τους προγραµµατιστές 
(διαχείριση οικονοµική και συµβάσεων), τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, τον 
έλεγχο του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και υποστήριξη των χρηστών κ.λπ. ∆ύο άτοµα 
χρειάζονται για την απαιτούµενη στήριξη της οµάδας. Η επικύρωση των δεδοµένων που θα 
συγκεντρώνονται αποτελεί ένα περαιτέρω βασικό καθήκον, για το οποίο θα απαιτηθούν 
τουλάχιστον τρία άτοµα, λαµβανοµένου υπόψη του πλήθους των παρόχων δεδοµένων (200 
πάροχοι µε ωριαία/ηµερήσια στοιχεία). Για την ανάλυση των δεδοµένων απαιτούνται 
τουλάχιστον έξι άτοµα. Για τη σύνταξη εκθέσεων, την προετοιµασία των υποθέσεων για την 
επιτροπή παρακολούθησης, τον συντονισµό των οµάδων ερευνών απαιτούνται τρία άτοµα. 
Θα χρειαστεί ένα άτοµο για τη διαχείριση της οµάδας παρακολούθησης. 

Από τη στιγµή που η επιπλέον οµάδα θα είναι σε πλήρη λειτουργία, οι συνολικές ετήσιες 
δαπάνες προσωπικού εκτιµώνται σε 1,59 εκατ. ευρώ, λαµβάνοντας ως βάση τον µέσο όρο του 
κόστους προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή 0,127 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, 
το οποίο περιλαµβάνει τις δαπάνες για κτίρια και τις συναφείς διοικητικές δαπάνες 
(ταχυδροµείο, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). 

Οι δαπάνες προσωπικού θα καλύπτουν τα έξοδα προσλήψεων από το 2012. Η εκτίµηση των 
εξόδων προσωπικού βασίζεται στο ακόλουθο σχέδιο προσλήψεων. 

 Προσλήψεις Προσωπικό ACER 
– Έκτακτοι 
υπάλληλοι  

Εξωτερικό προσωπικό 
– Αποσπασµένοι 
εθνικοί 
εµπειρογνώµονες 
(SNE) από ΕΡΑ 

Πρώτο εξάµηνο 2012 0  0 

∆εύτερο εξάµηνο 2012 +5 3 2 

Πρώτο εξάµηνο 2013 +5 6 4 

∆εύτερο εξάµηνο 2013 +5 9 6 

Ο υπολογισµός αυτός βασίστηκε στην παραδοχή ότι οι πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι θα είναι 
κατά 60% έκτακτοι υπάλληλοι (127 000 ευρώ/έτος) και κατά 40% εθνικοί εµπειρογνώµονες 
(74 000 ευρώ/έτος). Με τη σύνθεση αυτή θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εµπειρία επί θεµάτων 
αγοράς που διαθέτουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές ενέργειας (ΕΡΑ) σε συνδυασµό µε τις 
ειδικές γνώσεις που διαθέτουν εµπειρογνώµονες σε θέµατα συναλλαγών βασικών 
ενεργειακών προϊόντων ή/και χρηµατοοικονοµικών παραγώγων τους. Οι εν λόγω 
εµπειρογνώµονες δεν είναι πιθανό να προέλθουν από τις ΕΡΑ και θα πρέπει εποµένως να 
προσληφθούν ως έκτακτοι υπάλληλοι. 

 Έτος 
2012 

Έτος 
2013   … να εγγραφούν όσα έτη 

απαιτούνται, ώστε να 
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αντικατοπτρίζεται η 
διάρκεια του αντικτύπου 

(βλ. σηµείο 1.6) 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

Έκτακτοι υπάλληλοι στον ACER 0,191 0,952      

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδες ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)31 

Αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες στον 
ACER 0,074 0,370      

ΣΥΝΟΛΟ 0,265 1,323      

 

Ο Οργανισµός θα ζητήσει επιπλέον προσωπικό στο πλαίσιο της διαδικασίας του σχεδίου 
προϋπολογισµού του αντιστοίχου έτους, µέσω του πολυετούς σχεδίου πολιτικής προσωπικού 
και του δηµοσιονοµικού δελτίου. 

                                                 
31 CA = Συµβασιούχος υπάλληλος· INT= Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· JED= «Jeune Expert en 

Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία)· LA = Τοπικός υπάλληλος· SNE= 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας. 
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8.2.3. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

– ⌧ Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

8.2.4. Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση 

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη 

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηµατοδότησης 

        

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων 
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8.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στα έσοδα 

– ⌧Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα έσοδα. 




