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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά είναι 
αναγκαία. 

Μια δεκαετία μετά τη σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, έχει γίνει σαφές ότι τα χρηματιστήρια ενέργειας που έχουν δημιουργηθεί και οι 
εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις (OTC) που έχουν ανθίσει παντού, δεν απαλλάχθηκαν ποτέ 
από τις απόπειρες χειραγώγησης της αγοράς και εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 
πληροφοριών. Διαφορετικά δεν εξηγούνται ορισμένες ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις των τιμών 
της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ενώ το βάθος και η ρευστότητα των 
διασυνοριακών αγορών ενέργειας αναμενόταν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα των τιμών. 

Η ελευθέρωση των αγορών ενέργειας προβαλλόταν την εποχή αυτή από την Επιτροπή ως 
απαραίτητο μέτρο που θα μείωνε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου 
για τους καταναλωτές. Στην πραγματικότητα, οι τιμές είχαν την τάση να απογειώνονται και η 
"ενεργειακή φτώχεια" έγινε συμπαρομαρτούσα έννοια της ελευθέρωσης. 

Είναι ένας επιπλέον λόγος να υπάρξει μέριμνα ώστε οι αγορές ενέργειας να γίνουν 
περισσότερο διαφανείς και καλύτερα εποπτευόμενες και όλες οι προσπάθειες χειραγώγησης 
και κατάχρησης της αγοράς να διώκονται και να τιμωρούνται. 

Προτείνοντας μια ειδική ρύθμιση για τις αγορές ενέργειας, η Επιτροπή αναγνωρίζει την 
ιδιαιτερότητα της αγοράς αυτής, μολονότι προτείνει την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με 
την κατάχρηση της αγοράς και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, που 
εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πράγματι, η Επιτροπή έχει ως πρότυπο κυρίως την οδηγία 2003/6/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
οδηγίας και βασίζονται στις τροπολογίες που η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο πλαίσιο 
της αναγγελθείσας αναθεώρησης της οδηγίας. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στους συν-
νομοθέτες, οι οποίοι καλούνται να εγκρίνουν στην παρούσα πρόταση διατάξεις που 
προχωρούν πέρα από την ισχύουσα ειδική νομοθεσία. Το γεγονός θα μπορούσε να 
προκαλέσει σύγχυση και συγκρούσεις, εάν τυχόν οι συννομοθέτες έκαναν δεκτές τις 
προτάσεις της Επιτροπής ως προς τον κανονισμό που αφορά τις αγορές ενέργειας, αλλά 
απέρριπταν το σύνολο ή μέρος παρόμοιων προτάσεων για την αναθεώρηση της οδηγίας 
"κατάχρηση της αγοράς". Ο κίνδυνος είναι ίσως θεωρητικός, αλλά υπαρκτός. 

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής προτείνει ανάθεση στον Ευρωπαϊκό οργανισμό 
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (ACER), που ξεκίνησε μόλις τις 
δραστηριότητές του στη Λιουμπλιάνα. Η πρόταση είναι λογική. Θα πρέπει ακόμη να 
εξοπλιστεί ο οργανισμός αυτός με τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για 
να εκπληρώσει αυτή τη νέα αποστολή. 
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Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και του Ευρωπαϊκού οργανισμού συνεργασίας των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (ACER), αλλά και μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
των χρηματοπιστωτικών αγορών και της Ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής των 
χρηματοπιστωτικών αγορών (ΕΣΜΑ) για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς χονδρικής. 

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε σε περίπτωση παράβασης οι συμμετέχοντες στην 
αγορά να τιμωρούνται. Οι κυρώσεις που θα πρέπει να προβλεφθούν από τις εθνικές αρχές 
πρέπει να είναι αποτρεπτικές και, επομένως, να υπερβαίνουν τα δυνητικά κέρδη από την 
απάτη. 

Σε πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (COM(2010)716), η Επιτροπή 
διαπιστώνει ότι "υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στο θέμα του ελάχιστου και μέγιστου 
επιπέδου των χρηματικών κυρώσεων που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες και, μερικές 
φορές, το μέγιστο όριο είναι τόσο χαμηλό, ώστε οι κυρώσεις είναι απίθανο να είναι αρκετά 
αποτρεπτικές".

Η Επιτροπή συνεχίζει: "Για να εξασφαλισθεί ότι το πρόστιμο θα έχει αποτρεπτικό αντίκτυπο 
για έναν συνετό επιχειρηματία της αγοράς, η δυνατότητα ή παράβαση να παραμείνει 
απαρατήρητη πρέπει να αντισταθμιστεί με την επιβολή πρόστιμων σημαντικά υψηλότερων 
από το πιθανό όφελος που μπορεί να προέλθει από την παράβαση της νομοθεσίας για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στον οποίο 
πάμπολλοι πιθανοί παραβάτες ανήκουν στο χώρο των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με τεράστιο κύκλο εργασιών, οι κυρώσεις με ύψος μερικές χιλιάδες ευρώ δεν 
μπορούν να θεωρηθούν αρκετά αποτρεπτικές".

Ό, τι ισχύει για την καταπολέμηση της κατάχρησης αγοράς στο χρηματοπιστωτικό τομέα, θα 
πρέπει επίσης να επιβάλλεται για την αγορά ενέργειας.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Είναι 
αναγκαίος και θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)



AD\867666EL.doc 5/24 PE460.918v04-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ακεραιότητα και η διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενθάρρυνση ανοικτού και δίκαιου 
ανταγωνισμού στις αγορές χονδρικής 
πώλησης ενέργειας προς το συμφέρον του 
τελικού καταναλωτή ενέργειας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για να αυξηθεί η διαφάνεια στις 
αγορές χονδρικής πώλησης ενέργειας, ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που 
ιδρύθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1 (ο Οργανισμός) θα 
πρέπει να θεσπίσει μητρώο των 
συμμετεχόντων στην αγορά.
________________
1ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Επί του παρόντος, σε ορισμένες από τις 
σημαντικότερες αγορές ενέργειας δεν 
απαγορεύεται ρητώς συμπεριφορά που 
υπονομεύει την ακεραιότητα στην 
ενεργειακή αγορά και μπορεί να οδηγήσει 
σε υψηλές τιμές για τους τελικούς 
καταναλωτές ενέργειας.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Οι κανόνες 
καλύπτουν όλες τις συναλλαγές που 
διενεργούνται, απευθείας ή με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητών, σε οργανωμένες αγορές, 
πολυμερείς μηχανισμούς 
διαπραγμάτευσης ή με 
εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια (OTC).

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο κανονισμός να εφαρμόζεται σε όλους τους ενδιαφερομένους και 
όλες τις συναλλαγές φορέων χονδρικής με όλα τα δυνατά μέσα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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. 
Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική 
συνοχή με άλλες σχετικές νομικές πράξεις 
της Ένωσης στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος 



AD\867666EL.doc 7/24 PE460.918v04-00

EL

κανόνες. είναι επίσης δυναμικός και υπόκειται σε 
μεταβολές, και τούτο για να αποφεύγονται 
κενά ρυθμίσεων. 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. Πριν από 
την έγκριση μιας κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί 
τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις των 
συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας και 
να διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές 
του τομέα της ενέργειας, καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών) που συστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΑΚΑΑ). Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
ενημερώνονται για το αποτέλεσμα των 
διαβουλεύσεων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της εκπόνησης μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να γίνεται με την 
απαιτούμενη διαβούλευση και διαφάνεια.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) 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 

(15) 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 
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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 μέσων, 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.

στην αγορά. Οι υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών θα πρέπει να μην 
συνεπάγονται δαπάνες που μπορούν να 
αποφευχθούν 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 μέσων , 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.

Αιτιολόγηση

Η έννοια "δαπάνες που μπορούν να αποφευχθούν" είναι προτιμότερη από τις "περιττές 
δαπάνες". Κάθε ρύθμιση δημιουργεί δαπάνες, έστω και αν αυτές πρέπει να ελαχιστοποιούνται 
όσο είναι δυνατό, ιδίως με την καθιέρωση ενός κατώτατου ορίου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Για να εξασφαλίζεται 
περισσότερη διαφάνεια και πρόσβαση του 
κοινού στις πληροφορίες σχετικά με τις 
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τιμές χονδρικής πώλησης ενέργειας, ο 
Οργανισμός πρέπει να συντάσσει μηνιαία 
έκθεση ανά χώρα με θέμα τις εξελίξεις 
των τιμών στις αγορές χονδρικής 
πώλησης ενέργειας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(19) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
να είναι υποχρεωμένες να επιβάλλουν την 
εφαρμογή 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.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλες οι εθνικές αρχές θα συμμετέχουν στον αγώνα κατά των 
καταχρήσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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. Προς αποφυγή 
της καταχρηστικής επιλογής του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος ρυθμίσεων, 
όπου οι συναλλαγές διεξάγονται εκεί όπου 
οι ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από 
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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.

μεγαλύτερη ευελιξία ή ανοχή όσον αφορά 
τις κυρώσεις, η Επιτροπή πρέπει να 
προβαίνει σε τακτική ανασκόπηση της 
κατάστασης. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις κυρώσεις,  
με στόχο της δημιουργία εναρμονισμένου 
συστήματος κυρώσεων σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 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.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλους τους συμμετέχοντες στις οικείες 
αγορές, είτε προέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες 
χώρες. Οι κανόνες εφαρμόζονται σε όλες 
τις πράξεις πώλησης ή αγοράς, στην 
παραγωγή, την προμήθεια, τη μεταφορά 
και την παράδοση ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η ρύθμιση ισχύει και για τις παρεμβάσεις στις αγορές 
ενέργειας εξωενωσιακών παραγόντων, ανεξάρτητα από την παροχή τους.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. «εμπιστευτικές πληροφορίες»: 
συγκεκριμένες 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.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται
πληροφορίες οι οποίες:

α) απαιτείται να γνωστοποιούνται στο 
κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων 
κατευθυντηρίων γραμμών, κωδικών 
δικτύου ή πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
που εγκρίνονται σύμφωνα με τους ως άνω 
κανονισμούς, ή σύμφωνα με άλλες 
νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συγκεκριμένα την οδηγία 2009/72/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009  
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας1, 
και την οδηγία 2009/73/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου2· ή
β) ορθολογικός συμμετέχων στην αγορά 
είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει ως μέρος 
των δεδομένων για την απόφασή του να 
προβεί σε συναλλαγή επί ενεργειακού 
προϊόντος χονδρικής και 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 τις 
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις 
αποθεμάτων ενέργειας, με τη 
δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου ή εγκατάστασης ΥΦΑ, 
καθώς και πληροφορίες που, κατά 
τρέχουσα συνήθεια, διατίθενται στη 
σχετική ενεργειακή αγορά χονδρικής ή 
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.

______________
1 ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 55.
2 ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 94.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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

– 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· ή

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλες οι «αποδεκτές πρακτικές στην αγορά» ευπρόσδεκτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προτίθεται να εγκρίνει νομοθεσία, ακριβώς επειδή ορισμένες «αποδεκτές» στην αγορά 
πρακτικές, όπως είναι η μη αποκάλυψη τεχνικά διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής, είναι 
απαράδεκτες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, ακόμη και αν τούτο 
επιτυγχάνεται με την κράτηση για 
λογαριασμό των φορέων μεταφοράς 
ενέργειας υποδομών τις οποίες αυτοί δεν 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν·
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Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία όχι να δοθούν "παραδείγματα" χειραγώγησης της αγοράς, αλλά να 
απαγορευθούν σαφώς οι χειρισμοί, μεταξύ των οποίων η κράτηση υπερβολικής δυναμικότητας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Κάθε συμμετέχων στην αγορά 
δημοσιοποιεί εγκαίρως 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, συμπεριλαμβανομένων
των μειώσεων της δυναμικότητας λόγω 
εργασιών συντήρησης και ατυχημάτων,
των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου.

Αιτιολόγηση

Οι μειώσεις δυναμικότητας μπορούν να επηρεάσουν έντονα τις αγορές και αποτελούν δυνητικές 
πηγές χειραγώγησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έννοια της «επιχείρησης» καλύπτει 
επίσης τις συγγενείς επιχειρήσεις όπως 
ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 της έβδομης 
οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 1983 για τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς1.
______________
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1 ΕΕ L 193, 18.7.1983, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρηθεί λογικά, ως περιλαμβάνουσα όλα τα 
υποκαταστήματα και τις σημαντικές συμμετοχές μιας επιχείρησης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής και να διασφαλίζεται η 
συνοχή με τις μεταβαλλόμενες νομικές 
πράξεις της Ένωσης στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ενέργειας, 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.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή του συνόλου της νομοθεσίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες διαπραγμάτευσης επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών 
OTC, μεταξύ των οποίων οι συμβάσεις με 
τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές 
ενέργειας, για να εντοπίζει και να 
προλαμβάνει διαπραγματεύσεις που 
βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
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χονδρικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7. και χειραγώγηση της αγοράς. Συλλέγει τα 
δεδομένα για την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν συνολική εικόνα της αγοράς.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο Οργανισμός δημοσιεύει σε μηνιαία 
βάση έκθεση ανά χώρα με θέμα τις 
εξελίξεις τιμών στις αγορές χονδρικής 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Στον Οργανισμό παρέχεται απευθείας 
και εγκαίρως καταγραφή των συναλλαγών 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών 
διαπραγμάτευσης. Για τις ανάγκες της 
παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής τα ως 
άνω συλλεγέντα δεδομένα θα παρέχουν 
στον Οργανισμό τη δυνατότητα να 
εντοπίζει καταχρηστικές πρακτικές στην 
αγορά και να παρακολουθεί τη 
δημιουργία συνθηκών υπό τις οποίες 
καταχρηστικές πρακτικές καθίστανται 
πιθανότερες ή επικίνδυνες. Η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 και υπό τις 
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προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 17, στις 
οποίες προβλέπονται το χρονοδιάγραμμα, 
η μορφή και το περιεχόμενο της αναφοράς 
των εν λόγω πληροφοριών και 
καθορίζονται κατώφλια για την αναφορά 
συναλλαγών, καθώς και οι τύποι 
συμβολαίων για τους οποίους είναι 
υποχρεωτική η αναφορά των συναλλαγών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται κατώτατο όριο προκειμένου 
να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις για 
την παροχή δεδομένων οι συμμετέχοντες 
οι οποίοι λόγω εμβέλειας δεν μπορούν να 
επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος για τις ΜΜΕ, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένας 
κανόνας για κατώτατο όριο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 και 
υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 
17, στις οποίες ορίζεται το ‘de-minimis’ 
κατώφλι κάτω από το οποίο οι 
συναλλαγές εξαιρούνται από τις περί 
πληροφοριών απαιτήσεις, διότι, λόγω του 
μικρού μεγέθους τους, δεν μπορούν να 
επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας.

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο η 
Επιτροπή αποφεύγει τη διπλή απαίτηση 
γνωστοποίησης πληροφοριών και τη 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση 
λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις 
γνωστοποίησης πληροφοριών που 
επιβάλλονται από άλλες σχετικές νομικές 
πράξεις της Ένωσης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, ο Οργανισμός θα τηρεί 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 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 αυτών.

Ο Οργανισμός θα τηρεί τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 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 αυτών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Θα πρέπει να επιβληθεί σε όλες τις εθνικές αρχές η υποχρέωση συνεργασίας για την 
καταπολέμηση της κατάχρησης της αγοράς και της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συνεργάζονται με τον Οργανισμό και 
μεταξύ τους για την άσκηση των 
καθηκόντων 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. Αυτή η συνεργασία μπορεί 
επίσης να λάβει τη μορφή περιφερειακής 
συνεργασίας εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
εντός της δομής του Οργανισμού για να 
αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες της 
αγοράς.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή υποπτεύεται,
ή από αρχικές αποτιμήσεις και ανάλυση 
από τον Οργανισμό εικάζεται 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, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 
εθνικές ρυθμιστικές και 
χρηματοπιστωτικές αρχές, η ΕΑΚΑΑ 
ερευνά τα δυνάμει κενά στην υπάρχουσα 
εποπτεία των σχετιζόμενων με την 
ενέργεια χρηματοπιστωτικών αγορών και 
προϊόντων και, εάν ενδείκνυται, λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποτροπή 
καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το επαγγελματικό απόρρητο πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ... 
το αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

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. Αντικατοπτρίζουν τη 
βαρύτητα της παράβασης και 
υπερβαίνουν σημαντικά τα πραγματικά ή 
δυνητικά κέρδη από τις παράνομες 
δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως ... το αργότερο και της 
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Αφού όλα τα κράτη μέλη κοινοποιήσουν 
στην Επιτροπή τους κανόνες τους περί 
κυρώσεων που εφαρμόζονται σε 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή προβαίνει ανά τριετία σε 
ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων κυρώσεων των κρατών 
μελών και αξιολογεί κατά πόσον είναι 
αναγκαίο να προτείνει ελάχιστες 
προδιαγραφές για κυρώσεις, με στόχο της 
δημιουργία εναρμονισμένου συστήματος 
κυρώσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τα αποτελέσματα αυτής 
της αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει να ξεπερνούν τα δυνητικά κέρδη.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν από την έγκριση μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητεί 
ενδεχόμενες παρατηρήσεις των 
συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας και 
διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές του 
τομέα της ενέργειας, καθώς και την 
ΕΑΚΑΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώνονται για το 
αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της εκπόνησης μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να γίνεται με την 
απαιτούμενη διαβούλευση και διαφάνεια.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α

Προσωπικό και πόροι του Οργανισμού

Το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, ο 
Οργανισμός προβαίνει σε αποτίμηση των 
αναγκών του σε προσωπικό και πόρους 
βάσει των εξουσιών και των καθηκόντων 
του που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.
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