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Τροπολογία 24
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(1) Είναι σημαντικό, οι τιμές που 
καθορίζονται στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής να αντικατοπτρίζουν δίκαιη 
αλληλεπίδραση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης, εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές και οι 
πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις θα 
καταβάλλουν δίκαιο τίμημα για 
ηλεκτρισμό και αέριο στο σύνολο του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του κανονισμού είναι η εξασφάλιση δίκαιων τιμών για την ενέργεια, είναι
ουσιώδους σημασίας να λαμβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των καταναλωτών και των
πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. Σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα, είναι επίσης αναγκαίο
να τονιστεί η σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι εταίροι μας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τροπολογία 25
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(1) Είναι σημαντικό, οι τιμές που
καθορίζονται στις ενεργειακές αγορές
χονδρικής να αντικατοπτρίζουν δίκαιη
αλληλεπίδραση μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης, εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές  θα 
καταβάλλουν δίκαιο τίμημα για 
ηλεκτρισμό και αέριο στο σύνολο του 
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ζήτησης. Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
γεγονός που μακροπρόθεσμα θα αυξήσει 
την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στις 
αγορές ηλεκτρισμού και αερίου και θα 
εξασφαλίσει προσιτή, προσβάσιμη και 
διαθέσιμη ενέργεια για το σύνολο των 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 26
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
εθνικών συνόρων. Συνεπώς, η μέριμνα για 
τη διασφάλιση της ακεραιότητας των 
αγορών δεν μπορεί να είναι θέμα μόνο των 
επιμέρους κρατών μελών.

(3) Οι ενεργειακές αγορές ολόκληρης της 
Ένωσης αλληλοσυνδέονται όλο και 
περισσότερο. Οι καταχρηστικές πρακτικές 
στην αγορά κράτους μέλους επηρεάζουν 
όχι μόνο τις τιμές χονδρικής πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
πέραν των εθνικών συνόρων αλλά και τις 
τιμές λιανικής φια τους καταναλωτές και 
τις πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
Συνεπώς, η μέριμνα για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας των αγορών δεν μπορεί να 
είναι θέμα μόνο των επιμέρους κρατών 
μελών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του κανονισμού είναι η εξασφάλιση δίκαιων τιμών για την ενέργεια, είναι
ουσιώδους σημασίας να λαμβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των καταναλωτών και των
πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
εθνικών συνόρων. Συνεπώς, η μέριμνα για 
τη διασφάλιση της ακεραιότητας των 
αγορών δεν μπορεί να είναι θέμα μόνο των 
επιμέρους κρατών μελών.

(3) Οι ενεργειακές αγορές ολόκληρης της 
Ένωσης αλληλοσυνδέονται όλο και 
περισσότερο. Οι καταχρηστικές πρακτικές 
στην αγορά κράτους μέλους επηρεάζουν
τόσο τις τιμές χονδρικής πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
πέραν των εθνικών συνόρων όσο και τις 
τιμές λιανικής για τους καταναλωτές.
Συνεπώς, η μέριμνα για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας των αγορών δεν μπορεί να 
είναι θέμα μόνο των επιμέρους κρατών 
μελών. Συνεπεία τούτου, είναι ουσιώδους
σημασίας ένας ισχυρός έλεγχος της
διασυνοριακής αγοράς για την
ολοκλήρωση μιας πλήρως λειτουργούσας 
και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Περιλαμβάνουν τόσο τις 
ρυθμιζόμενες όσο και τις μη 
ρυθμιζόμενες αγορές και τις 
εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές. 

Or. en
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Τροπολογία 29
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Για μεγαλύτερη διαφάνεια στις
ενεργειακές αγορές χονδρικής, ο 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
καθιερώνει μητρώο των συμμετεχόντων 
στην αγορά και διερευνά το εφικτό και το 
χρονοδιάγραμμα των προς εκκαθάριση
διακινουμένων στα χρηματιστήρια 
ενέργειας παραγώγων OTC.

Or. en

Τροπολογία 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 
κανόνες.

(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. Έχει ιδιαίτερη σημασία, η
Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες και
με διαφάνεια διαβουλεύσεις., ακόμη και
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη, 
ενδεδειγμένη και ταυτόχρονη διαβίβαση 
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των αναγκαίων εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Διευθέτηση των Πρακτικών Ρυθμίσεων για τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων δεν
είναι δεσμευτική. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα, είναι 
αναγκαία μια αναφορά στη Διευθέτηση σε επίπεδο "αιτιολογήσεων" όχι όμως και στο 
νομοθετικό κείμενο αυτό καθ' εαυτό.

Τροπολογία 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Ως εκ τούτο, 
η μέριμνα προκειμένου να εξασφαλίζεται
ο ενδεδειγμένος έλεγχος και η διαφάνεια
στην ενεργειακή αγορά εξαρτάται από τη
στενή συνεργασία και τον ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των διαφόρων 
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Ευρωπαϊκών Οργανισμών και των 
εθνικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 32
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Ο Οργανισμός συνεργάζεται 
στενά με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές οι 
οποίες, γνωρίζοντας εις βάθος τις 
εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές του 
οικείων κρατών μελών, είναι περισσότερο 
σε θέση να παράσχουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με την
εξασφάλιση αποτελεσματικής 
παρακολούθησης της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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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 
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 της 
21ης Απριλίου 2004 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.

(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
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 της 
21ης Απριλίου 2004 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. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία, η Επιτροπή να προβαίνει στις
δέουσες και με διαφάνεια διαβουλεύσεις, 
ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την προετοιμασία και κατάρτιση 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να μεριμνά για την 
έγκαιρη, ενδεδειγμένη και ταυτόχρονη 
διαβίβαση των αναγκαίων εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Διευθέτηση των Πρακτικών Ρυθμίσεων για τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων δεν
είναι δεσμευτική. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα, είναι 
αναγκαία μια αναφορά στη Διευθέτηση σε επίπεδο "αιτιολογήσεων" όχι όμως και στο 
νομοθετικό κείμενο αυτό καθ' εαυτό.

Τροπολογία 34
Claude Turmes

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 
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 της 
21ης Απριλίου 2004 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.

(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 
στην αγορά. Οι υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών θα πρέπει να μην 
συνεπάγονται περιττές δαπάνες για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, πρέπει όμως 
να εξασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός θα 
λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεται για την επαρκή εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Τα πρόσωπα που 
αναφέρουν συναλλαγές στην αρμόδια 
αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 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 
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αρχεία καταγραφής συναλλαγών, θα 
πρέπει επομένως να μην υπόκεινται σε 
πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού. Πρέπει ωστόσο
να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αυτές 
αρχές και τα αρχεία καταγραφής θα 
παρέχουν αμέσως στον Οργανισμό όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 35
Sandra Kalniete

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. Προκειμένου να
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και
η πρόσβαση του κοινού στις τιμές
χονδρικής της ενέργειας, ο Οργανισμός
θα πρέπει να εκπονεί σε μηνιαία βάση 
έκθεση για την κάθε χώρα σχετικά με τις 
εξελίξεις στις τιμές χονδρικής των 
ενεργειακών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 36
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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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, ή μπορούν να 
δημοσιευθούν υπό μορφή ανωνύμου 
προσαρτήματος, ο Οργανισμός διαθέτει 
τις πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην 
αγορά και στο ευρύτερο κοινό. Η 
διαφάνεια αυτή θα συμβάλει στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην αγορά και 
θα ενισχύσει την ανάπτυξη των γνώσεων 
σχετικά με τη λειτουργία των ενεργειακών 
αγορών χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 37
Kyriacos Triantaphyllides

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 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. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να
ασκούνται με βάση την αρχή της 
αναλογικότητας, σεβόμενες τις 
εκτελεστικές εξουσίες του κράτους.

Or. el

Τροπολογία 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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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 
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.

(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’ 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Στο
πλαίσιο αυτό είναι ουσιώδους σημασίας η
ουσιαστική εναρμόνιση των κυρώσεων σε
όλα τα κράτη μέλη και να μην
παρατηρείται το φαινόμενο της
κανονιστικής διαιτησίας, δηλαδή η
επιλογή της χώρας σύναψης των 
συμβάσεων με κριτήριο τον μικρότερο 
κίνδυνο επιβολής κυρώσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά εκ μέρους των συμμετεχόντων, πρέπει οι
τελευταίοι να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μια αγορά που θα τιμωρεί τις καταχρήσεις με
ουσιαστικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις και συνιστάται στην Επιτροπή να φροντίσει
για την εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να συντονιστούν
μεταξύ τους προκειμένου να αποφευχθεί η κανονιστική διαιτησία που παρατηρείται όπου οι
κανονισμοί είναι ελαστικότεροι και πιο ανεκτικού σε σχέση με το καθεστώς επιβολής
κυρώσεων.

Τροπολογία 39
Claude Turmes



PE460.944v01-00 14/25 AM\861428EL.doc

EL

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 
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.

(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.
Προκειμένου να επιτευχθεί το ζητούμενο
επίπεδο αποτροπής, οι ελάχιστες
κυρώσεις πρέπει να καθοριστούν στο
διπλάσιο τουλάχιστο του άμεσου και 
έμμεσου πιθανού οικονομικού κέρδους 
και της βλάβης προς τον καταναλωτή 
από ενέργειες την πρόληψη των οποίων 
επιδιώκει ο κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 40
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την απαγόρευση των 
καταχρηστικών πρακτικών στις αγορές 
χονδρικής πώλησης ενέργειας, οι οποίοι 

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

ευθυγραμμίζονται με εκείνους που 
εφαρμόζονται στις χρηματοοικονομικές 
αγορές. Προβλέπει την παρακολούθηση 
των χονδρικών αγορών ενέργειας από τον 
Οργανισμό και θέτει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις σε σχέση με τις συναλλαγές 
στα χρηματιστήρια ενέργειας, όλες τις 
μορφές εμπορίας OTC και τις διμερείς 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 41
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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, σε στενή συνεργασία με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 42
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

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 

– με τις οποίες, πρόσωπο ή περισσότερα 
πρόσωπα που ενεργούν από κοινού 
διαμορφώνουν ή επιδιώκουν να 
διαμορφώσουν την τιμή ενός ή 
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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

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
κατά περίπτωση, ότι οι εν λόγω 
συναλλαγές ή εντολές διαπραγμάτευσης 
συνάδουν με τις αποδεκτές πρακτικές στην 
οικεία ενεργειακή αγορά χονδρικής χωρίς 
να θίγονται οι τελικοί καταναλωτές· ή

Or. en

Τροπολογία 43
Kyriacos Triantaphyllides

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) συμβόλαια που αφορούν την 
μετατροπή φυσικού αερίου 
(αποϋγροποίηση, υγροποίηση)·

Or. el

Τροπολογία 44
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 

4. Κάθε συμμετέχων στην αγορά 
δημοσιοποιεί ουσιαστικά 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, 
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περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου.

περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου.

Or. en

Τροπολογία 45
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κανένα πρόσωπο δεν χειραγωγεί ούτε 
αποπειράται να χειραγωγήσει τη χονδρική 
αγορά ενέργειας, επί παραδείγματι με 
καθορισμό των τιμών.

Or. nl

Τροπολογία 46
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας 
και υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
ολοκλήρωσης και ρευστότητας των 
αγορών, πρέπει να αναφέρεται η 
συμπερίληψη όλων των σχετικών αγορών 
και δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης 
της πρόβλεψης για εξισορρόπηση και εκ 
νέου αποστολή ανταποκρινόμενοι είτε σε 
συμβάσεις και ρυθμιστικές απαιτήσεις 
είτε σε κώδικες διασυνδεδεμένου δικτύου.

Or. en
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Τροπολογία 47
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για την αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων του, ο Οργανισμός 
πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες για την πραγματική 
κατάσταση των δικτύων, αγωγών και 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 
προκειμένου να μπορεί να προβαίνει στο 
σχεδιασμό της αγοράς, να εντοπίζει τις 
συμφορήσεις, να κωδικοποιεί τις 
χωρητικότητες και να συμφωνεί επί 
αλγορίθμων για τη διαθεσιμότητα 
δικτύου, στοιχεία που θα εξασφαλίζουν 
συνθήκες πλήρους διαφάνειας για την 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 48
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη 
ενός υπερδικτύου για τον ηλεκτρισμό και 
το φυσικό αέριο, θα απαιτηθεί επιτήρηση 
από ένα ευρωπαϊκό εποπτικό σώμα.

Or. nl

Τροπολογία 49
Toine Manders
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Δεδομένων των ουσιαστικών 
διακυμάνσεων στις τιμές του 
ηλεκτρισμού και του αερίου για τον 
τελικό καταναλωτή εξαιτίας των 
διακυμάνσεων στις τιμές των αγαθών, θα 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καθιέρωση μεταβλητών δασμών στα 
αγαθά αυτά σταθεροποιώντας έτσι τις 
τιμές που καταβάλλει ο τελικός 
καταναλωτής.

Or. nl

Τροπολογία 50
Sandra Kalniete

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ο Οργανισμός πρέπει να δημοσιεύει 
σε μηνιαία βάση έκθεση για την κάθε 
χώρα σχετικά με τις εξελίξεις των τιμών 
του ηλεκτρισμού και του αερίου στις 
αγορές χονδρικής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 51
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός υποβάλλει τουλάχιστον 3. Ο Οργανισμός υποβάλλει τουλάχιστον 
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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.

κάθε έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητές του βάσει του 
παρόντος κανονισμού και δημοσιεύει την 
έκθεση αυτή. 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.

Or. en

Τροπολογία 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ο Οργανισμός δύναται να διατυπώνει 
συστάσεις ως προς τις καταγραφές 
συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των 
εντολών διαπραγμάτευσης και των 
διμερών συναλλαγών, 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.

Or. en
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Τροπολογία 53
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι συστάσεις  πρέπει να διατίθενται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή και να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 54
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο Οργανισμός πρέπει να δημοσιοποιεί
πληροφορίες που έχει στην κατοχή του -
βασιζόμενες σε βασικά δεδομένα και 
δεδομένα της αγοράς- σε προσβάσιμη 
μορφή, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών για διμερείς συμβάσεις 
προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
αγορά και η εμπιστοσύνη, υπό τον όρο ότι 
δεν γνωστοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά ή 
συγκεκριμένες συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 55
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε 
θέσει να δημοσιοποιεί κατά περίπτωση
πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, 
υπό τον όρο ότι δεν γνωστοποιεί εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά ή συγκεκριμένες συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 56
Kyriacos Triantaphyllides

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) σε συνεργασία με άλλες αρχές·

Or. el

Τροπολογία 57
Kyriacos Triantaphyllides

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και υπάρχοντα 
αρχεία διακίνησης δεδομένων, σεβόμενη 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. el
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Τροπολογία 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 και ουσιαστικά 
εναρμονισμένες σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή έως ... το 
αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά εκ μέρους των συμμετεχόντων, πρέπει οι
τελευταίοι να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μια αγορά που θα τιμωρεί τις καταχρήσεις με
ουσιαστικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις και συνιστάται στην Επιτροπή να φροντίσει
για την εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να συντονιστούν
μεταξύ τους προκειμένου να αποφευχθεί η κανονιστική διαιτησία που παρατηρείται όπου οι
κανονισμοί είναι ελαστικότεροι και πιο ανεκτικού σε σχέση με το καθεστώς επιβολής
κυρώσεων.

Τροπολογία 59
Claude Turmes

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 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
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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.

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 και να αντικατοπτρίζουν τη 
ζημία που προκλήθηκε στους 
καταναλωτές. Οι ελάχιστες προδιαγραφές
της ΕΕ για τις κυρώσεις που πρέπει να
εγκριθούν έως το 2012 οι ελάχιστες
κυρώσεις πρέπει να καθοριστούν στο
διπλάσιο τουλάχιστο του άμεσου και 
έμμεσου πιθανού οικονομικού κέρδους 
και της ζημίας προς τον καταναλωτή από 
ενέργειες την πρόληψη των οποίων 
επιδιώκει ο κανονισμός. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως ... το αργότερο και της 
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 60
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε σχέση με αποδεδειγμένη 
καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους 
των ατόμων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 3(2), πρέπει όλοι να διώκονται.

Or. nl

Τροπολογία 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri
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3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει
την ημέρα μετά τη δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία
διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα. Η διατύπωση συνίσταται σε μια τυποποιημένη ρήτρα στο Παράρτημα 
της συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.


