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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η  πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην
ενεργειακή αγορά αποτελεί ένα επί τούτου μέσον σε  μια προσπάθεια αποφυγής των 
καταχρήσεων στην ενεργειακή αγορά.. Προτείνει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σε σχέση με τις
απαγορεύσεις της διαπραγμάτευσης με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες και των πρακτικών 
χειραγώγησης της αγοράς χονδρικής πώλησης για το σύνολο των προϊόντων ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου που δεν καλύπτονται από την οδηγία για την κατάχρηση αγοράς.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αιτιολογείται από τη χαλάρωση των εθνικών συνόρων σε σχέση
με τον τόπο διαπραγμάτευσης και τον τόπο παραγωγής και κατανάλωσης. Επιπλέον η
κατάχρηση αγοράς σε ένα κράτος μέλος δεν περιορίζεται σε αυτό αλλά ενδέχεται να
επηρεάσει τις τιμές χονδρικής για τον ηλεκτρισμό και το αέριο ξεπερνώντας τα εθνικά 
σύνορα και προκαλώντας τεχνητή άνοδο των τιμών για τον καταναλωτή. Οι ανταγωνιστικές
και ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας καθορίζουν σε τελευταία ανάλυση το
ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Στην περίπτωση που
δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η κατάχρηση αγοράς θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές
ενέργειας στο σύνολο των κρατών μελών. 

Σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, δέον να επισημανθεί ότι οι αγορές
χονδρικής για την ενέργεια θα έπρεπε να περιλαμβάνουν όχι μόνο τις οργανωμένες
ανταλλαγές αλλά και τις μη ρυθμιζόμενες αγορές δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές 
ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση για ενεργειακές ανταλλαγές. Ο συντάκτης
θεωρεί ότι ο κανονισμός θα έπρεπε να προβλέπει τη δυνατότητα για τις αρμόδιες αρχές  να
έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων των διμερών 
συμβάσεων στο σύνολο της ΕΕ προκειμένου να είναι σε θέση να αντιληφθούν πλήρως τις 
εξελίξεις στην αγορά.

Ο κανονισμός παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις  
σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης  για το χρονοδιάγραμμα, τη μορφή και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών που ζητούνται από τους παράγοντες της αγοράς. Η Επιτροπή
έχει επίσης την εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε σχέση με την εξειδίκευση 
των ορισμών των εμπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς, που είναι 
δυναμικοί και μεταβάλλονται. Ο συντάκτης θεωρεί ότι η περίοδος που προβλέπει ο
κανονισμός για τη διατύπωση αντιρρήσεων σε σχέση με τις κατ' εξουσιοδότηση αυτές 
πράξεις, πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συναίνεση σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες 
της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Ο κανονισμός θα έπρεπε να προβλέπει τη
δυνατότητα παράτασης της περιόδου για τη διατύπωση αντιρρήσεων  κατά δύο μήνες. Κατά
την εκπόνηση και σύνταξη των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων με σκοπό την τροποποίηση
επουσιωδών τμημάτων του κανονισμού, η Επιτροπή θα έπρεπε να εξασφαλίσει την έγκαιρη
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων και να προβεί στις δέουσες διαβουλεύσεις.

Τέλος, 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. Οι καταναλωτές είναι τελικά εκείνοι που επωφελούνται της
ακεραιότητας και διαφάνειας των ενεργειακών αγορών χονδρικής και τα κύρια θύματα της 



PE462.549v01-00 4/17 PA\862000EL.doc

EL

κατάχρησης αγοράς. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πλήττουν τους καταναλωτές τόσο άμεσα 
όσο και έμμεσα δεδομένου ότι όχι μόνο πληρώνουν περισσότερο αλλά και υφίστανται την 
τεχνητή άνοδο των τιμών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς, και
προκειμένου να είναι επαρκώς αποτρεπτικός, ο κανονισμός πρέπει, κατά τη γνώμη του
συντάκτη, να προβλέπει ότι οι ποινές θα λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο το κέρδος που 
αποκομίστηκε και τη σοβαρότητα της παράβασης, αλλά και τη βλάβη που προκλήθηκε στους 
καταναλωτές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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 

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 αντικατοπτρίζουν δίκαιη 
αλληλεπίδραση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι καταναλωτές θα καταβάλλουν το 
δίκαιο τίμημα για ηλεκτρισμό και φυσικό 
αέριο στο σύνολο  του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου..

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού είναι οι δίκαιες τιμές στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον και επί
θεμάτων ενέργειας, θα έπρεπε να τονιστεί σαφώς η σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι 
εταίροι μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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Τροπολογία 2

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 3

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 συναλλαγές.

Or. en
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Τροπολογία 4

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. 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. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης
στις δέουσες και με διαφάνεια
διαβουλεύσεις., ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, με επαρκή περιθώρια 
χρόνου, όπως προβλέπεται στη συναίνεση 
σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες 
της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στη συναίνεση σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 5

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 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.

(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 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. 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. Η 
Επιτροπή προβαίνει επίσης στις δέουσες
και με διαφάνεια διαβουλεύσεις., ακόμη 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, με 
επαρκή περιθώρια χρόνου, όπως 
προβλέπεται στη συναίνεση σχετικά με 
τις πρακτικές λεπτομέρειες της 
προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.
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Αιτιολόγηση

Αναφορά στη συναίνεση σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 6

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 όπως επίσης και 
τη βλάβη που προκαλείται στους 
καταναλωτές. 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.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - σημείο 1 - πρώτη περίπτωση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «εμπιστευτικές πληροφορίες»: ακριβείς 1. «εμπιστευτικές πληροφορίες»: ακριβείς 



PA\862000EL.doc 9/17 PE462.549v01-00

EL

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.

πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν 
δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή
έμμεσα, ένα ή περισσότερα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής, και οι οποίες, αν 
δημοσιοποιούνταν, θα ήταν πιθανό να 
επηρεάσουν σημαντικά την τιμή αυτών 
των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την οδηγία σχετικά με την κατάχρηση αγοράς.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - σημείο (α) - δεύτερη παύλα 

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 διαμορφώνεται, από ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από 
κοινού, η τιμή ενός ή περισσοτέρων 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε μη κανονικό 
ή τεχνητό επίπεδο, ή

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. «ενεργειακές αγορές χονδρικής»: κάθε 
αγορά τόσο ρυθμιζόμενη όσο και μη 
ρυθμιζόμενη καθώς και οι 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές εντός 
της Ένωσης όπου πραγματοποιούνται 
συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής··

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. "συμμετέχων στην αγορά" κάθε 
πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγές, 
περιλαμβανομένων των παραγγελιών για 
διαπραγμάτευση σε μια ή περισσότερες 
ενεργειακές αγορές χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. "πρόσωπο": κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οδηγία για την κατάχρηση αγοράς, 2003/6

Τροπολογία 12

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

4. Σε σχέση με την παράγραφο 1(β), 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.

Or. en

Τροπολογία 13

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 εξασφαλίζεται η 
ενιαία εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στην Ένωση, 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.
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Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Ο Οργανισμός υποβάλλει τουλάχιστον 
κάθε έτος έκθεση στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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.

Or. en

Τροπολογία 15

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, 

Ο Οργανισμός δύναται να διατυπώνει 
συστάσεις ως προς τις καταγραφές όλων 
των διμερών διαπραγματεύσεων και 
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 
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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.

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

Τροπολογία 16

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 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 
καθορίζονται κατώφλια για την αναφορά 
συναλλαγών, καθώς και οι τύποι 
συμβολαίων για τους οποίους είναι 
υποχρεωτική η αναφορά των συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που 

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που 
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προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο
3 στοιχεία α), β) και γ) τα οποία έχουν 
αναφέρει συναλλαγές σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ 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.

προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο 
3 στοιχεία α), β) και γ) τα οποία έχουν 
αναφέρει συναλλαγές σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/ΕΚ 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, υπό την προϋπόθεση ότι 
εκπληρούνται οι υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 την Ευρωπαϊκή Αρχή 
κινητών αξιών και αγορώνESMA) 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.

Or. en
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Τροπολογία 19

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 θα έπρεπε 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.

Or. en

Τροπολογία 20

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. Η βλάβη που προκαλείται
στους καταναλωτές θα έπρεπε να
λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό 
των κυρώσεων. 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
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης
στις δέουσες και με διαφάνεια
διαβουλεύσεις., ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, με επαρκή περιθώρια 
χρόνου, όπως προβλέπεται στη συναίνεση 
σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες 
της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στη συναίνεση σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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παραταθεί κατά έναν μήνα. παραταθεί κατά δύο μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τη συναίνεση σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
διατυπώσουν αντιρρήσεις, η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και κατάρτιση 
των νέων κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
ενημερώνει τα δύο θεσμικά όργανα 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη οι αντιρρήσεις αυτές.

Or. en


