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Τροπολογία 52
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προς χάριν συνέπειας με τον κανονισμό.

Τροπολογία 53
Herbert Reul

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 να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές και άλλοι συμμετέχοντες 
στην αγορά μπορούν να έχουν 
εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των 
αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου και ότι οι τιμές που 
καθορίζονται στις εν λόγω αγορές 
αντικατοπτρίζουν δίκαιη αλληλεπίδραση 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που 
βασίζεται στον ανταγωνισμό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι διαπραγματευτές και οι παραγωγοί πρέπει να έχουν και αυτοί εμπιστοσύνη στη λειτουργία 
των αγορών χονδρικής. Η αναδιατύπωση παρέχει επίσης συνέπεια με το άρθρο 1.

Τροπολογία 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 να διασφαλιστεί η
ακεραιότητα των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και ότι οι 
τιμές που καθορίζονται στις αγορές 
χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου αντικατοπτρίζουν δίκαιη 
αλληλεπίδραση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης, το οποίο σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να έχουν 
εμπιστοσύνη στις εν λόγω αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν αποτελεί τον βασικό σκοπό του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 55
Hannes Swoboda

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 

(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 
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μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς
και ότι δεν προκύπτουν τυχόν 
αδικαιολόγητα κέρδη από κατάχρηση της 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 56
Konrad Szymański

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 
σε αυτές τις ενεργειακές αγορές χονδρικής 
αντικατοπτρίζουν δίκαιη αλληλεπίδραση 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

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

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Αιτιολόγηση

Προς χάριν συνέπειας.

Τροπολογία 58
Άννυ Ποδηματά

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 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 και 
ανταγωνιστική αλληλεπίδραση μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης.

Or. en

Τροπολογία 59
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η διαφάνεια των ενεργειακών 
αγορών συνιστά προϋπόθεση για την 
περαιτέρω ολοκλήρωση και ελευθέρωση 
της ενεργειακής αγοράς στην ΕΕ και, ως 
εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους 
καταναλωτές.

Or. en



AM\865269EL.doc 7/107 PE464.684v01-00

EL

Τροπολογία 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και η 
Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών 
για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό 
Αέριο επιβεβαίωσαν με τις γνωμοδοτήσεις 
τους ότι το πεδίο εφαρμογής της 
υφιστάμενης νομοθεσίας δεν είναι ικανό 
να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τα θέματα 
της ακεραιότητας των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και 
συνέστησαν να εξεταστεί η δυνατότητα 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου 
προσαρμοσμένου στον ενεργειακό τομέα, 
το οποίο θα αποτρέπει καταχρηστικές 
πρακτικές στην αγορά και θα λαμβάνει 
υπόψη τους συγκεκριμένους όρους που 
ισχύουν στον εκάστοτε τομέα, οι οποίοι 
δεν καλύπτονται από άλλες οδηγίες και 
κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να υπογραμμισθεί η διαφορετική φύση μεταξύ π.χ. της οδηγίας για την κατάχρηση 
της αγοράς που είναι γενικής φύσης και του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στην ενεργειακή αγορά (REMIT) που είναι προσαρμοσμένη στον ενεργειακό τομέα.

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(3) Οι ενεργειακές αγορές χονδρικής
ολόκληρης της Ένωσης αλληλοσυνδέονται 
όλο και περισσότερο. Οι καταχρηστικές 
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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.

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.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προς χάριν συνέπειας.

Τροπολογία 62
Bendt Bendtsen

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 
συχνά 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.

Or. en

Τροπολογία 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
συχνά 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.

Or. en

Τροπολογία 64
Teresa Riera Madurell

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. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 
μεταξύ άλλων οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
και οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται απευθείας ή 
μέσω μεσιτών.

Or. en

Τροπολογία 65
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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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. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 
μεταξύ άλλων οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, 
οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και 
τα διμερή συμβόλαια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διμερή συμβόλαια πρέπει να καλύπτονται επίσης από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες της αγοράς και όλες οι συναλλαγές.

Τροπολογία 66
Herbert Reul

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. Τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια 
ή τα συμβόλαια με τους τελικούς χρήστες 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 67
Adam Gierek
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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, που έχουν ζωτική σημασία 
για τις ενεργειακές και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, με 
αλληλοσυνδεόμενη διαμόρφωση των 
τιμών στους δύο κλάδους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να ληφθούν πλήρως υπόψη όλα τα μέσα της αγοράς που επηρεάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο διαμορφώνονται οι πραγματικές τιμές. Οι επενδύσεις στις αγορές 
χρηματοοικονομικών παραγώγων προετοίμασαν το έδαφος για την κερδοσκοπία που οδήγησε 
στη χρηματοπιστωτική κρίση.

Τροπολογία 68
András Gyürk

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 αγορές χονδρικής φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτουν τόσο 
τις αγορές βασικών προϊόντων (φυσικών 
ποσοτήτων) όσο και τις αγορές 
χρηματοοικονομικών παραγώγων, με 
αλληλοσυνδεόμενη διαμόρφωση των 
τιμών στους δύο κλάδους.

Or. en

Τροπολογία 69
Claude Turmes
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
στην ενεργειακή αγορά χονδρικής, ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ο 
Οργανισμός) θα θεσπίσει μητρώο των 
συμμετεχόντων στην αγορά και θα 
διερευνήσει επίσης τη σκοπιμότητα και 
τον χρονικό προγραμματισμό της 
μεταφοράς των εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων σε χώρους συναλλαγών που 
περιλαμβάνουν την εκκαθάριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξωχρηματιστηριακές διαπραγματεύσεις αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των συναλλαγών 
της ενεργειακής αγοράς χονδρικής στα περισσότερα κράτη μέλη. Εάν η διαπραγμάτευση των εν 
λόγω συναλλαγών πραγματοποιούνταν σε χώρους συναλλαγών, η διαφάνεια στην αγορά θα 
αυξανόταν σημαντικά. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις υποβολής αναφορών θα μεταφέρονταν στους 
φορείς εκκαθάρισης των χώρων συναλλαγών.

Τροπολογία 70
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
αγορών και μορφών συμβολαίων, πρέπει 
να προβλεφθούν ελάχιστες απαιτήσεις για 
τους χώρους συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά των συναλλαγών προς λιγότερο αυστηρά ρυθμιζόμενους χώρους συναλλαγών 
πρέπει να αποτραπεί μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για τους χώρους συναλλαγών.
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Τροπολογία 71
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου με τις αγορές 
πετρελαίου, άνθρακα και διοξειδίου του 
άνθρακα, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
εποπτεύει τις αγορές αυτές προκειμένου 
να διασφαλισθεί πλήρης κατανόηση των 
εξελίξεων της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και οι αγορές πετρελαίου, άνθρακα και δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, επηρεάζουν η μια την άλλη και η αποτελεσματική πρόληψη της κατάχρησης και της 
χειραγώγησης της αγοράς μπορεί να διασφαλισθεί μόνο εάν υπάρχει εποπτεία όλων των 
σχετικών αγορών.

Τροπολογία 72
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η Επιτροπή πραγματοποιεί επί του 
παρόντος διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη 
«διασφάλιση της ακεραιότητας της 
ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα»1. Κατόπιν 
αυτής, θα καταρτίσει επειγόντως 
πρόταση ειδικής νομοθεσίας για την 
εισαγωγή των αντίστοιχων παραβάσεων 
στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα ως το τέλος του 
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2012 διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συνεκτικότητα με τον παρόντα 
κανονισμό.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό μέσο που θα διασφαλίσει την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα 
πρέπει να αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα που 
περιλαμβάνει τις οδηγίες REMIT, MAD (οδηγία σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς), EMIR 
(κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών) και MiFID (οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων). Η Επιτροπή πρέπει επομένως να καταρτίσει επειγόντως την 
πρότασή της ούτως ώστε να κλείσει το κενό στις αγορές άνθρακα.

Τροπολογία 73
Silvia-Adriana Ţicău

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) Προκειμένου να προστατευθούν οι 
τελικοί καταναλωτές και να 
διασφαλισθούν οικονομικά προσιτές τιμές 
ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες, 
έχει ουσιαστική σημασία να απαγορευθεί 
τυχόν συμπεριφορά που υπονομεύει την 
ακεραιότητα στην ενεργειακή αγορά.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι τελικοί καταναλωτές και να διασφαλισθούν οικονομικά 
προσιτές τιμές ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες.

Τροπολογία 74
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χειραγώγηση της αγοράς στοχεύει στην 
εξασφάλιση μιας δεσπόζουσας εμπορικής 
θέσης σε σχέση με την προσφορά ή τη 
ζήτηση κάποιου ενεργειακού προϊόντος 
χονδρικής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει 
σε καθορισμό, άμεσα ή έμμεσα, των 
τιμών αγοράς ή πώλησης ή σε δημιουργία 
αθέμιτων όρων διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 75
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι εθνικές αρχές μπορούν να 
επηρεάσουν τη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, μεταξύ 
άλλων μέσω παραχώρησης ειδικών ή 
αποκλειστικών δικαιωμάτων ή 
συμμετοχής στο κεφάλαιό τους και 
εκπροσώπησης στους διοικητικούς, 
διαχειριστικούς ή εποπτικούς φορείς των 
εν λόγω οντοτήτων, διαδραματίζοντας 
επομένως σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά τη διαφάνεια και τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 76
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Η ελευθέρωση των ενεργειακών 
αγορών δεν οδηγεί αυτομάτως σε αύξηση 
του ανταγωνισμού, καθώς οι 
εγκατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης 
διατηρούν συχνά πολύ σημαντικό μερίδιο 
της αγοράς, και σε ορισμένα κράτη μέλη, 
η παρουσία κρατικών επιχειρήσεων 
μπορεί επίσης να διαταράξει τη 
λειτουργία της αγοράς. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να εγγυηθεί 
την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των 
παραγόντων της αγοράς προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αθέμιτων 
επιχειρηματικών πρακτικών και να 
διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 77
Claude Turmes

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. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για όλες 
τις συναλλαγές που συνάπτονται, είτε 
απευθείας είτε μέσω μεσαζόντων, σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, σε πολυμερείς 
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, τις 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή τα 
διμερή συμβόλαια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι μορφές και οι τόποι συναλλαγών πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η αγορά και, ως εκ τούτου, να εκπληρωθούν οι 
στόχοι της διαφάνειας και της ακεραιότητας του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 78
Hannes Swoboda

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. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ισχύει καταρχήν για όλες τις συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 79
András Gyürk

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 

(7) Οι αγορές βασικών προϊόντων και οι 
αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων 
συνυπάρχουν στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής. Επομένως, είναι σημαντικό να 
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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.

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, λαμβάνοντας 
ωστόσο ταυτόχρονα υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 80
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Πρέπει να απαγορεύεται ρητώς η 
εκμετάλλευση ή η απόπειρα 
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 
πληροφοριών στις διαπραγματεύσεις για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου. 
Εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών μπορεί επίσης να υπάρξει 
όταν τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής 
διαπραγματεύονται πρόσωπα που 
γνωρίζουν, ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι 
οι πληροφορίες που κατέχουν είναι 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες που 
απαιτείται να δημοσιοποιούνται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών, μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση των αποφάσεων 
των συμμετεχόντων στην αγορά για την 
πραγματοποίηση συναλλαγών με 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής και, ως 
εκ τούτου, θα μπορούσαν να αποτελούν 
εμπιστευτικές πληροφορίες μέχρις ότου 
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δημοσιοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 81
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Πρέπει να απαγορεύεται ρητώς η 
εκμετάλλευση ή η απόπειρα 
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 
πληροφοριών στις διαπραγματεύσεις για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου. 
Εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών μπορεί επίσης να υπάρξει 
όταν τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής 
διαπραγματεύονται πρόσωπα που 
γνωρίζουν, ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι 
οι πληροφορίες που κατέχουν είναι 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες που 
απαιτείται να δημοσιοποιούνται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών, μπορεί να αποτελούν 
πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και, 
ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να 
αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες 
μέχρις ότου δημοσιοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 82
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Πρέπει να απαγορεύεται ρητώς η 
εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών στις διαπραγματεύσεις για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου. 
Εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών μπορεί επίσης να υπάρξει 
όταν τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής 
διαπραγματεύονται πρόσωπα που 
γνωρίζουν, ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι 
οι πληροφορίες που κατέχουν είναι 
εμπιστευτικές. Μόνο οι πληροφορίες που 
απαιτείται να δημοσιοποιούνται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών, μπορούν να 
αποτελέσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
μέχρις ότου δημοσιοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 83
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 84
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Με τη χειραγώγηση των ενεργειακών 
αγορών χονδρικής διαμορφώνονται 
τεχνητά επίπεδα τιμών, που δεν 
δικαιολογούνται από τα πραγματικά 
μεγέθη της διαθεσιμότητας και του 
κόστους παραγωγής, της χωρητικότητας 
αποθήκευσης, της δυναμικότητας 
μεταφοράς και της πραγματικής ζήτησης, 
όπου δηλαδή οι αποδέκτες διαθέτουν την 
τεχνική ή την τεχνολογική δυνατότητα να 
λάβουν τα ενεργειακά προϊόντα και την 
οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν 
το αντίστοιχο τίμημα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή της κερδοσκοπίας, οι αγορές των προϊόντων δεν μπορούν να γίνονται δεκτές 
όταν ο αποδέκτης δεν είναι σε θέση να τα λάβει ή να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα.

Τροπολογία 85
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Με τη χειραγώγηση των ενεργειακών 
αγορών χονδρικής διαμορφώνονται 
τεχνητά επίπεδα τιμών, που δεν 
δικαιολογούνται από την πραγματική 
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης και άλλων θεμελιωδών 
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αποθήκευσης, της δυναμικότητας 
μεταφοράς και της ζήτησης.

μεταβλητών.

Or. en

Τροπολογία 86
András Gyürk

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 να 
διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Εμπειρογνωμοσύνη 
μπορεί να παρασχεθεί ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων, από εμπειρογνώμονες του 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (του 
Οργανισμού), της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών (CESR), των 
Ευρωπαϊκών Δικτύων Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
και Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E, 
ENTSO-G), της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού, των 
αρμόδιων οικονομικών αρχών στα κράτη 
μέλη, των ενδιαφερόμενων μερών, όπως 
οι οργανωμένες αγορές, και των 
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συμμετεχόντων στην αγορά. Η Επιτροπή, 
κατά την εκπόνηση και κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει μια ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο και να διασφαλίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συμμετέχουν ενεργά στην 
προπαρασκευαστική φάση και 
προσκαλούνται τακτικά να συμμετάσχουν 
στις συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 και να 
διασφαλίζεται η συνεκτικότητα με άλλες 
σχετικές νομοθεσίες της ΕΕ στους τομείς 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
της ενέργειας, το σύνολο των οποίων 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 να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Εμπειρογνωμοσύνη 
μπορεί να παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, από 
εμπειρογνώμονες του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών 
Κινητών Αξιών (CESR), των 
Ευρωπαϊκών Δικτύων Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
και Ηλεκτρικής Ενέργειας, της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ), των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των αρμόδιων 
οικονομικών αρχών στα κράτη μέλη και 
των συμμετεχόντων στην αγορά. Η 
Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 88
Teresa Riera Madurell

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 να 
διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Εμπειρογνωμοσύνη 
μπορεί να παρασχεθεί ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων, από εμπειρογνώμονες του 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
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Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(CESR), των Ευρωπαϊκών Δικτύων 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού, των 
αρμόδιων οικονομικών αρχών στα κράτη 
μέλη, των ενδιαφερόμενων μερών, όπως 
οι οργανωμένες αγορές (π.χ. ανταλλαγές 
ενέργειας) και των συμμετεχόντων στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 89
Hannes Swoboda

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. Βάσει 
των σαφών ορισμών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους 
λεπτομερείς κανόνες. Όποτε η Επιτροπή 
προτίθεται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διενεργεί τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού, 
των φορέων εκμετάλλευσης της αγοράς 
ενέργειας, των εθνικών ρυθμιστικών 
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αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Η 
Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
πρέπει να διασφαλίζει μια ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να 
διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συμμετέχουν ενεργά στην 
προπαρασκευαστική φάση, 
προσκαλώντας κυρίως τα θεσμικά αυτά 
όργανα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 90
Herbert Reul

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, και για 
να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα με 
άλλες νομοθεσίες της ΕΕ στον εν λόγω 
τομέα. 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. Ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας (ACER) και άλλοι 
συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις και τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες εγκαίρως
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται από 
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τα αρχικά στάδια.

Or. de

Τροπολογία 91
Άννυ Ποδηματά

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 
συνεκτικότητα με άλλες σχετικές 
νομοθεσίες της ΕΕ στο πεδίο των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που 
είναι επίσης δυναμικές και 
μεταβάλλονται, πρέπει να διασφαλισθεί 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
ρυθμιστικά κενά. 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.

Or. en

Τροπολογία 92
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι εταιρείες διαπραγμάτευσης 
ενεργειακών προϊόντων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό και δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ πρέπει να υπάγονται 
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σε απαιτήσεις χορήγησης άδειας σε 
επίπεδο ΕΕ. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να παρέχει ένα προσαρμοσμένο στις 
εκάστοτε ανάγκες σύστημα χορήγησης 
αδειών για τους διαπραγματευτές 
ενεργειακών προϊόντων, με σκοπό τον 
έλεγχο της ικανότητας των 
συμμετεχόντων στην αγορά να τηρούν 
τον παρόντα κανονισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την εφαρμογή των επαχθών 
απαιτήσεων που επιβάλλονται στους 
διαπραγματευτές χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων και περιλαμβάνονται στην 
οδηγία 2004/39/ΕΚ. Προκειμένου να 
παρασχεθεί ένα προσαρμοσμένο στις 
εκάστοτε ανάγκες σύστημα χορήγησης 
αδειών για τους διαπραγματευτές 
ενεργειακών προϊόντων, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για 
την έγκριση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τηρουμένων των προϋποθέσεων και του 
πεδίου εφαρμογής για τη χορήγηση 
άδειας, των διαδικασιών για τη χορήγηση 
και την άρνηση χορήγησης άδειας καθώς 
και των όρων απόσυρσης. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει μια ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο και να διασφαλίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συμμετέχουν ενεργά στην 
προπαρασκευαστική φάση, 
προσκαλώντας κυρίως τα θεσμικά αυτά 
όργανα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
των εμπειρογνωμόνων.

Or. en
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Τροπολογία 93
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι εταιρείες διαπραγμάτευσης 
ενεργειακών προϊόντων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό και δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ πρέπει να υπάγονται 
σε απαιτήσεις χορήγησης άδειας σε 
επίπεδο ΕΕ. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να παρέχει ένα προσαρμοσμένο στις 
εκάστοτε ανάγκες σύστημα χορήγησης 
αδειών για τους διαπραγματευτές 
ενεργειακών προϊόντων, με σκοπό τον 
έλεγχο της ικανότητας των 
συμμετεχόντων στην αγορά να τηρούν 
τον παρόντα κανονισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την εφαρμογή των επαχθών 
απαιτήσεων που επιβάλλονται στους 
διαπραγματευτές χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων και περιλαμβάνονται στην 
οδηγία 2004/39/ΕΚ. Προκειμένου να 
παρασχεθεί ένα προσαρμοσμένο στις 
εκάστοτε ανάγκες σύστημα χορήγησης 
αδειών για τους διαπραγματευτές 
ενεργειακών προϊόντων, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για 
την έγκριση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τηρουμένων των προϋποθέσεων και του 
πεδίου εφαρμογής για τη χορήγηση 
άδειας, των διαδικασιών για τη χορήγηση 
και την άρνηση χορήγησης άδειας καθώς 
και των όρων απόσυρσης.

Or. en

Τροπολογία 94
András Gyürk
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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 σε επίπεδο Ένωσης 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 σε εθνικό 
επίπεδο. Η συλλογή δεδομένων από τον 
Οργανισμό δεν θίγει το δικαίωμα των 
εθνικών αρχών να συλλέγουν πρόσθετα 
δεδομένα για εθνικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(13) Η αποτελεσματική παρακολούθηση 
της αγοράς σε επίπεδο Ένωσης είναι 
ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και 
την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Ο 
Οργανισμός βρίσκεται στην 
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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.

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 σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 96
Claude Turmes

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 

(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 ενέργειας γνωρίζουν εις 
βάθος τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές 
του οικείων κρατών μελών, θα πρέπει να 
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην 
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εξασφάλιση αποτελεσματικής 
παρακολούθησης της αγοράς.

εξασφάλιση αποτελεσματικής 
παρακολούθησης της αγοράς.

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου)

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της παρούσας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του συγκεκριμένου τομέα 
νομοθεσίας για την ενέργεια, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας που οργανώνονται στο 
πλαίσιο του Οργανισμού (ACER) αποτελούν την αρμόδια εθνική αρχή συνεργασίας όσον αφορά 
την παρακολούθηση, την έρευνα και άλλα σχετικά καθήκοντα.

Τροπολογία 97
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.

(14) Για να μπορεί να ασκεί 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
αγοράς, ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει 
πλήρη κατάλογο των διαπραγματευτών 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, στο πλαίσιο 
των οποίων λειτουργεί ήδη σύστημα 
χορήγησης αδειών, πρέπει να διαβιβάζουν 
τα σχετικά στοιχεία στον Οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τις τρίτες χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι διαπραγματευτές 
προϊόντων χονδρικής. Τα κράτη μέλη, 
στα οποία δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, 
πρέπει να θεσπίσουν υποχρεωτικό 
μητρώο για τους διαπραγματευτές 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Οι 
λεπτομέρειες του μελλοντικού 
συστήματος καταχώρησης θα πρέπει να 
καθοριστούν από την Επιτροπή σε 
συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να διαβιβάζουν τα σχετικά 
στοιχεία στον Οργανισμό, όπως 
προαναφέρθηκε. Ο Οργανισμός θα πρέπει 
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να ενημερώνει την ενδιαφερόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή στην αγορά της οποίας 
δραστηριοποιείται ο διαπραγματευτής 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να διαχειρίζεται 
και να διατηρεί αυτό το δημόσιο μητρώο 
των ενεργών διαπραγματευτών 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και να 
επιτρέπει την πρόσβαση των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή άλλων αρμόδιων 
αρχών για σκοπούς έρευνας. Για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
αγοράς χρειάζεται τακτική πρόσβαση στις 
καταγραφές των συναλλαγών καθώς και 
πρόσβαση σε θεμελιώδη στοιχεία σχετικά 
με τη δυναμικότητα και τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης 
ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου ή σχετικά με τη 
δυναμικότητα και τη χρησιμοποίηση 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Επομένως οι 
συμμετέχοντες στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, των παρόχων, 
των διαπραγματευτών, των παραγωγών 
και των μεσιτών, που διαπραγματεύονται 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής είτε 
διαθέτουν άδεια είτε είναι 
καταχωρισμένοι πρέπει να υποχρεούνται
να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 98
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
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συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.

συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό. Αν 
κριθεί απαραίτητο για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση, ο 
Οργανισμός μπορεί να εγκαθιδρύσει 
σημεία επαφής κοντά σε σημαντικούς 
χώρους συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 99
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται προϊόντα 
χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου να παρέχουν τις εν λόγω 
πληροφορίες μόνο για τυποποιημένα 
προϊόντα στον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
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συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.

συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες μόνο για τυποποιημένα 
προϊόντα στον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 101
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
άμεση και τακτική πρόσβαση στις 
καταγραφές των συναλλαγών. Επομένως, 
θα πρέπει να υποχρεούνται οι 
συμμετέχοντες στην αγορά που 
διαπραγματεύονται ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής να παρέχουν τις εν λόγω 
πληροφορίες στον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 102
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τακτικά
τις εν λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό.
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Προς χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 103
András Gyürk

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 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 ή 
διοικητικές επιβαρύνσεις για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, και θα πρέπει 
ως εκ τούτου να υποβάλλονται σε εκ των 
προτέρων ανάλυση κόστους-ωφελείας. Οι 
υποχρεώσεις αναφοράς των 
συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με τη 
δυναμικότητα και τη χρησιμοποίηση της 
παραγωγής, της κατανάλωσης, της 
αποθήκευσης, της μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου ή σχετικά 
με τη δυναμικότητα και τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων ΥΦΑ 
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν μέσω της 
συλλογής των απαιτούμενων 
πληροφοριών ή μέρους αυτών από τις 
υπάρχουσες πηγές, λαμβάνοντας, όπου 
αυτό είναι δυνατό, υπόψη τα πλαίσια 
διαφάνειας που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και τον κανονισμό 



AM\865269EL.doc 37/107 PE464.684v01-00

EL

(ΕΚ) αριθ. 715/2009. Η συλλογή 
δεδομένων πρέπει να λαμβάνει επίσης 
υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την 
Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο
για κατευθυντήριες γραμμές 
επιτροπολογίας σχετικά με τη διαφάνεια 
των θεμελιωδών δεδομένων που αφορούν 
την ηλεκτρική ενέργεια. 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 διπλές
υποχρεώσεις αναφοράς. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
εκπόνηση και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει μια ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο και να διασφαλίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συμμετέχουν ενεργά στην 
προπαρασκευαστική φάση, 
προσκαλώντας ιδίως τα θεσμικά αυτά 
όργανα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski
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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 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, κατόπιν κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με τους συμμετέχοντες 
στην αγορά, τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τις αρχές, συμπεριλαμβανομένου του 
Οργανισμού, 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 ή 
διοικητικές επιβαρύνσεις για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, και πρέπει, ως 
εκ τούτου, να υποβάλλονται σε εκ των 
προτέρων ανάλυση κόστους-ωφελείας. 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. Η Επιτροπή, κατά 
την εκπόνηση και κατάρτιση κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και το Συμβούλιο και να πραγματοποιεί 
κατάλληλες και διαφανείς διαβουλεύσεις 
πολύ νωρίτερα, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 105
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 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 αλλά πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο Οργανισμός λαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την αποτελεσματική άσκηση 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 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 
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καταγραφής συναλλαγών, θα πρέπει 
επομένως να μην υπόκεινται σε πρόσθετες 
υποχρεώσεις αναφοράς δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Πρέπει, ωστόσο, να 
διασφαλισθεί ότι οι εν λόγω αρχές και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα 
διαθέτουν αμέσως στον Οργανισμό όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η διοικητική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να διατηρηθεί σε 
χαμηλά επίπεδα, ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Στην 
εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και της προηγμένης ΤΠΕ, δεν επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες 
για τους συμμετέχοντες στην αγορά εάν αυτοί οφείλουν να ενημερώνουν ταυτόχρονα 
διαφορετικές αρχές.

Τροπολογία 106
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά 
για την λειτουργική ασφάλεια των 
δεδομένων που λαμβάνει, να προλαμβάνει 
την άνευ αδείας πρόσβαση στις 
πληροφορίες που τηρεί ο ίδιος και να 
καθιερώνει διαδικασίες που να 
διασφαλίζουν ότι πρόσωπα με άδεια 
πρόσβασης στα δεδομένα που 
συγκεντρώνει δεν κάνουν κακή χρήση
τους. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
βεβαιώνεται ότι οι αρχές που έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που κατέχει ο 
Οργανισμός θα είναι σε θέση να διατηρούν 
εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η 
λειτουργική ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
και τη μεταφορά των δεδομένων πρέπει 
επίσης να διασφαλισθεί. Για να 
δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα 
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που θα διασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων, έχει ουσιαστική σημασία ο 
Οργανισμός να συνεργάζεται στενά με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Or. en

Τροπολογία 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Ο Οργανισμός πρέπει να μεριμνά για 
την λειτουργική ασφάλεια των δεδομένων 
που λαμβάνει, να προλαμβάνει την άνευ 
αδείας πρόσβαση στις πληροφορίες που 
τηρεί ο ίδιος και να καθιερώνει διαδικασίες 
που να διασφαλίζουν ότι πρόσωπα με 
άδεια πρόσβασης στα δεδομένα που 
συγκεντρώνει δεν κάνουν κακή χρήση 
τους. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
βεβαιώνεται ότι οι αρχές που έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που κατέχει ο 
Οργανισμός θα είναι σε θέση να διατηρούν 
εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ότι 
θα δεσμεύονται από κατάλληλες 
ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας. Οι εν λόγω 
κανόνες πρέπει να ισχύουν και για άλλες 
αρχές που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 108
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 109
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 110
Adam Gierek

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) Η διαθεσιμότητα πληροφοριών που 
αφορούν τις τιμές αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση της διαφάνειας. 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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αφορούν τις τιμές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών της αγοράς, ενώ 
η χρήση του όρου «ευαίσθητες πληροφορίες» προετοιμάζει το έδαφος για τη μη δημοσίευση 
τέτοιου είδους πληροφοριών.

Τροπολογία 111
Bendt Bendtsen

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 διασφαλισθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση του 
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κοινού σε πληροφορίες που αφορούν τις 
τιμές των ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει μηνιαίες αναφορές για κάθε 
χώρα σχετικά με τις εξελίξεις των τιμών 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 112
Konrad Szymański

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 με την 
προϋπόθεση ότι η διαφάνεια αυτή (α)
μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης στην αγορά και να βοηθήσει 
την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τη 
λειτουργία των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής και (β) δεν θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στη ρευστότητα της αγοράς ή 
τα εμπορικά συμφέροντα των 
συμμετεχόντων στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 113
Fiona Hall

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 

(18) Όταν οι πληροφορίες δεν είναι 
εμπορικά ευαίσθητες, ο Οργανισμός θα 
διαθέτει τις πληροφορίες στους 
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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.

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. Ο Οργανισμός μπορεί να 
αναπτύξει και να διατηρήσει μια 
μεθοδολογία που θα ορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο θα διαθέτει αυτές τις 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 114
Giles Chichester

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. Ο Οργανισμός και οι εθνικοί 
ρυθμιστικοί οργανισμοί δεν πρέπει να 
δημοσιεύουν τρέχουσες ευαίσθητες 
πληροφορίες για την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 115
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 
δημοσιοποιηθούν σε συγκεντρωτική και 
ανώνυμη μορφή, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να διαθέτει τις πληροφορίες στους 
συμμετέχοντες στην αγορά και στο 
ευρύτερο κοινό Η διαφάνεια αυτή θα
συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
στην αγορά και θα προαγάγει την 
ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τη 
λειτουργία των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η αυξημένη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά 
χονδρικής, τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να επιτρέπουν σε νεοεισερχόμενους 
παράγοντες, σε ρυθμιστικές αρχές, επιστήμονες, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να 
ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση των ενεργειακών αγορών.

Τροπολογία 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 και συμβάλλουν 
στην βελτίωση των γνώσεων για την 
αγορά, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να διαθέτει τις πληροφορίες 
στους συμμετέχοντες στην αγορά και στο 
ευρύτερο κοινό σε συγκεντρωτική και 
ανώνυμη βάση. 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.
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Or. en

Τροπολογία 117
Claude Turmes

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. Προκειμένου να επωφεληθεί 
πλήρως από τη μοναδική προοπτική του 
στο πλαίσιο της ΕΕ και να παράσχει 
ικανή πληροφόρηση προς υποστήριξη 
των αιτημάτων για έναρξη ερευνών, ο 
Οργανισμός πρέπει να διαθέτει εξουσίες 
έρευνας σε στενό συντονισμό με τις 
εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
για παράδειγμα στις περιπτώσεις 
διασυνοριακών υποθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα περιορίσει τους πόρους που απαιτούνται από τους φορείς διενέργειας ερευνών των 
κρατών μελών, προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις κοινοποιήσεις του ACER που δεν 
συμπληρώνονται από δεδομένα και ανάλυση. Ως εκ τούτου, αυτές οι πρόσθετες εξουσίες θα 
είναι αποδοτικές από άποψη κόστους και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του Οργανισμού.

Τροπολογία 118
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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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 και επιβολής που θα 
τους επιτρέπουν να εκτελούν 
αποτελεσματικά το καθήκον αυτό. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 
αυτές οι εξουσίες έρευνας θα ασκούνται 
με συνέπεια και με παρόμοιο και 
αναλογικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, ο 
Οργανισμός μπορεί να παρέχει 
καθοδήγηση στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 119
Hannes Swoboda

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. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, από κοινού με τον Οργανισμό, να 
φροντίσει για έναν συντονισμένο και 
συνεκτικό τρόπο εφαρμογής των 
εξουσιών παρακολούθησης και έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 120
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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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 υλοποίηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης. Για 
τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτουν τις 
αναγκαίες εξουσίες έρευνας και εποπτείας
που θα τους επιτρέπουν να εκτελούν 
αποτελεσματικά το καθήκον αυτό.

Or. lt

Τροπολογία 121
Ioan Enciu

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 αυστηρή 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.

Or. en

Τροπολογία 122
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
συντονισμένα σε ολόκληρη την Ένωση και 

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
συντονισμένα σε ολόκληρη την Ένωση και 
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συνάδει με την εφαρμογή της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς). Καθότι πρακτικές 
κατάχρησης αγοράς σε ενεργειακές αγορές 
χονδρικής συχνά επηρεάζουν περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
και συνεκτικής διενέργειας των ερευνών.
Για να το επιτυγχάνει, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να συντονίζει τη λειτουργία 
ομάδων ερευνών απαρτιζόμενων από 
εκπροσώπους των σχετικών εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και, ενδεχομένως, 
άλλων αρχών.

συνάδει με την εφαρμογή της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς). Καθότι πρακτικές 
κατάχρησης αγοράς σε ενεργειακές αγορές 
χονδρικής συχνά επηρεάζουν περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
και συνεκτικής διενέργειας των ερευνών. 
Για να το επιτυγχάνει, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ζητεί συνεργασία, να απαιτεί 
τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών και να 
συντονίζει τη λειτουργία ομάδων ερευνών 
απαρτιζόμενων από εκπροσώπους των 
σχετικών εθνικών ρυθμιστικών αρχών και, 
ενδεχομένως, άλλων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτές τις πρόσθετες εξουσίες, ο Οργανισμός μπορεί να ωφεληθεί από την προοπτική του σε 
επίπεδο ΕΕ και την εμπειρογνωμοσύνη στο εσωτερικό του συνδράμοντας τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, ιδίως σε περιφερειακές και διασυνοριακές υποθέσεις.

Τροπολογία 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
συντονισμένα σε ολόκληρη την Ένωση και 
συνάδει με την εφαρμογή της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς). Καθότι πρακτικές 

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
συντονισμένα σε ολόκληρη την Ένωση και 
πρέπει να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες 
ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσει ότι 
συνάδει με την εφαρμογή της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για τις πράξεις προσώπων που 
κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
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κατάχρησης αγοράς σε ενεργειακές αγορές 
χονδρικής συχνά επηρεάζουν περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
και συνεκτικής διενέργειας των ερευνών. 
Για να το επιτυγχάνει, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να συντονίζει τη λειτουργία 
ομάδων ερευνών απαρτιζόμενων από 
εκπροσώπους των σχετικών εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και, ενδεχομένως, 
άλλων αρχών.

τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς). Καθότι πρακτικές 
κατάχρησης αγοράς σε ενεργειακές αγορές 
χονδρικής συχνά επηρεάζουν περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
και συνεκτικής διενέργειας των ερευνών. 
Για να το επιτυγχάνει, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να συντονίζει τη λειτουργία 
ομάδων ερευνών απαρτιζόμενων από 
εκπροσώπους των σχετικών εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και, ενδεχομένως, 
άλλων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 124
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και οι αρμόδιες οικονομικές αρχές 
θα πρέπει να συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν συντονισμένη προσέγγιση 
προς αντιμετώπιση των πρακτικών 
κατάχρησης της αγοράς στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής, η οποία να 
περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών 
προϊόντων όσο και τις αγορές 
χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η 
συνεργασία αυτή μπορεί να πάρει επίσης 
τη μορφή περιφερειακών σχηματισμών 
υπό τον συντονισμό του Οργανισμού που 
θα αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα της αγοράς στην ΕΕ και 
τις εν λόγω υποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταχρήσεις αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορεί συχνά να περιλαμβάνει συναλλαγές με 
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επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. Τα τελευταία θα πρέπει τότε να συνεργάζονται σε περιφερειακό 
επίπεδο υπό την αιγίδα του ACER για τη δέουσα διενέργεια ερευνών.

Τροπολογία 125
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των οικονομικών αρχών πρέπει να είναι τακτική και διαρκής.

Τροπολογία 126
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 127
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. lt

Τροπολογία 128
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 129
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η 
υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού 
απορρήτου σε όσους λαμβάνουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ο 
Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και 
οι αρμόδιες οικονομικές αρχές πρέπει να 
διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την 
ακεραιότητα και την προστασία των 
πληροφοριών που λαμβάνουν.

Or. en

Τροπολογία 130
András Gyürk

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 

(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 
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πρέπει να συνάδουν με τις κυρώσεις που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ 
εφαρμογήν της οδηγίας 2003/6/ΕΚ.

πρέπει να συνάδουν με τις κυρώσεις που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ 
εφαρμογήν της οδηγίας 2003/6/ΕΚ.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαβούλευση 
σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής COM(2010)716 με τίτλο 
«Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
προτάσεις για την περαιτέρω εναρμόνιση 
του συστήματος κυρώσεων των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 131
Claude Turmes

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 
απαιτούμενο επίπεδο αποτροπής, πρέπει 
να ορισθούν ελάχιστες κυρώσεις που θα 
είναι τουλάχιστον διπλάσιες των άμεσων 
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και έμμεσων πιθανών οικονομικών 
οφελών και των ζημιών που 
προκαλούνται στους καταναλωτές 
εξαιτίας των ενεργειών που ο παρών 
κανονισμός επιδιώκει να αποτρέψει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα άμεσα αλλά και τα έμμεσα οφέλη από τις 
παραβάσεις, διότι αυτά οδηγούν συχνά σε οφέλη σε συνδεδεμένες αγορές και επηρεάζουν εν 
τέλει και τις τιμές για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 132
Zigmantas Balčytis

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 να θεσπιστεί ένα 
εναρμονισμένο σύστημα επιβολής 
κυρώσεων και κοινά ελάχιστα πρότυπα 
στο εν λόγω πεδίο. Οι κυρώσεις για 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού 
πρέπει 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.

Or. lt
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Τροπολογία 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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. Με 
την πάροδο του χρόνου, είναι αναγκαία η 
μετάβαση προς ένα καθεστώς 
εναρμονισμένων κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και δεν είναι εφικτή η βραχυπρόθεσμη επιβολή πανομοιότυπων κυρώσεων, η διασφάλιση ότι 
οι ήπιες κυρώσεις δεν θα αποτελέσουν μέσο για την προσέλκυση επενδύσεων σε μια δεδομένη 
αγορά πρέπει να θεωρηθεί μακροπρόθεσμος στόχος.

Τροπολογία 134
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προς χάριν συνοχής.

Τροπολογία 135
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Επισημαίνει ότι χρειάζονται 
βασικοί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
ένας κοινός ορισμός των απαράδεκτων 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 
Οι ασφαλιστικές δικλείδες σε επίπεδο ΕΕ 
που αποσκοπούν στην παροχή διαφάνειας 
και λογοδοσίας θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν δηλώσεις μη σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 136
András Gyürk
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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 
λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των εν λόγω αγορών και
ευθυγραμμίζονται με εκείνους που 
εφαρμόζονται στις χρηματοοικονομικές 
αγορές. Προβλέπει την παρακολούθηση 
των χονδρικών αγορών ενέργειας από τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (τον 
Οργανισμό).

Or. en

Τροπολογία 137
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 
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 και ορίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις στους 
χώρους συναλλαγών, το σύνολο των 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και 
τα διμερή συμβόλαια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλες οι μορφές και οι χώροι συναλλαγών πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η αγορά και ως εκ τούτου να εκπληρωθούν οι 
στόχοι της διαφάνειας και της ακεραιότητας του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 138
Adina-Ioana Vălean

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 που έχουν 
επιπτώσεις για τις αγορές χονδρικής 
πώλησης ενέργειας όπου οι κανόνες αυτοί 
συνάδουν και δεν αλληλεπικαλύπτονται 
με εκείνους που εφαρμόζονται στις 
σχετικές χρηματοοικονομικές αγορές. 
Προβλέπει την παρακολούθηση των 
χονδρικών αγορών ενέργειας από τον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 139
Άννυ Ποδηματά

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 και με την ανταγωνιστική 
λειτουργία των ενεργειακών αγορών. 
Προβλέπει την παρακολούθηση των 
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χονδρικών αγορών ενέργειας από τον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 140
Bendt Bendtsen

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 ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου, οι οποίοι 
ευθυγραμμίζονται με εκείνους που 
εφαρμόζονται στις χρηματοοικονομικές 
αγορές. Προβλέπει την παρακολούθηση 
των χονδρικών αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου από τον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 141
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη 
διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής. Οι διατάξεις του άρθρου 3 και 
του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται στα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία 
είναι χρηματοπιστωτικά μέσα και στα 
οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη 
διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής. Οι διατάξεις του άρθρου 3 και 
του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται στα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία 
είναι χρηματοπιστωτικά μέσα και στα 
οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. 
Ξεχωριστές νομοθετικές διατάξεις θα 
πρέπει να καθορίζουν τις σχετικές με 



PE464.684v01-00 62/107 AM\865269EL.doc

EL

2003/6/ΕΚ και της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 
καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού στις πρακτικές που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

κάθε τομέα παραβάσεις στην αγορά 
δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και θα πρέπει να υποβληθούν ως 
τα τέλη του 2012. Ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, καθώς και της 
εφαρμογής των διατάξεων της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στις 
πρακτικές που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό μέσο που θα διασφαλίσει την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα 
πρέπει να αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα που 
περιλαμβάνει τις οδηγίες REMIT, MAD, EMIR και MiFID. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να 
καταρτίσει επειγόντως την πρότασή της ούτως ώστε να κλείσει το κενό στις αγορές άνθρακα.

Τροπολογία 142
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλους 
τους συμμετέχοντες στις εν λόγω αγορές, 
ανεξαρτήτως αν προέρχονται από την 
Ένωση ή από τρίτες χώρες. Εφαρμόζεται 
για το σύνολο των πωλήσεων, των 
αγορών, της παραγωγής, της παροχής, 
της μεταφοράς και της παράδοσης 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 143
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και οι αρμόδιες οικονομικές αρχές 
συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται 
συντονισμένη προσέγγιση για την επιβολή 
των σχετικών κανόνων.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα ακολουθηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση, οι αρμόδιες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας πρέπει να προβαίνουν σε εποπτεία παράλληλα με τον 
Οργανισμό.

Τροπολογία 144
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και οι αρμόδιες οικονομικές αρχές 
συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται 
συντονισμένη προσέγγιση για την επιβολή 
των σχετικών κανόνων, όταν πρόκειται για 
δράσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα 
χρηματοπιστωτικά μέσα υπαγόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ, καθώς και όταν αφορούν ένα ή 
περισσότερα ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής τα οποία υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 4.
Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι σχετικοί 
κανόνες επιβάλλονται από τις εθνικές 
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αρχές, συμπεριλαμβανομένων όσων 
αφορούν τον καθορισμό των τιμών για 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 145
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 146
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και οι αρμόδιες οικονομικές αρχές 
συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται 
συντονισμένη προσέγγιση για την επιβολή 
των σχετικών κανόνων, όταν πρόκειται για 
δράσεις που αφορούν ένα ή περισσότερα 

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

χρηματοπιστωτικά μέσα υπαγόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ, καθώς και όταν αφορούν ένα ή 
περισσότερα ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής τα οποία υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 4.

Or. lt

Τροπολογία 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 148
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και οι αρμόδιες οικονομικές αρχές 
συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται 
συντονισμένη προσέγγιση για την επιβολή 

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

για την επιβολή των σχετικών κανόνων, 
όταν πρόκειται για δράσεις που αφορούν 
ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά 
μέσα υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, καθώς και όταν 
αφορούν ένα ή περισσότερα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής τα οποία υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 3 και του 
άρθρου 4.

Or. en

Τροπολογία 149
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Κατάλογος προϊόντων χονδρικής

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των 
άρθρων 3 και 4, ο Οργανισμός καταρτίζει 
και δημοσιεύει κατάλογο των προϊόντων 
χονδρικής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 9 της οδηγίας 
2003/06/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 3 και 4 αφορούν την απαγόρευση της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και 
της χειραγώγησης της αγοράς. Αν και η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου καταλόγου πιθανών 
συναλλαγών δεν είναι ούτε πιθανή ούτε σκόπιμη, οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να έχουν 
γνώση του ποια ακριβώς προϊόντα καλύπτονται. Στον τομέα αυτόν πρέπει να παρέχεται 
ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 150
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 1
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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»: 
πληροφορίες ακριβείας οι οποίες δεν 
έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα 
ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής, και τις οποίες θα 
ανέμενε να λάβει ένας ορθολογικός 
επαγγελματίας που συμμετέχει στην 
αγορά σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις ή /και τις αποδεκτές 
πρακτικές της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 151
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 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»: ακριβείς 
πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν 
δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή 
έμμεσα, ένα ή περισσότερα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής, και τις οποίες οι 
συμμετέχοντες στην αγορά θα ανέμεναν 
να λάβουν σύμφωνα με τις παγιωμένες 
πρακτικές της αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τιμή δεν αποτελεί κατάλληλο σημείο αναφοράς, καθώς συνιστά αποτέλεσμα μιας σύνθετης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας σειράς παραγόντων – ο βαθμός ανασφάλειας δεν οδηγεί παρά σε 
μεγάλο αριθμό προσφυγών. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο δείκτης NASDAQ δεν 
χρησιμοποιεί αυτό το κριτήριο.

Τροπολογία 152
Adam Gierek



PE464.684v01-00 68/107 AM\865269EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 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»: 
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 τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες 
στην αγορά και αφορούν τον καθορισμό 
της τιμής αυτών των ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που δεν 
δημοσιοποιούνται αλλά που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Τροπολογία 153
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 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»: ακριβείς 
πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν 
δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή 
έμμεσα, ένα ή περισσότερα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής, και οι οποίες, αν 
δημοσιοποιούνταν, ενδέχεται να 
επηρέαζαν σημαντικά την τιμή αυτών των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·

Or. en
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Τροπολογία 154
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
εμπιστευτικές πληροφορίες σημαίνουν 
πληροφορίες:

(α) που απαιτείται να δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών, των κωδίκων 
δικτύου ή των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών, ή σύμφωνα με άλλες 
νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την 
οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ· ή
(β) όπου στο πλαίσιο του εδαφίου α) δεν 
περιλαμβάνονται απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης, που να έχουν 
δημοσιοποιηθεί και οι οποίες, αν 
δημοσιοποιούνταν θα ήταν δυνατόν να 
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επηρεάσουν σημαντικά την τιμή αυτών 
των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. 
Τέτοιου είδους εμπιστευτικές 
πληροφορίες είναι μόνο οι ακόλουθες:
Πληροφορίες που ορθολογικός 
επαγγελματίας 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· ή 
Πληροφορίες που επηρεάζουν την τιμή 
και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την 
δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου ή μιας εγκατάστασης 
ΥΦΑ, καθώς και πληροφορίες που 
καθίστανται συνήθως διαθέσιμες στην 
αντίστοιχη ενεργειακή αγορά χονδρικής ή 
που απαιτείται να γνωστοποιούνται 
σύμφωνα με τις νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, 
τους κανόνες της αγοράς, τα συμβόλαια ή 
τις αποδεικτές πρακτικές της αγοράς
στην οικεία ενεργειακή αγορά χονδρικής.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
πρώτου εδαφίου, μια πληροφορία 
θεωρείται «ακριβείας» εάν περιλαμβάνει 
αναφορά σε κατάσταση η οποία 
υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να 
αναμένεται ότι θα υπάρξει, ή αναφορά σε 
ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα ή που 
ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα 
λάβει χώρα και εφόσον η πληροφορία 
αυτή είναι αρκούντως ακριβής ώστε να 
επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής 
της κατάστασης ή του γεγονότος στις 
τιμές των ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής.

Or. en
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Τροπολογία 155
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
«εμπιστευτικές πληροφορίες» είναι:

(α) πληροφορίες που ορθολογικός 
συμμετέχων στην αγορά είναι πιθανό να 
χρησιμοποιήσει ως μέρος των δεδομένων 
για την απόφασή του να προβεί σε μία ή 
περισσότερες συναλλαγές επί ενεργειακού 
προϊόντος χονδρικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τους νόμους ή τα έθιμα που ισχύουν στις 
αντίστοιχες αγορές χονδρικής, ή
(β) 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.
Οι πληροφορίες που αφορούν 
στρατηγικές διαπραγματεύσεων δεν 
θεωρούνται «εμπιστευτικές πληροφορίες» 
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υπό την έννοια της παρούσας διάταξης.

Or. de

Τροπολογία 156
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 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.

Πρόκειται για πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με την δυναμικότητα των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, 
κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου και σχετικά 
με τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 
ΥΦΑ που ένας ορθολογικός συμμετέχων 
στην αγορά είναι πιθανό να 
χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο των 
δεδομένων για την απόφασή του να 
προβεί σε συναλλαγή επί ενεργειακού 
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προϊόντος χονδρικής, και οι οποίες
(a) απαιτείται να δημοσιοποιούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και των 
κωδίκων δικτύου που εγκρίνονται 
δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, ή 
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, και
(β) θα ήταν δυνατό να επηρεάσουν 
σημαντικά την τιμή αυτών των 
προϊόντων χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 157
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
και τη χρησιμοποίηση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, 
κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου ή σχετικά με 
τη δυναμικότητα και τη χρησιμοποίηση 
των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, καθώς και 
πληροφορίες που απαιτείται να 
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της αγοράς, και τα συμβόλαια ή τα 
συναλλακτικά ήθη στην οικεία ενεργειακή 
αγορά χονδρικής.

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.

Or. en

Τροπολογία 158
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 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 
και τη χρησιμοποίηση 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.

Or. en

Τροπολογία 159
Claude Turmes



AM\865269EL.doc 75/107 PE464.684v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 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 
όλες οι 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.

Or. en

Τροπολογία 160
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές και να 
διευκρινίζει περαιτέρω τον ορισμό των 
εμπιστευτικών πληροφοριών υπό τη 
μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και ιδίως με τον 
Οργανισμό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς αναπτύσσονται οι αγορές και ενδέχεται να προκύψουν νέες μορφές παραβάσεων, αυτές 
πρέπει να καλύπτονται από τους παρόντες ορισμούς, να υπάγονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που καταρτίζονται και να υπόκεινται σε αναθεώρηση σε μεταγενέστερο στάδιο από την 
Επιτροπή χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση αυτής καθαυτής της νομοθεσίας.

Τροπολογία 161
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός εγκαθιδρύει σημείο 
επαφής για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που επιθυμούν να διευκρινίσουν 
εάν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες 
συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
την αντίστοιχη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για παγιωμένη πρακτική στους χώρους συναλλαγών, βλ. άρθρο 2.2 του κώδικα 
δεοντολογίας της αγοράς ενσώματων αγαθών Nord Pool Spot.

Τροπολογία 162
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επί παραδείγματι, εμπιστευτικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να αποτελούν 
οι πληροφορίες που απαιτείται να 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

διαγράφεται
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714/2009 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών.

Or. en

Τροπολογία 163
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επί παραδείγματι, ιδίως πληροφορίες που 
αφορούν εγκαταστάσεις παραγωγής, 
κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένης:

α) τυχόν προγραμματισμένης διακοπής 
λειτουργίας, περιορισμού, επέκτασης ή 
παροπλισμού της δυναμικότητας πέραν 
των ανωτάτων ορίων που απαιτείται να 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών.
α) τυχόν έκτακτης διακοπής λειτουργίας 
ή μη συμμόρφωσης πέραν των ανωτάτων 
ορίων που απαιτείται να 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
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λόγω κανονισμών.
(γ) οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στις τιμές ενός ή περισσοτέρων 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, εάν 
δημοσιοποιηθεί·
αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν 
θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες:
(α) πληροφορίες που αφορούν τα σχέδια 
και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης του 
ίδιου του συμμετέχοντος στην αγορά·
(β) πληροφορίες που λαμβάνει 
εκπρόσωπος πελάτη υπό την ιδιότητά του 
αυτή σχετικά με τον πελάτη, καθώς και 
τυχόν άλλες πληροφορίες που παρέχονται 
από πελάτη στον εκπρόσωπό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι οι ορισμοί που αφορούν την κατάχρηση της αγοράς και 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητοι προκειμένου να 
διατηρηθεί η συνοχή με την αναθεώρηση της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς (MAD) και 
να αποφευχθεί τυχόν κατακερματισμός των κανόνων περί κατάχρησης της αγοράς για 
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με την οδηγία MAD αφενός και τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που θεωρούνται ενεργειακά προϊόντα χονδρικής σύμφωνα με την 
οδηγία REMIT αφετέρου. Μόνο τα συγκεκριμένα για κάθε τομέα παραδείγματα εφαρμογής των 
εν λόγω ορισμών στο άρθρο 2 πρέπει να υπαχθούν σε αναθεώρηση προκειμένου να 
διευκρινισθεί περαιτέρω η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά και τις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 164
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επί παραδείγματι, εμπιστευτικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να αποτελούν 
οι πληροφορίες που απαιτείται να 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

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

715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων 
δικτύου που εγκρίνονται δυνάμει των εν 
λόγω κανονισμών, καθώς και άλλων 
μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς 
από τρέχουσες και μελλοντικές πρακτικές 
της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς αναπτύσσονται οι αγορές και ενδέχεται να προκύψουν νέες μορφές παραβάσεων, αυτές 
πρέπει να καλύπτονται από τους παρόντες ορισμούς χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση της ίδιας 
της νομοθεσίας.

Τροπολογία 165
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – σημείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ή 
επιχειρείται να χρησιμοποιηθούν εικονικές 
μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή 
παραπλάνησης ή τέχνασμα που στέλνουν, 
ή ενδέχεται να στέλνουν ψευδή ή 
παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με την 
προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός 
ενεργειακού προϊόντος χονδρικής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση αντικατοπτρίζει τη φάση στην οποία έχουν φτάσει οι συζητήσεις στο 
Συμβούλιο και εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας.

Τροπολογία 166
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – σημείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι διαπραγματεύσεις σε αγορές spot 
και αγορές ενεργειακών παραγώγων που 
οδηγούν σε ψευδείς ενδεικτικές τιμές 
καθώς και η δημιουργία «φουσκών» 
ενεργητικού, ιδίως: η αποσύνδεση από τη 
φυσικά διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο στην αγορά από τον όγκο 
των συναλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αποτρέπει την κερδοσκοπία στις αγορές ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά όχι μόνο την ακεραιότητά τους αλλά και τις 
τιμές για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 167
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – εδάφιο 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.

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.
Η συμπεριφορά από πρόσωπο ή πρόσωπα 
που ενεργούν από κοινού με σκοπό την 
εξασφάλιση δεσπόζουσας εμπορικής 
θέσης επί της προσφοράς ή της ζήτησης 
ενός ενεργειακού προϊόντος χονδρικής, 
μεταξύ άλλων μέσω της μη αποκάλυψης 
της δυναμικότητας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή 
της διαθεσιμότητας της δυναμικότητας 
μεταφοράς, ή μέσω της μείωσης, σε 
εθελοντική βάση και σημαντικό βαθμό, 
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χωρίς εύλογη οικονομική ή εμπορική 
αιτία, της διαθεσιμότητας της 
δυναμικότητάς του, που έχει ως 
αποτέλεσμα την επιρροή, άμεσα ή 
έμμεσα, των τιμών αγοράς ή πώλησης, ή 
τη δημιουργία άλλων αθέμιτων 
εμπορικών συνθηκών, συνιστά 
χειραγώγηση της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 168
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς»: διαγράφεται
α) η πραγματοποίηση συναλλαγών ή η 
έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης ή 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, με 
σκοπό:
– να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές 
ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη 
ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής· ή
– να διαμορφωθεί η τιμή ενός ή 
περισσοτέρων ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής σε μη κανονικό ή τεχνητό 
επίπεδο· ή
– να χρησιμοποιηθούν εικονικές 
μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή 
παραπλάνησης ή τέχνασμα που αφορά 
ενεργειακό προϊόν χονδρικής
β) η διάδοση πληροφοριών με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου 
του Διαδικτύου, ή με οιοδήποτε άλλο 
μέσο, με την πρόθεση να δοθούν ψευδείς 
ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τυχόν απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς θα πρέπει να συνιστά ασφαλώς ποινικό αδίκημα, 
αλλά αυτό καλύπτεται ήδη από το άρθρο 4. Η φύση του αδικήματος είναι η ίδια, ανεξαρτήτως 
του κατά πόσον η χειραγώγηση της αγοράς πέτυχε ή όχι. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη για 
ξεχωριστό ορισμό.

Τροπολογία 169
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 – σημείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 170
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. «ενεργειακά προϊόντα χονδρικής»: τα 
ακόλουθα προϊόντα, ανεξαρτήτως του 
τμήματος της αγοράς όπου 
πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση:

Or. de

Τροπολογία 171
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. «ενεργειακά προϊόντα χονδρικής»: τα 
ακόλουθα συμβόλαια και 
χρηματοοικονομικά παράγωγα, 
ανεξαρτήτως του τόπου, του τρόπου και 
του τμήματος της αγοράς όπου 
πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση:

Or. en

Τροπολογία 172
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου 
ή ηλεκτρικής ενέργειας·

α) όλα τα συμβόλαια προμήθειας φυσικού 
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου 
πραγματοποίησης της διαπραγμάτευσης, 
μεταξύ άλλων και σε αγορές 
εξισορρόπησης·

Or. en

Τροπολογία 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου 
ή ηλεκτρικής ενέργειας·

α) συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου 
ή ηλεκτρικής ενέργειας που συνήφθησαν 
στην Ένωση μεταξύ συμμετεχόντων στην 
αγορά χονδρικής·

Or. en
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Τροπολογία 174
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου 
ή ηλεκτρικής ενέργειας·

α) συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου
ή ηλεκτρικής ενέργειας με παράδοση 
εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 175
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου 
ή ηλεκτρικής ενέργειας·

α) τυποποιημένα διαπραγματεύσιμα
συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 176
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τυποποιημένα ανταλλάξιμα συμβόλαια 
και χρηματοοικονομικά παράγωγα που 
αφορούν τη μεταφορά φυσικού αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 177
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) χρηματοοικονομικά παράγωγα που 
αφορούν φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται, αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή 
παραδίδεται στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) χρηματοοικονομικά παράγωγα που 
αφορούν φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 
ενέργεια και των οποίων οι πράξεις 
συνήφθησαν στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 179
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 180
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 181
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 182
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα που 
αφορούν τη μεταφορά φυσικού αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 183
Herbert Reul
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 184
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μεγάλα συμβόλαια, ανεξαρτήτως του 
τόπου και του τρόπου πραγματοποίησης 
της διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας 
προς χρήση από τους τελικούς 
καταναλωτές αντιμετωπίζονται ως 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μεγάλα συμβόλαια μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά χονδρικής, ακόμα 
και αν συνάπτονται με τους τελικούς καταναλωτές. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριληφθούν 
στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 185
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας προς χρήση από τους 

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

τελικούς καταναλωτές με κατανάλωση 
μικρότερη από 100 GWh ετησίως δεν 
είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί καταναλωτές, όπως οι μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες, έχουν άμεση πρόσβαση στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής. Κατά συνέπεια, τα συμβόλαια για την προμήθειά τους πρέπει να 
θεωρούνται ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Τροπολογία 186
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 187
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα συμβόλαια παροχής 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
προς τελικούς καταναλωτές με 
δυναμικότητα μεγαλύτερη από xx GWh 
megawatt (ελάχιστο όριο) θεωρούνται 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλοί μικροί διαπραγματευτές, οι δραστηριότητες των οποίων δεν έχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση υποβολής 
αναφοράς σε αυτούς τους φορείς, πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος κανόνας, που θα εξαιρεί τα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής κάτω από ένα ορισμένο όριο από την υποχρέωση υποβολής 
αναφοράς.

Τροπολογία 188
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα προϊόντα δεν θεωρούνται 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής:
(α) συμβόλαια για την παροχή φυσικού 
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση 
από τους τελικούς καταναλωτές, και
(β) μακροπρόθεσμα συμβόλαια για τη 
φυσική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θεσπίζει συνοχή μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και της 
ενεργειακής αγοράς χονδρικής. Προϊόντα που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, 
δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής.

Τροπολογία 189
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συμβόλαια αγοράς ή πώλησης 
δικαιωμάτων εκπομπών δεν είναι 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Or. cs
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Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεωρούνται αδιαμφισβήτητα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Για τον λόγο αυτόν, οι διαπραγματεύσεις δικαιωμάτων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να εποπτεύονται σύμφωνα με την οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία 190
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που 
σχετίζονται με δικαιώματα εκπομπών δεν 
είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεωρούνται αδιαμφισβήτητα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Για τον λόγο αυτόν, οι διαπραγματεύσεις δικαιωμάτων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να εποπτεύονται σύμφωνα με την οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία 191
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. «σχετικό προϊόν»: ένα προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών παραγώγων, με το 
οποίο συνδέεται συνήθως η τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού 
αερίου, ιδίως πετρέλαιο και προϊόντα 
πετρελαίου, ή που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
αποτελεί υποπροϊόν της παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας, ή οποιαδήποτε 
άλλη μονάδα που αναγνωρίζεται ως 
συμμορφούμενη προς την οδηγία 
2003/87/ΕΚ.

Or. cs

Τροπολογία 192
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε 
άτομο που πραγματοποιεί συναλλαγές σε 
μία ή περισσότερες αγορές χονδρικής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 193
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 εντός της Ένωσης όπου 
πραγματοποιούνται συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι άμεσες 
διμερείς διαπραγματεύσεις καθώς και οι 
διαπραγματεύσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω οργανωμένων 
χρηματιστηρίων και οι 
εξωχρηματιστηριακές συμφωνίες μέσω 
μεσιτών·

Or. en
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Τροπολογία 194
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 εντός της Ένωσης όπου 
πραγματοποιούνται συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 
ρυθμιζόμενες αγορές, τους πολυμερείς 
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τις 
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται απευθείας ή μέσω 
μεσιτών·

Or. en

Τροπολογία 195
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 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 ρυθμιζόμενης όσο και μη, 
καθώς και οι εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές εντός της Ένωσης όπου 
πραγματοποιούνται συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 196
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, που 
πραγματοποιεί συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της εντολής 
πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε 
μία ή περισσότερες ενεργειακές αγορές 
χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 197
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
που πραγματοποιεί συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της εντολής 
πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε 
μία ή περισσότερες ενεργειακές αγορές 
χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 198
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
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συστημάτων μεταφοράς, που συμμετέχει 
σε συναλλαγές με ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής·

Or. de

Τροπολογία 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε 
πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγές 
σε μία ή περισσότερες ενεργειακές αγορές 
χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 201
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. «χώροι διαπραγμάτευσης»: 
οργανωμένοι χώροι διαπραγμάτευσης για 
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ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που 
αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα, 
ιδιαίτερα οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης 
(ΠΜΔ), όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/39/ΕΚ, και οι αγορές spot, 
συμπεριλαμβανομένων κόμβων εμπορίας 
φυσικού αερίου, για φυσικά ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 202
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. «χώροι διαπραγμάτευσης»: 
οργανωμένοι χώροι διαπραγμάτευσης για 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που 
αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα, 
ιδιαίτερα οι ρυθμιζόμενες αγορές και οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ, 
και οι αγορές spot, συμπεριλαμβανομένων 
κόμβων εμπορίας φυσικού αερίου, για 
φυσικά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
‘trading venues’.
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Τροπολογία 203
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. «Οργανισμός»: ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας που θεσπίστηκε μέσω του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

Or. en

Τροπολογία 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
πληροφορίες όταν αποκτούν ή πωλούν, ή 
για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να 
πωλήσουν, για λογαριασμό τους ή για 
λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία 
αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες 
προκειμένου να συμμετάσχουν ή να 
επιχειρήσουν να συμμετάσχουν σε 
χειραγώγηση της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 
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παράγραφο 1 ισχύει για τα ακόλουθα 
πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής:

παράγραφο 1 ισχύει μόνο για τα ακόλουθα 
πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και γνωρίζουν, ή θα έπρεπε 
να γνωρίζουν, ότι αυτές αποτελούν 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής:

Or. en

Τροπολογία 206
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα ενεργούν τόσο εξ ονόματος όσο και 
για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.

Τροπολογία 207
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης βάσει του σημείου (γ) 
του άρθρου 10, παράγραφος 3 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, οι 
συμμετέχοντες στην αγορά που ενεργούν 
σύμφωνα με τις καθορισμένες 
αρμοδιότητες και τα καθορισμένα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης δεν θεωρείται ότι 
παραβιάζουν το άρθρο αυτό και δεν 
υπάγονται σε επιβολή κυρώσεων, όπως 
αυτές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Τροπολογία 208
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 3, σημείο γ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010 και οι συμμετέχοντες 
στην αγορά ενεργούν σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητές τους και τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν να 
κινηθούν διαδικασίες σε βάρος τους στη 
βάση του άρθρου 13 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποκλεισθούν όλες οι αντιφάσεις ανάμεσα στον παρόντα κανονισμό και τον 
κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού, όχι η διαφάνεια της αγοράς.

Τροπολογία 209
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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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. Κάθε συμμετέχων στην αγορά
δημοσιοποιεί, αποτελεσματικά και 
εγκαίρως, εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις επιχειρήσεις ή τις 
εγκαταστάσεις, ή τη μητρική επιχείρηση ή 
σχετική επιχείρηση, των οποίων ο ίδιος ή 
η μητρική του επιχείρηση ή σχετική 
επιχείρηση έχει την κυριότητα ή τον 
έλεγχο ή την ευθύνη όσον αφορά 
επιχειρησιακά θέματα, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει. Εν προκειμένω στη δημοσιοποίηση
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
τη δυναμικότητα και τη χρησιμοποίηση
των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή 
σχετικά με τη δυναμικότητα και τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων 
ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της 
προγραμματισμένης ή μη έλλειψης 
διαθεσιμότητας των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 210
András Gyürk

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 

4. Κάθε συμμετέχων στην αγορά διαθέτει 
δημοσίως 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 και τη χρησιμοποίηση
των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς 
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φυσικού αερίου. ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή 
σχετικά με τη δυναμικότητα και τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων 
ΥΦΑ.

Or. en

Τροπολογία 211
Hannes Swoboda

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. Κάθε συμμετέχων στην αγορά 
δημοσιοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες 
με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο 
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 212
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 

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

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

Αιτιολόγηση

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να διατίθενται αμέσως σε όλους τους συμμετέχοντες στην 
αγορά προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις.

Τροπολογία 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου έχει χαρακτηρισθεί αναγκαία η δημοσίευση πληροφοριών, δεν θα πρέπει να υπάρχει 
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λόγος καθυστέρησης της δημοσίευσης των πληροφοριών από τον ιδιοκτήτη του εν λόγω 
στοιχείου ενεργητικού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να εγείρει ανησυχίες για τυχόν απόπειρα 
χειραγώγησης της αγοράς από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Τροπολογία 214
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 215
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συμμετέχων στην αγορά επιτρέπεται, υπ’
ευθύνη του, να αναβάλει τη 
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών για όχι περισσότερο από 30 
ημέρες προκειμένου να μην βλάψει τα 
έννομα συμφέροντά του, εφόσον η 
παράλειψη αυτή δεν είναι πιθανό να 
παραπλανήσει το κοινό και εφόσον ο 
συμμετέχων στην αγορά είναι σε θέση να 
διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των 
συγκεκριμένων πληροφοριών και δεν 
λαμβάνει αποφάσεις για συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με βάση 
τις εν λόγω πληροφορίες. Στην περίπτωση 
αυτή, ο συμμετέχων στην αγορά παρέχει 
τις εν λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό 
και στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή, 
λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 4.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ένας ανέντιμος συμμετέχων στην αγορά μπορεί να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

Τροπολογία 216
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο ισχύει και στην 
περίπτωση συναλλαγών όπου ο 
συμμετέχων στην αγορά χρησιμοποιεί 
εμπιστευτικές πληροφορίες για την 
κάλυψη ανοιχτών θέσεων ακόμα και αν 
αυτές περιορίζονται αυστηρά στις 
φυσικές ζημίες που προκύπτουν από 
έκτακτες διακοπές λειτουργίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της απαγόρευσης είναι ακριβώς κανένας συμμετέχων να μην είναι σε θέση να ωφεληθεί 
από εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απαγόρευση της εκμετάλλευσης 
εμπιστευτικών πληροφοριών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου δεν ισχύει για:
(α) συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο απαλλαγής από υποχρέωση 
αναφορικά με την αγορά ή την κατοχή 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, όπου 
η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από 
συμφωνία που συνήφθη προτού οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες περιέλθουν 
στην κατοχή του εν λόγω προσώπου·
(β) συναλλαγές που συνήφθησαν από 
παραγωγούς φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, φορείς διαχείρισης 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού 
αερίου, φορείς διαχείρισης 
εγκαταστάσεων εισαγωγής ΥΦΑ, που 
καλύπτουν την άμεση φυσική ζημία που 
προκύπτει λόγω έκτακτης διακοπής 
λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 218
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που συμμετέχων στην 
αγορά, ο οποίος κατέχει εμπιστευτικές 
πληροφορίες και μπορεί υπ’ ευθύνη του 
να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις 
προκειμένου να κλείσει τις ανοιχτές 
θέσεις του όσον αφορά ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής, εάν τυχόν αδυναμία 
να το πράξει προκαλεί σημαντικές ζημίες 
στην τεχνική ή οικονομική σταθερότητα 
του συστήματος και στη λειτουργία της 
αγοράς, ο συμμετέχων στην αγορά πρέπει 
να παράσχει στον Οργανισμό και στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή τις πληροφορίες 
αμέσως και η παράγραφος 4 ισχύει μετά 
το κλείσιμο των ανοιχτών του θέσεων.

Or. en

Τροπολογία 219
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει σύστημα 
χορήγησης άδειας ή θεσπίζει μητρώο 
όλων των εταιρειών διαπραγμάτευσης 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής που 
διαθέτουν άδεια στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 220
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν 
διαθέτει σύστημα χορήγησης άδειας, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή θεσπίζει 
σύστημα υποχρεωτικής καταχώρισης 
προκειμένου να έχει ένα πλήρες μητρώο 
που θα περιλαμβάνει κάθε εταιρεία 
διαπραγμάτευσης προϊόντων χονδρικής 
που δραστηριοποιείται στην αγορά του 
κράτους μέλους. Οι λεπτομέρειες του 
συστήματος καταχώρισης θα πρέπει να 
καθορίζονται από την Επιτροπή και τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 221
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές στέλνουν τα 
σχετικά δεδομένα των διαπραγματευτών 
χονδρικής στον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός διατηρεί βάση δεδομένων για 
τη δημόσια διάθεση των εν λόγω 
δεδομένων και επικαιροποιεί τακτικά την 
εν λόγω βάση δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 222
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή έχει 
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την εξουσία να αποσύρει την καταχώριση 
μιας εταιρείας διαπραγμάτευσης 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 223
Bendt Bendtsen

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 ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου.

Or. en


