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Τροπολογία 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής και να διασφαλίζεται η 
συνοχή με άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης στους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ενέργειας, η Επιτροπή, ακολουθώντας τις 
συμβουλές του Οργανισμού, εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 16 και 17, με τις οποίες εξειδικεύει 
τους ορισμούς κατά το άρθρο 2 
παράγραφοι 1 έως 5. Ο Οργανισμός, κατά 
την εκπόνηση της γνωμοδότησής του, 
προβαίνει στην διεξαγωγή λεπτομερών 
δημόσιων διαβουλεύσεων, απευθυνόμενος 
τουλάχιστον στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
τους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 225
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής και να διασφαλίζεται η 
συνοχή με άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης στους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ενέργειας, η Επιτροπή εκδίδει, βάσει 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
και μετά τη δέουσα διεξαγωγή εκτίμησης 
των επιπτώσεων, όπου είναι απαραίτητο, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 16 και 17, με τις οποίες εξειδικεύει 
τους ορισμούς κατά το άρθρο 2 
παράγραφοι 1 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές 
χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου και να διασφαλίζεται η 
συνοχή με άλλη σχετική νομοθεσία της 
ΕΕ στους τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ενέργειας, η Επιτροπή, ακολουθώντας τις 
συμβουλές του Οργανισμού, εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 16 και 17, με τις οποίες εξειδικεύει 
τους ορισμούς κατά το άρθρο 2 
παράγραφοι 1 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 227
Jorgo Chatzimarkakis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 σχετικά με τους ορισμούς κατά 
το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 5. Αυτές οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκπονούνται 
σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τη συγκέντρωση δεδομένων (άρθρο 7) θα βασίζεται στο σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών που εκπονεί ο Οργανισμός. Θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί η 
συμμετοχή του Οργανισμού στην εκπόνηση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, ανάλογα με την 
περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κατά τη διαδικασία εκπόνησης λαμβάνεται 
υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών, σύμφωνα με τον κανονισμό για 
την ίδρυση του ACER (Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας) (αριθ. 
713/2009).

Τροπολογία 228
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μελλοντικές εξελίξεις στις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, εντός 30 ημερών 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 και 
υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 16 και
17, με τις οποίες εξειδικεύει τους ορισμούς 
κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 5.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Καθήκον της Επιτροπής είναι να διευκρινίσει τους ορισμούς που παρατίθενται στο Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού με την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Είναι, 
ωστόσο, σημαντικό για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού να ορισθεί η προθεσμία για την 
έγκριση των πράξεων.

Τροπολογία 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά την εκπόνηση της 
γνωμοδότησής του, ο Οργανισμός 
διεξάγει λεπτομερείς δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 230
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η διαφορά στα χαρακτηριστικά του 
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η συγκεκριμένη λειτουργία των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των αγορών 
βασικών προϊόντων και των αγορών 
χρηματοοικονομικών παραγώγων·

Or. en
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Τροπολογία 231
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η συγκεκριμένη λειτουργία των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
χαρακτηριστικών της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των αγορών 
βασικών προϊόντων και των αγορών 
χρηματοοικονομικών παραγώγων·

Or. en

Τροπολογία 232
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η συγκεκριμένη λειτουργία των αγορών 
χονδρικής στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των αγορών 
βασικών προϊόντων και των αγορών 
χρηματοοικονομικών παραγώγων·

Or. en

Τροπολογία 233
Claude Turmes

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

(αα) οι αλληλεξαρτήσεις των εξελίξεων 
και οι καταχρήσεις στις αγορές 
δικαιωμάτων εκπομπών πετρελαίου, 
άνθρακα και CO2 με τις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι αγορές δικαιωμάτων εκπομπών πετρελαίου, άνθρακα και CO2 έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από εκείνα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, αλληλοεπηρεάζονται 
και η αποτελεσματική πρόληψη της κατάχρησης και χειραγώγησης της αγοράς μπορεί να 
εξασφαλισθεί μόνον όταν ελέγχονται όλες οι σχετικές αγορές.

Τροπολογία 234
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία 
με τις αρμόδιες αρχές παράλληλα με τη 
θέσπιση αποτελεσματικού συστήματος 
αναφοράς που θα αποσκοπεί στην 
πρόληψη της διπλής αναφοράς· 

Or. en

Τροπολογία 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) γνωμοδότηση που εκδίδεται από τον 
Οργανισμό μετά από διευρυμένες 
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διαβουλεύσεις με τους συμμετέχοντες 
στην αγορά και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 236
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) γνωμοδότηση που εκδίδεται από τον 
Οργανισμό μετά από δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 237
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του 
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. de

Justification

Είναι σκόπιμο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προϊόντων λόγω της σημαντικής 
διαφοράς μεταξύ των χαρακτηριστικών τους.

Τροπολογία 238
Jorgo Chatzimarkakis

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

Άρθρο 5α
Χορήγηση άδειας στους συμμετέχοντες 

στην αγορά
1. Ελλείψει άδειας ως επενδυτική εταιρία 
σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, 
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει τους 
συμμετέχοντες στην αγορά στη 
διαδικασία προηγούμενης χορήγησης 
άδειας για την εκτέλεση υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το εμπόριο ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής.  
2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά 
στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το 
μητρώο αυτό δημοσιοποιείται. Το 
μητρώο ενημερώνεται τακτικά.
3. Η άδεια λειτουργίας ισχύει στο σύνολο 
της Ένωσης και επιτρέπει σε έκαστο 
συμμετέχοντα στην αγορά να παρέχει τις 
υπηρεσίες ή να ασκεί τις δραστηριότητες 
για τις οποίες έχει λάβει άδεια στο σύνολο 
της Ένωσης, ασκώντας την ελευθερία 
εγκατάστασης ή την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών. Το κράτος μέλος υποδοχής 
δύναται να μην απαιτεί τοπική 
εγκατάσταση ή την παρουσία τοπικού 
προσωπικού.
4. Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια σε 
συμμετέχοντες στην αγορά εάν δεν έχει 
πεισθεί πλήρως ότι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
(α) υφίσταται νομικό πρόσωπο·
(β) ότι τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δεν έχουν ποινικό μητρώο·
(γ) ότι ο αιτών έχει την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οργανωτική 



AM\866419EL.doc 11/84 PE464.685v02-00

EL

ικανότητα να εκπληρώνει τα ρυθμιστικά 
του καθήκοντα·
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τις 
δραστηριότητες των συμμετεχόντων στην 
αγορά με τρόπο που τους επιτρέπει να 
εκτιμούν τη συμμόρφωση με τους όρους 
λειτουργίας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.
5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει 
την άδεια λειτουργίας που χορήγησε σε 
συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος:
(α) έχει λάβει άδεια βάσει ψευδών 
δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο 
αντικανονικό τρόπο,
(β) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους 
οποίους του χορηγήθηκε η άδεια 
λειτουργίας,
(γ) έχει προβεί σε σοβαρή και 
συστηματική παραβίαση των όρων 
λειτουργίας που ισχύουν για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά και που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι 
οι συμμετέχοντες στην αγορά στους 
οποίους χορηγείται άδεια και τους 
οποίους εποπτεύουν οι αρμόδιες αρχές 
κάποιου άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να 
εμπορεύονται ελεύθερα ενέργεια στις 
χονδρικές αγορές στο έδαφός τους. Τα 
κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις στους 
συμμετέχοντες στην αγορά για τα θέματα 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Ειδικότερα:
(α) δεν μπορούν να επιβάλλουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις εθνικής 
αδειοδότησης·
(β) δεν μπορούν να επιβάλλουν εθνικά 
ρυθμιστικά τέλη (εφάπαξ ή 
επαναλαμβανόμενα) στις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στην ενεργειακή αγορά 
χονδρικής·
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(γ) δεν μπορούν να επιβάλλουν τις εθνικές 
υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τη 
δήλωση συναλλαγών/ ή λογαριασμών ή 
τη διατήρηση μητρώων, εκτός εάν 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·
(δ) δεν μπορούν να απαιτούν την υποβολή 
διαφορετικών εθνικών εκθέσεων 
δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη 
υποδοχής·
(ε) δεν μπορούν να εγκρίνουν τιμές του 
δικτύου που να αποθαρρύνουν τις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές·
(στ) δεν μπορούν να απαιτούν εθνικές 
εξετάσεις για το χονδρικό εμπόριο·
(ζ) δεν μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις σχετικές με την προσφορά σε 
χονδρέμπορους αποκλειστικά (π.χ. 
απαιτήσεις για την ίδρυση τηλεφωνικών 
κέντρων για τους πελάτες ή σταθμών 
μέτρησης, την παροχή υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης για τους τελικούς 
καταναλωτές, τη δημοσίευση γενικών 
όρων και προϋποθέσεων για τον 
εφοδιασμό των τελικών χρηστών).
7. Τα τέλη για την χορήγηση άδειας 
μπορούν να επιβληθούν μόνο από τη 
ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος 
υποδοχής με βάση το κόστος της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας.
8. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 
στους συμμετέχοντες στην αγορά που 
εμπορεύονται μικρότερη από 
συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας ( GWh 
για ηλεκτρική ενέργεια και cm2 για αέριο) 
το χρόνο.
9. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 15, προκειμένου να καθορίσει:
(α) τις απαιτήσεις και το πεδίο 
εφαρμογής της άδειας λειτουργίας·
(β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση της 
άδειας και για την απόρριψη αίτησης 
χορήγησης άδειας·
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(γ) τους όρους ανάκλησης· και
(δ) το όριο για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που αναφέρεται στην παράγραφο 8 
(κανόνας de-minimis).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν προβλέπει ειδικό τομεακό καθεστώς χορήγησης αδειών για τους εμπόρους του 
τομέα της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις εμπορίας ενεργειακών προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά 
και οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία MiFID δεν θα καλύπτονται από απαιτήσεις 
υποβολής στοιχείων που να ισχύουν σε ολόκληρη της ΕΕ. Ο κανονισμός για την ακεραιότητα 
και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά θα πρέπει να καλύψει αυτό το κενό και να προβλέψει 
την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου συστήματος αδειοδότησης για τους εμπόρους ενεργειακών 
προϊόντων, μέσω του οποίου θα μπορεί να ελέγχεται η ικανότητα και η πρόθεση των 
συμμετεχόντων στην αγορά όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά και με τη βοήθεια του οποίου θα 
αποφεύγεται η επιβολή των επαχθών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους εμπόρους 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην χρηματοπιστωτική νομοθεσία.

Τροπολογία 239
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Χορήγηση άδειας στους συμμετέχοντες 

στην αγορά
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν να χορηγείται 
προηγούμενη άδεια στους συμμετέχοντες 
στην αγορά σε περίπτωση που δεν τους 
έχει χορηγηθεί άδεια ως επιχειρήσεις 
επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ.
2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά 
στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το 
μητρώο αυτό δημοσιοποιείται. Το 
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μητρώο ενημερώνεται τακτικά.
3. Η άδεια λειτουργίας ισχύει στο σύνολο 
της Ένωσης και επιτρέπει στον 
συμμετέχοντα στην αγορά να παρέχει τις 
υπηρεσίες και να ασκεί τις 
δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει 
άδεια στο σύνολο της Ένωσης, με την 
εγκατάσταση υποκαταστήματος ή με 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Το κράτος 
μέλος υποδοχής δύναται να μην απαιτεί 
τοπική εγκατάσταση ή την παρουσία 
τοπικού προσωπικού.
4. Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια σε 
συμμετέχοντες στην αγορά εάν δεν έχει 
πεισθεί πλήρως ότι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν:
(α) ότι υφίσταται νομικό πρόσωπο·
(β) ότι τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δεν έχουν ποινικό μητρώο·
(γ) ότι ο αιτών έχει την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οργανωτική 
ικανότητα να εκπληρώνει τα ρυθμιστικά 
του καθήκοντα·
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τις 
δραστηριότητες των συμμετεχόντων στην 
αγορά με τρόπο που τους επιτρέπει να 
εκτιμούν τη συμμόρφωση με τους όρους 
λειτουργίας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.
5. Η αρμόδια αρχή έκδοσης μπορεί να 
ανακαλέσει την άδεια με γραπτή 
προειδοποίηση 30 ημερών σε 
συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος:
(α) έχει αποδειχθεί ότι έχει λάβει την 
άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με 
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, ή
(β) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους 
οποίους του χορηγήθηκε η άδεια 
λειτουργίας, και δεν συμμορφώθηκε εντός 
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30 ημερών,  ή
(γ) έχει αποδειχθεί ότι παραβιάζει σοβαρά 
και συστηματικά τους όρους λειτουργίας 
που ισχύουν για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά και ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι 
οι συμμετέχοντες στην αγορά στους 
οποίους χορηγείται άδεια και τους 
οποίους εποπτεύουν οι αρμόδιες αρχές 
κάποιου άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να 
εμπορεύονται ελεύθερα ενέργεια στις 
χονδρικές αγορές στο έδαφός τους. Τα 
κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σε αυτούς 
τους συμμετέχοντες στην αγορά για τα 
θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα:
(α) δεν μπορούν να επιβάλλουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις εθνικής 
αδειοδότησης·
(β) δεν μπορούν να επιβάλλουν εθνικά 
ρυθμιστικά τέλη (εφάπαξ ή 
επαναλαμβανόμενα) στις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στην ενεργειακή αγορά 
χονδρικής·
(γ) δεν μπορούν να επιβάλλουν την 
υποχρέωση υποβολής στοιχείων στα 
κράτη μέλη για τη δήλωση συναλλαγών/ ή 
λογαριασμών ή να διατηρούν μητρώα, 
εκτός εάν προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό·
(δ) δεν μπορούν να απαιτούν την υποβολή 
διαφορετικών εθνικών εκθέσεων 
δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη 
υποδοχής·
(ε) δεν μπορούν να εγκρίνουν τιμές του 
δικτύου που να αποθαρρύνουν τις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές·
(στ) δεν μπορούν να απαιτούν εθνικές 
εξετάσεις για το χονδρικό εμπόριο·
(ζ) δεν μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις σχετικές με την προσφορά σε 
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χονδρέμπορους αποκλειστικά (π.χ. 
απαιτήσεις για την ίδρυση τηλεφωνικών 
κέντρων για τους πελάτες ή σταθμών 
μέτρησης, την παροχή υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης για τους τελικούς 
καταναλωτές, τη δημοσίευση γενικών 
όρων και προϋποθέσεων για τον 
εφοδιασμό των τελικών χρηστών).
7. Τα τέλη για την χορήγηση άδειας 
μπορούν να επιβληθούν μόνο από τη 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής με βάση το κόστος της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας.
8. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 
στους συμμετέχοντες στην αγορά που 
εμπορεύονται μικρότερο από 
συγκεκριμένο αριθμό μεγαβάτ.
9. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την έννοια 
του άρθρου 15 και με την επιφύλαξη των 
όρων των άρθρων 16 και 17 προκειμένου 
να καθορίζει:
(α) τις απαιτήσεις και το πεδίο 
εφαρμογής της άδειας λειτουργίας·
(β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση της 
άδειας και για την απόρριψη αίτησης 
χορήγησης άδειας·
(γ) τους όρους ανάκλησης· και
(δ) το όριο για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που αναφέρεται στην παράγραφο 8 
(κανόνας de-minimis).

Or. en

Τροπολογία 240
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
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Καταχώρηση στα μητρώα και χορήγηση 
άδειας στους συμμετέχοντες στην αγορά

1. Οι εθνικές ενεργειακές ρυθμιστικές 
αρχές θεσπίζουν με την βοήθεια του 
Οργανισμού μητρώο όλων των 
συμμετεχόντων στην αγορά που έχουν 
λάβει άδεια σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό με κοινή και εγκεκριμένη 
μορφή.  Το μητρώο αυτό 
δημοσιοποιείται. Το μητρώο 
ενημερώνεται τακτικά.
2. Οι εθνικές ενεργειακές ρυθμιστικές 
αρχές χορηγούν άδεια διαπραγμάτευσης 
σε συμμετέχοντα στην αγορά, 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι επί 
τόπου εγκαταστάσεων ή  προσωπικού 
στο κράτος μέλος.   
3. Αυτή η άδεια δεν χορηγείται εκτός εάν 
ο συμμετέχων στην αγορά συμμορφούται 
σε όλες τις προϋποθέσεις των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.  Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν:
(α) ότι υφίσταται νομικό πρόσωπο·
(β) ότι τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δεν έχουν ποινικό μητρώο·
(γ) ότι ο αιτών έχει την τεχνική, 
χρηματοπιστωτική και οργανωτική 
ικανότητα να εκπληρώνει τα ρυθμιστικά 
του καθήκοντα·
4. Οι εθνικές ενεργειακές ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια 
λειτουργίας που χορήγησαν σε 
συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος:
(α) έχει λάβει άδεια βάσει ψευδών 
δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο 
αντικανονικό τρόπο,
(β) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους 
οποίους του χορηγήθηκε η άδεια 
λειτουργίας,
(γ) έχει προβεί σε σοβαρή και 
συστηματική παραβίαση των όρων 
λειτουργίας που ισχύουν για τους 
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συμμετέχοντες στην αγορά και ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.
5. Η Επιτροπή εγκρίνει, μετά από 
διαβουλεύσεις με τους συμμετέχοντες, 
κυρίως δε τον Οργανισμό, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την έννοια 
του άρθρου 15 και με την επιφύλαξη των 
όρων των άρθρων 16 και 17 προκειμένου 
να καθορίζει:
(α) τις απαιτήσεις και το πεδίο 
εφαρμογής της άδειας λειτουργίας·
(β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση της 
άδειας και για την απόρριψη αίτησης 
χορήγησης άδειας·
(γ) τους όρους ανάκλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταγραφή στα μητρώα και η άδεια εμπορίου μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την 
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής. Θα πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά και δεν θα 
πρέπει να χάσει το στόχο της εξαιρώντας ορισμένους παράγοντες ή εμποδίζοντας τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τους. Ο οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο εποπτεύοντας το 
πρόγραμμα καταχώρησης στα μητρώα και χορήγησης άδειας και να αναπτύξει περαιτέρω τις 
διατάξεις του σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 241
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες διαπραγμάτευσης επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής για να 
εντοπίζει και να προλαμβάνει 
διαπραγματεύσεις που βασίζονται σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες και 
χειραγώγηση της αγοράς. Συλλέγει τα 
δεδομένα για την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών 

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες διαπραγμάτευσης επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, των 
πιστοποιητικών δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων και στις αγορές πετρελαίου και 
άνθρακα για να εντοπίζει και να 
προλαμβάνει διαπραγματεύσεις που 
βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
και χειραγώγηση της αγοράς, καθώς και 
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χονδρικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7. για να αναλύει τη σύνδεση ανάμεσα στις 
εν λόγω δραστηριότητες 
διαπραγμάτευσης και τα γεγονότα που 
συμβαίνουν στις σχετικές αγορές 
ενεργειακών προϊόντων. Συλλέγει τα 
δεδομένα για την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι αγορές δικαιωμάτων εκπομπών πετρελαίου, άνθρακα και CO2 έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από εκείνα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, αλληλοεπηρεάζονται 
και η αποτελεσματική πρόληψη της κατάχρησης και χειραγώγησης της αγοράς μπορεί να 
εξασφαλισθεί μόνον όταν ελέγχονται όλες οι σχετικές αγορές.

Τροπολογία 242
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει πλήρη εποπτεία αγοράς εφ’ όλων των αγορών, επιρροών και 
περιορισμών προκειμένου να ελέγχει σωστά και να αξιολογεί τα δεδομένα που παραλαμβάνει. 
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Τροπολογία 243
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο Οργανισμός, προκειμένου να 
επιτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά 
του, έχει επίσης πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τη φυσική 
κατάσταση δικτύων, αγωγών και 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, για να έχει 
τη δυνατότητα να προβαίνει σε 
σχεδιασμό αγοράς, να εντοπίζει σημεία 
συμφόρησης, να κωδικοποιεί 
δυναμικότητες και να συμφωνεί 
αλγορίθμους για διαθεσιμότητα δικτύου 
που θα εξασφαλίζουν πλήρως διαφανείς 
συνθήκες αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς τούτο, δεν επαρκεί η ενημέρωση σχετικά με τα εμπορικά δεδομένα, εάν δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση των δικτύων. 

Τροπολογία 244
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συνεργάζονται με τον Οργανισμό για τη 
διενέργεια της παρακολούθησης των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής κατά την 
παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση 
στις σχετικές πληροφορίες τις οποίες 
κατέχει ο Οργανισμός και έχει 
συγκεντρώσει σύμφωνα με την παράγραφο 
1, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συνεργάζονται με τον Οργανισμό για τη 
διενέργεια της παρακολούθησης των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής κατά την 
παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση 
στις σχετικές πληροφορίες τις οποίες 
κατέχει ο Οργανισμός και έχει 
συγκεντρώσει σύμφωνα με την παράγραφο 
1, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
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άρθρου 8 παράγραφος 2. άρθρου 8 παράγραφος 2. Τούτο ισχύει με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων του 
εθνικού δικαίου που καθιστούν δυνατό 
για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή σε 
άλλους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς 
να συγκεντρώνουν επιπρόσθετα δεδομένα 
σχετικά με τις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, πέραν εκείνων που 
υποβάλλονται στον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 245
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συνεργάζονται με τον Οργανισμό για τη 
διενέργεια της παρακολούθησης των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής κατά την 
παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση 
στις σχετικές πληροφορίες τις οποίες 
κατέχει ο Οργανισμός και έχει 
συγκεντρώσει σύμφωνα με την παράγραφο 
1, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 8 παράγραφος 2.

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
μεταξύ τους και με τον Οργανισμό για τη 
διενέργεια της παρακολούθησης των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής κατά την 
παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση 
στις σχετικές πληροφορίες τις οποίες 
κατέχει ο Οργανισμός και έχει 
συγκεντρώσει σύμφωνα με την παράγραφο 
1, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 8 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταχρήσεις αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορούν συχνά να συνεπάγονται συναλλαγές με 
επίπτωση στα άλλα κράτη μέλη. Αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια του  Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) για τη δέουσα διεξαγωγή έρευνας.

Τροπολογία 246
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 247
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εκθέσεις μπορεί να συνδυάζονται με την 
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά χονδρικής 
ενέργειας, τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να επιτρέπουν την ενημέρωση σχετικά 
με την κατάσταση των ενεργειακών αγορών στους νέους εισερχόμενους, ρυθμιστικές αρχές, 
επιστήμονες, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τροπολογία 248
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 249
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 250
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός υποβάλλει τουλάχιστον 
κάθε έτος έκθεση στην Επιτροπή σχετικά 
με τις δραστηριότητές του βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Στις εν λόγω 
εκθέσεις επισημαίνονται στην Επιτροπή οι 
ατέλειες των κανόνων της αγοράς, τα 
πρότυπα και τις διαδικασίες που είναι 
δυνατόν να διευκολύνουν την 
εκμετάλλευση εμπιστευτικών 

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

δυνατόν να διευκολύνουν την 
εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών και τη χειραγώγηση της 
αγοράς ή να υπονομεύσουν την εσωτερική 
αγορά. Οι εκθέσεις μπορεί να 
συνδυάζονται με την έκθεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

Or. lt

Τροπολογία 251
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 252
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 253
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός υποβάλλει τις συστάσεις του και τη συνοδευτική τεκμηρίωση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
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Τροπολογία 254
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 255
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται να διατυπώνει 
συστάσεις ως προς τις καταγραφές 
συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των 
εντολών διαπραγμάτευσης, εφόσον το 
θεωρεί απαραίτητο για την 
αποτελεσματική και αποδοτική 

Ο Οργανισμός διατυπώνει συστάσεις ως 
προς τις καταγραφές συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών 
διαπραγμάτευσης και των διμερών 
συμβάσεων, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο 
για την αποτελεσματική και αποδοτική 



PE464.685v02-00 28/84 AM\866419EL.doc

EL

παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής. Πριν από τη διατύπωση των 
συστάσεων αυτών, ο Οργανισμός 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερομένους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009. 
Ειδικότερα, ο Οργανισμός διαβουλεύεται 
με την ΕΑΚΑΑ, τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και τις αρμόδιες οικονομικές αρχές 
των κρατών μελών.

παρακολούθηση των ενεργειακών αγορών 
χονδρικής. Πριν από τη διατύπωση των 
συστάσεων αυτών, ο Οργανισμός 
διαβουλεύεται με τους ενδιαφερομένους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009. 
Ειδικότερα, ο Οργανισμός διαβουλεύεται 
με την ΕΑΚΑΑ, τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και τις αρμόδιες οικονομικές αρχές 
των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διμερείς συμβάσεις θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
προκειμένου να συμπεριλάβουν όλους τους παράγοντες της αγοράς και τις συναλλαγές.

Τροπολογία 256
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 257
Claude Turmes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τα ευρήματά του, ο Οργανισμός 
πρέπει να αξιολογήσει το κατά πόσον 
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 
ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
διαφόρων αγορών και τύπων συμβάσεων 
οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους χώρους 
συναλλαγών. Η αξιολόγηση αυτή θα
μπορούσε να λάβει τη μορφή έκθεσης ή 
συστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα σχετικά με τους χώρους συναλλαγών μπορούν να 
οδηγήσουν στην μετατόπιση των συναλλακτικών ροών σε λιγότερο ρυθμιζόμενους τόπους. 
Κατά συνέπεια θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη η εναρμόνιση των κανόνων. 

Τροπολογία 258
Claude Turmes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά χονδρικής 
ενέργειας, τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να επιτρέπουν την ενημέρωση σχετικά 
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με την κατάσταση των ενεργειακών αγορών στους νέους εισερχόμενους, ρυθμιστικές αρχές, 
επιστήμονες, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τροπολογία 259
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ή, για 
λογαριασμό τους, ένα από τα 
αναφερόμενα στη παράγραφο 3, στοιχεία 
(β) έως (ε) πρόσωπα παρέχουν στον 
Οργανισμό καταγραφή των συναλλαγών 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής σε
τυποποιημένα προϊόντα,  Αποκλειστικά 
εσωτερικές εντός ομίλου συναλλαγές δεν 
είναι ανάγκη να αποτελούν αντικείμενο 
αναφοράς. Προκειμένου να τηρούνται οι 
υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών των 
συμμετεχόντων στην αγορά, οι 
απαιτούμενες πληροφορίες αποτελούν, 
στο μέτρο του δυνατού, αντικείμενο 
αναφοράς την οποία πραγματοποιεί ένα 
από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3, 
στοιχεία (β) έως (ε) πρόσωπα    Η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 και υπό 
τις προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 17 
και αφού έχουν προηγηθεί ευρείες 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 
και εκτίμηση επιπτώσεων. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις:
(α) περιέχουν περιγραφή των ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής επί των οποίων 
ισχύουν υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών·
(β) καθορίζουν το περιεχόμενο των προς 
αναφορά πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων του ακριβούς 
προσδιορισμού των ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής που αγοράσθηκαν 
και πωλήθηκαν, της τιμής και της 
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ποσότητας που συμφωνήθηκε, των 
ημερομηνιών και του χρόνου εκτέλεσης, 
των μερών της συναλλαγής και των 
δικαιούχων της συναλλαγής·
(γ) καθορίζουν πότε και με ποια μορφή 
πραγματοποιείται η αναφορά 
πληροφοριών··
(δ) καθορίζουν τα κατάλληλα ελάχιστα 
όρια για την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
αναφοράς πληροφοριών.

Or. de

Τροπολογία 260
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στον Οργανισμό παρέχεται δικαίωμα 
πρόσβασης στις συναλλαγές στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 261
Konrad Szymański
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
(α) διευκρινίζουν τα ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής για τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται οι συναλλαγές·
(β) διευκρινίζουν το περιεχόμενο των 
πληροφοριών που πρέπει να αναφερθούν 
οι οποίες θα πρέπει τουλάχιστον να 
περιλαμβάνουν τον ακριβή προσδιορισμό 
των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής 
που αγοράσθηκαν και πωλήθηκαν, την 
τιμή και την ποσότητα που 
συμφωνήθηκε, τις ημερομηνίες και τον 
χρόνο εκτέλεσης, τα μέρη της συναλλαγής 
και τους δικαιούχους της συναλλαγής·  
(γ) ορίζουν τον χρόνο και την μορφή(…) 
με την οποία πρέπει να αναφέρονται 
αυτές οι πληροφορίες·
(δ) καθορίζουν τα κατάλληλα όρια για 
την αναφορά των συναλλαγών.

Or. en
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Τροπολογία 262
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Καθήκον της Επιτροπής είναι να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα και τους τύπους όσον αφορά 
την παροχή των πληροφοριών που παρατίθενται στο Άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 
αυτού με την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να ορισθεί η 
προθεσμία για την έγκριση των πράξεων αυτών προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 263
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον Οργανισμό παρέχεται καταγραφή 
των συναλλαγών στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των 
εντολών διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή 

1. Στον Οργανισμό παρέχεται απ' ευθείας
και εντός 24 ωρών καταγραφή των 
συναλλαγών στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των 



PE464.685v02-00 34/84 AM\866419EL.doc

EL

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 16 και 17, στις 
οποίες προβλέπονται το χρονοδιάγραμμα, 
η μορφή και το περιεχόμενο της αναφοράς 
των εν λόγω πληροφοριών και, κατά 
περίπτωση, καθορίζονται κατώφλια για την 
αναφορά συναλλαγών, καθώς και οι τύποι 
συμβολαίων για τους οποίους είναι 
υποχρεωτική η αναφορά των συναλλαγών.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχονται στον Οργανισμό τα αναγκαία δεδομένα εντός της ημέρας ώστε να είναι 
σε θέση να εκτιμήσει τα δεδομένα και να εκπληρώσει τις λειτουργίες του κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού.

Τροπολογία 264
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 265
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και ο διοικητικός φόρτος για τους συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα, ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Στην 
εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και της προηγμένης ΤΠΕ δεν υφίστανται συμπληρωματικά 
έξοδα για τους συμμετέχοντες στην αγορά εάν πρέπει να υποβάλουν δεδομένα ταυτοχρόνως σε 
διαφορετικές αρχές.

Τροπολογία 266
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
επιτρέπεται να καθιερώνεται με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την 
παράγραφο 1 μη δεσμευτικό πλαίσιο το 
οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε 
οργανωμένες αγορές και σε συστήματα 
αντιστοίχισης των εντολών (trade matching 
system) ή συστήματα αναφοράς 
συναλλαγών να διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό καταγραφή των ενεργειακών 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
επιτρέπεται να καθιερώνεται με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την 
παράγραφο 1 δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο 
να παρέχει τη δυνατότητα σε τόπους 
διαπραγμάτευσης και οργανωμένες 
αγορές καθώς και σε συστήματα 
αντιστοίχισης των εντολών (trade matching 
system) ή συστήματα αναφοράς 
συναλλαγών να διαβιβάζουν στον 
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συναλλαγών χονδρικής. Οργανισμό καταγραφή των ενεργειακών 
συναλλαγών χονδρικής και/ή θεμελιώδη 
δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.

Or. en

Τροπολογία 267
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
επιτρέπεται να καθιερώνεται με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την 
παράγραφο 1 μη δεσμευτικό πλαίσιο το 
οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε 
οργανωμένες αγορές και σε συστήματα 
αντιστοίχισης των εντολών (trade matching 
system) ή συστήματα αναφοράς 
συναλλαγών να διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό καταγραφή των ενεργειακών 
συναλλαγών χονδρικής.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
καθιερώνεται με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις κατά την παράγραφο 1 δεσμευτικό 
πλαίσιο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα 
σε οργανωμένες αγορές και σε συστήματα
αντιστοίχισης των εντολών (trade matching 
system) ή συστήματα αναφοράς 
συναλλαγών να διαβιβάζουν έγκαιρα στον 
Οργανισμό καταγραφή των ενεργειακών 
συναλλαγών χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνον ένα δεσμευτικό πλαίσιο θα επιτρέψει εναρμονισμένη προσέγγιση της συλλογής 
δεδομένων που είναι απαραίτητη για την συγκρισιμότητα των δεδομένων.

Τροπολογία 268
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, 
επιτρέπεται να καθιερώνεται με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την 
παράγραφο 1 μη δεσμευτικό πλαίσιο το 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου,
επιτρέπεται να καθιερώνεται με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις κατά την 
παράγραφο 1 μη δεσμευτικό σχήμα το 
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οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε 
οργανωμένες αγορές και σε συστήματα 
αντιστοίχισης των εντολών (trade matching 
system) ή συστήματα αναφοράς 
συναλλαγών να διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό καταγραφή των ενεργειακών 
συναλλαγών χονδρικής.

οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε 
οργανωμένες αγορές και σε συστήματα 
αντιστοίχισης των εντολών (trade matching 
system) ή συστήματα αναφοράς 
συναλλαγών να διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό καταγραφή των ενεργειακών 
συναλλαγών χονδρικής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση

Τροπολογία 269
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζουν 
κανόνες για την εθελοντική αναφορά 
σχετικά με συναλλαγές σε σχετικά 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 270
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δυναμικότητα και αξιοποίηση 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ για τις ανάγκες της 
παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Αυτή η 
υποχρέωση υποβολής στοιχείων 
περιορίζεται σε δεδομένα και 
πληροφορίες που δεν έχουν ήδη 
υποβληθεί σε τόπους διαπραγμάτευσης, 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή 
άλλες οντότητες προκειμένου να 
δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη 
διαφάνεια των πληροφοριών. Η 
υποχρέωση υποβολής στοιχείων στους 
συμμετέχοντες στην αγορά 
ελαχιστοποιείται με τη συγκέντρωση των 
αναγκαίων πληροφοριών ή μέρους αυτών 
από υπάρχουσες πηγές, όπως μέσω 
υφιστάμενων περιφερειακών ή εθνικών 
υποδομών υποβολής στοιχείων, όπου 
είναι δυνατόν. Τα δεδομένα που έχουν 
ήδη υποβληθεί, τίθενται στη διάθεση του 
Οργανισμού από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς ή άλλες συναφείς 
οντότητες αρμόδιες για τη συλλογή 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 271
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρέχουν 
στον Οργανισμό και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τις κατά τον 
νόμο απαιτήσεις γνωστοποίησης βάσει 
του Άρθρου 2, υποπαράγραφος 1(α) και 
του Άρθρου 5 που αφορούν τη 
δυναμικότητα και την αξιοποίηση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, 
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αγορές χονδρικής. κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή που 
αφορούν τη δυναμικότητα και 
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης ή μη προβλεπόμενης μη 
διαθεσιμότητας αυτών των 
εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες της 
παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Η 
υποχρέωση υποβολής στοιχείων στους 
συμμετέχοντες στην αγορά 
ελαχιστοποιείται με τη συγκέντρωση των 
αναγκαίων πληροφοριών ή μέρους αυτών 
από υπάρχουσες πηγές, όπου είναι 
δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 272
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρέχουν 
στον Οργανισμό και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τις πληροφορίες που 
αφορούν τη δυναμικότητα και την 
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου ή που αφορούν τη 
δυναμικότητα και την αξιοποίηση 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανόμενης της 
προβλεπόμενης ή μη προβλεπόμενης μη 
διαθεσιμότητας αυτών των 
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της 
παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων 
στις ενεργειακές αγορές χονδρικής. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει απ’ ευθείας αυτές 
τις πληροφορίες εκτός από τις 
περιπτώσεις για τις οποίες υφίστανται 
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ήδη υποδομές αναφοράς. Η αναφορά 
μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να γίνεται 
συγχρόνως με τις υφιστάμενες υποδομές 
πληροφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο πληροφόρησης για τις δυναμικότητες σε σχέση με την 
αξιοποίηση της αποθήκευσης και τις ειδικές προβλέψεις για τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Αν και ο 
διοικητικός φόρτος για τους συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα, ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Στην εποχή της 
ψηφιακής επικοινωνίας και της προηγμένης ΤΠΕ δεν υφίστανται συμπληρωματικά έξοδα για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά εάν πρέπει να υποβάλουν δεδομένα ταυτοχρόνως σε 
διαφορετικές αρχές.

Τροπολογία 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές με τις οποίες διευκρινίζονται οι 
λεπτομέρειες που απαιτούνται στην 
αναφορά της συναλλαγής. Κατά την 
εκπόνηση των κατευθυντηρίων γραμμών, 
ο Οργανισμός διεξάγει λεπτομερή 
δημόσια διαβούλευση, η οποία 
απευθύνεται τουλάχιστον στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, τους συμμετέχοντες 
στην αγορά, τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en

Τροπολογία 274
Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Διαφάνεια

1. Ο Οργανισμός διαθέτει τις 
πληροφορίες που δεν είναι εμπορικά 
ευαίσθητες στους συμμετέχοντες στην 
αγορά και στο ευρύτερο κοινό.
2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναπτύξει και 
να διατηρήσει μια μεθοδολογία 
αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο θα 
διαθέτει αυτές τις πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο Οργανισμός καθιερώνει μηχανισμούς 
για ανταλλαγή των πληροφοριών που 
λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 και το άρθρο 7 με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις αρμόδιες 
οικονομικές αρχές των κρατών μελών, τις 
αρχές των κρατών μελών για τον 
ανταγωνισμό, την ΕΑΚΑΑ και άλλες 
σχετικές αρχές. Ο Οργανισμός παρέχει 
πρόσβαση στους μηχανισμούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο 
στους φορείς που έχουν δημιουργήσει 
συστήματα τα οποία διευκολύνουν τον 
Οργανισμό να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 9 παράγραφος 1. Πριν από την 
παροχή οιασδήποτε πληροφορίας, ο 
Οργανισμός θα πρέπει πρώτα να πεισθεί 
ότι ο αποδέκτης διαθέτει τα κατάλληλα 
συστήματα  και διαδικασίες προκειμένου 
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να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες θα 
παραμείνουν εμπιστευτικές.

Or. en

Τροπολογία 276
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 277
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός καθιερώνει μηχανισμούς 
για ανταλλαγή των πληροφοριών που 
λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 6 

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

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

Or. en

Τροπολογία 278
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που 
έχουν εγγραφεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ)---/--- του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τις υποδομές 
των ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 
(COD)] θέτουν στη διάθεση του 
Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν σχετικά με τα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής.

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που 
έχουν εγγραφεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ)---/--- του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τις υποδομές 
των ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 
(COD)] θέτουν στη διάθεση του 
Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν σχετικά με τα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής και παράγωγα 
δικαιωμάτων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 279
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1



PE464.685v02-00 44/84 AM\866419EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που 
έχουν εγγραφεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ)---/--- του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τις υποδομές 
των ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 
(COD)] θέτουν στη διάθεση του 
Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν σχετικά με τα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής.

2. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που 
έχουν εγγραφεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ)---/--- του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός για τις υποδομές 
των ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 
(COD)] θέτουν στη διάθεση του 
Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν σχετικά με τα ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής χωρίς χρονοτριβή και 
με την δέουσα μορφή.

Or. en

Τροπολογία 280
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες οικονομικές αρχές 
διαβιβάζουν στον Οργανισμό τις αναφορές 
σχετικά με τις συναλλαγές ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής, που λαμβάνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή 
του άρθρου 6 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[κανονισμός για τις υποδομές των 
ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 (COD)].

Οι αρμόδιες οικονομικές αρχές που 
υποβάλλουν αναφορές στην ΕΑΚΑΑ 
διαβιβάζουν ταυτοχρόνως στον 
Οργανισμό και στην ΕΑΚΑΑ τις αναφορές 
σχετικά με τις συναλλαγές ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής, που λαμβάνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή 
του άρθρου 6 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ)---/--- του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[κανονισμός για τις υποδομές των 
ευρωπαϊκών αγορών – 2010/0250 (COD)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και ο διοικητικός φόρτος για τους συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα, ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Στην 
εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και της προηγμένης ΤΠΕ δεν υφίστανται συμπληρωματικά 
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έξοδα για τους συμμετέχοντες στην αγορά εάν πρέπει να υποβάλουν δεδομένα ταυτοχρόνως σε 
διαφορετικές αρχές.

Τροπολογία 281
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός 
εκπονεί βάσει των συμπερασμάτων του 
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή έκθεση που παρουσιάζει τα 
αποτελέσματά της έρευνάς του όσον 
αφορά την σκοπιμότητα και τη χρονική 
στιγμή μεταφοράς των 
εξωχρηματιστηριακών (OTC) 
χρηματοοικονομικών παραγώγων στις 
αίθουσες συναλλαγών των 
χρηματιστηρίων που συνεπάγεται 
εκκαθάριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των 
συναλλαγών στις ενεργειακές αγορές χονδρικής στα περισσότερα κράτη μέλη. Εάν οι 
συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνταν στις αίθουσες συναλλαγών των χρηματιστηρίων, η 
διαφάνεια στην αγορά θα αυξανόταν κατά πάσα πιθανότητα σημαντικά. Τα συμπεράσματα του 
Οργανισμού θα δώσουν ενδεχομένως περαιτέρω ενδείξεις όσον αφορά τη χρονική στιγμή 
μεταφοράς και την σκοπιμότητα.

Τροπολογία 282
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες για την 
εποπτεία της εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών δημιουργούν μηχανισμό μέσω 
του οποίου αποκτά ο Οργανισμός 
πρόσβαση στις καταγραφές συναλλαγών 
των δικαιωμάτων εκπομπής και των 
παραγώγων που σχετίζονται με αυτές.

Or. en

Τροπολογία 283
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την 
εποπτεία των συναλλαγών δικαιωμάτων 
εκπομπών και των παραγώγων αυτών 
υποβάλλουν καταγεγραμμένα στοιχεία 
των συναλλαγών σε αυτά τα μέσα στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, οι αρμόδιες χρηματοπιστωτικές 
αρχές, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και 
άλλες συναφείς αρχές διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και 
την προστασία των πληροφοριών που 
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πληροφοριών που διατηρεί στα συστήματά 
του.

λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 7. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει μέτρα για να 
αποφεύγεται η κακή χρήση των 
πληροφοριών που διατηρεί στα συστήματά 
του.

Or. en

Τροπολογία 285
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 286
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο Οργανισμός εντοπίζει και ελαχιστοποιεί 
πηγές λειτουργικού κινδύνου, με την 
ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων, 
ελέγχων και διαδικασιών. Τα εργαλεία ΤΠ 
του Οργανισμού πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα καλύτερα 
διαθέσιμα πρότυπα ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 287
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες 
οικονομικές αρχές, οι αρμόδιες για τον 
ανταγωνισμό αρχές των κρατών μελών, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή κινητών αξιών και 
αγορών( ESMA) και άλλες σχετικές αρχές 
διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την 
ακεραιότητα και την προστασία των 
πληροφοριών που λαμβάνουν δυνάμει του 
άρθρου 6, παράγραφος 2 ή του άρθρου 8 
και μεριμνούν για την αποφυγή 
οποιασδήποτε κατάχρησης των 
πληροφοριών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 288
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, ο
Οργανισμός δύναται να αποφασίσει να 
δημοσιοποιήσει πληροφορίες που έχει 
στην κατοχή του, υπό τον όρο ότι δεν 
αποκαλύπτει ούτε καθιστά δυνατό να 
συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που 
αφορούν συγκεκριμένους συμμετέχοντες 
στην αγορά ή συγκεκριμένες συναλλαγές ή 
με θέσεις συγκεκριμένων αγορών.

Ο Οργανισμός και οποιαδήποτε εθνική 
ρυθμιστική αρχή στην οποία έχει 
ενδεχομένως κοινοποιήσει αυτός 
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παρόμοιες πληροφορίες βάσει του άρθρου 
8, δημοσιεύει πληροφορίες για τις τιμές 
μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική 
μορφή προς όφελος των αγορών 
χονδρικής στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου και 
μόνο εφόσον η δημοσίευση δεν 
δημιουργεί οποιανδήποτε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού σε οποιανδήποτε αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή 
άλλου. 

Or. en

Τροπολογία 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο Οργανισμός δύναται να αποφασίσει 
να δημοσιοποιήσει, σε συγκεντρωτική και 
ανώνυμη βάση, πληροφορίες που έχει 
στην κατοχή του, υπό τον όρο, αφενός ότι 
δεν γνωστοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά ή 
συγκεκριμένες συναλλαγές και αφετέρου 
ότι οι πληροφορίες είναι αποδεδειγμένα 
αναγκαίες για την βελτίωση της 
διαφάνειας των χονδρικών αγορών 
ενέργειας, καθώς επίσης και ότι οι υπό 
δημοσιοποίηση πληροφορίες συνιστούν 
εμπιστευτικές πληροφορίες που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται βάσει του άρθρου 3, 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 290
Claude Turmes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί
πληροφορίες που έχει στην κατοχή του,
βασισμένες σε θεμελιώδη δεδομένα και 
δεδομένα της αγοράς, σε ευπρόσιτη 
μορφή, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων που άπτονται των διμερών 
συμβάσεων, με σκοπό να αυξηθεί η 
διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στην αγορά, 
υπό τον όρο ότι δεν γνωστοποιεί εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά ή συγκεκριμένες συναλλαγές

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά χονδρικής 
ενέργειας, τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να επιτρέπουν την ενημέρωση σχετικά 
με την κατάσταση των ενεργειακών αγορών στους νέους εισερχόμενους, ρυθμιστικές αρχές, 
επιστήμονες, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τροπολογία 291
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο Οργανισμός δύναται να αποφασίσει 
να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που έχει 
στην κατοχή του, υπό τον όρο ότι δεν 
γνωστοποιεί εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά ή 
συγκεκριμένες συναλλαγές. Ούτε ο 
Οργανισμός, ούτε οποιαδήποτε εθνική 
αρχή στην οποία έχει ενδεχομένως 
κοινοποιήσει αυτός παρόμοιες 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 8, δεν 
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δημοσιεύει σε παρόντα χρόνο εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 292
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, 
υπό τον όρο ότι δεν γνωστοποιεί εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένους συμμετέχοντες στην 
αγορά ή συγκεκριμένες συναλλαγές. Ο 
Οργανισμός δημοσιοποιεί σε ερευνητικά 
κέντρα τα σε συγκεντρωτική μορφή 
δεδομένα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Χάριν της διαφάνειας, ο Οργανισμός θέτει χωρίς όρους στη διάθεση του κοινού τις 
πληροφορίες. Συγκεκριμένα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή σε 
ερευνητικά κέντρα. Η επιστημονική έρευνα μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της 
αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 293
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες στην αγορά ή 
συγκεκριμένες συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 294
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν 
με στήριξη από τον Οργανισμό για την 
εφαρμογή των απαγορεύσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται πλήρως από την 
προστιθέμενη αξία και την ευρωπαϊκή προοπτική που προσφέρει η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού, ο οποίος συμβάλλει με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο στην 
προσπάθεια των εθνικών αρχών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των απαγορεύσεων. 

Τροπολογία 295
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 296
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 297
András Gyürk

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή άλλες 
επιχειρήσεις στην αγορά, 
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
εποπτείας της αγοράς των τόπων 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 298
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή άλλες 
επιχειρήσεις στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων από άλλα 
κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταχρήσεις αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορούν συχνά να συνεπάγονται συναλλαγές με 
επίπτωση στα άλλα κράτη μέλη. Αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια του  Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) για τη δέουσα διεξαγωγή έρευνας.

Τροπολογία 299
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού 
στην περίπτωση όπου οι αρχικές 
αποτιμήσεις του έχουν παράσχει 
ακλόνητες πληροφορίες για τη στήριξη 
συστάσεων για τη σχετική άσκηση 
εξουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται πλήρως από την 
προστιθέμενη αξία και την ευρωπαϊκή προοπτική που προσφέρει η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού, ο οποίος συμβάλλει με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο στην 
προσπάθεια των εθνικών αρχών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των απαγορεύσεων. 

Τροπολογία 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις εξουσίες έρευνας κατά την 
παράγραφο 1 περιλαμβάνεται το δικαίωμα 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής:

2. Οι συμμετέχοντες στην αγορά για τους 
οποίους έχει κινηθεί διαδικασία έρευνας 
ενημερώνονται σχετικά με τις 
λεπτομέρειες της έρευνας της οποίας 
αποτελούν αντικείμενο. Το πεδίο της 
έρευνας γνωστοποιείται γραπτώς από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή και αντιστοιχεί 
σε απαγόρευση που ορίζεται στα άρθρα 3 
και 4 του παρόντος κανονισμού.
Στις εξουσίες έρευνας κατά την 
παράγραφο 1, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους σκοπούς της έρευνας και των 
ενεργειών που είναι απαραίτητες για την 
συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών με τις υποχρεώσεις τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνεται το 
δικαίωμα της εθνικής ρυθμιστικής αρχής:

Or. en

Τροπολογία 301
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις εξουσίες έρευνας κατά την 
παράγραφο 1 περιλαμβάνεται το δικαίωμα 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής:

2. Στις εξουσίες έρευνας κατά την 
παράγραφο 1, οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τους σκοπούς της έρευνας και των 
ενεργειών που είναι απαραίτητες για την 
συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών με τις υποχρεώσεις τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνεται το 
δικαίωμα της εθνικής ρυθμιστικής αρχής:

Or. en
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Τροπολογία 302
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε 
εμπλεκόμενο πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
παρεμβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση 
των εντολών ή στην εκτέλεση των 
σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των 
εντολέων τους, και, εάν είναι σκόπιμο, να 
υποχρεώνει το εν λόγω πρόσωπο να 
παρέχει πληροφορίες αυτοπροσώπως··

Or. en

Τροπολογία 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε 
εμπλεκόμενο πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
παρεμβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση 
των εντολών ή στην εκτέλεση των 
σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των 
εντολέων τους, και, εάν είναι σκόπιμο, να 
υποχρεώνει το εν λόγω πρόσωπο να 
παρέχει πληροφορίες αυτοπροσώπως··

Or. en

Τροπολογία 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους· (γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των 
οντοτήτων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) να απαιτεί, εφόσον υφίσταται σχετική 
υποχρέωση, να διατηρούνται τα εν λόγω
υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις και υπάρχοντα αρχεία 
διακίνησης δεδομένων που άπτονται των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·

Or. en

Τροπολογία 306
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Για να προληφθούν οι καταχρήσεις.

Τροπολογία 307
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να ζητά προσωρινή απαγόρευση 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

(ζ) να ζητά από δικαστήριο ή 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή να επιβάλει 
προσωρινή απαγόρευση άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας

Or. en

Τροπολογία 308
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να ζητά προσωρινή απαγόρευση 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

(ζ) να ζητά από δικαστήριο ή 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή να επιβάλει 
προσωρινή απαγόρευση άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας

Or. en

Τροπολογία 309
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. οι εξουσίες έρευνας και επιβολής 
ασκούνται από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή της νομοθεσίας σαφώς πρέπει να τοποθετηθεί στο επίπεδο των κρατών μελών.

Τροπολογία 310
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ασκούν με 
συντονισμένο τρόπο τα καθήκοντά τους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στον 
Οργανισμό παρέχονται οι επιπρόσθετοι 
χρηματοπιστωτικοί και ανθρώπινοι πόροι 
που είναι αναγκαίοι προκειμένου να 
εκπληρώσει επαρκώς τα επιπρόσθετα 
καθήκοντα που του ανατίθεται σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 311
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ασκούν με 

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

συντονισμένο τρόπο τα καθήκοντά τους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 312
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταχρήσεις αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορούν συχνά να συνεπάγονται συναλλαγές με 
επίπτωση στα άλλα κράτη μέλη. Αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια του  Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) για τη δέουσα διεξαγωγή έρευνας.

Τροπολογία 313
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ενημερώνει τον Οργανισμό, με τον 
λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο, όταν έχει 
βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι, στο 

2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ενημερώνει χωρίς χρονοτριβή τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με την καθορισμένη 
διαδικασία, όταν έχει βάσιμους λόγους να 



AM\866419EL.doc 61/84 PE464.685v02-00

EL

οικείο ή σε άλλο κράτος μέλος, τελούνται, 
ή έχουν τελεστεί, πράξεις αντίθετες προς 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

υποπτεύεται ότι, στο οικείο ή σε άλλο 
κράτος μέλος, τελούνται, ή έχουν τελεστεί, 
πράξεις αντίθετες προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. lt

Τροπολογία 314
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή υποπτεύεται 
ότι σε άλλο κράτος μέλος τελούνται 
πράξεις που επηρεάζουν τις ενεργειακές 
αγορές χονδρικής πώλησης ή την τιμή των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής στο 
οικείο κράτος μέλος, δύναται να ζητήσει
από τον Οργανισμό να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή υποπτεύεται 
ή αρχικές αποτιμήσεις και ανάλυση από 
τον Οργανισμό αφήνουν να εννοηθεί ότι 
σε άλλο κράτος μέλος τελούνται πράξεις 
που επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής πώλησης ή την τιμή των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής στο 
οικείο κράτος μέλος, η εθνική ρυθμιστική 
αρχή ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται πλήρως από την 
προστιθέμενη αξία και την ευρωπαϊκή προοπτική που προσφέρει η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού, ο οποίος συμβάλλει με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο στην 
προσπάθεια των εθνικών αρχών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των απαγορεύσεων. 

Τροπολογία 315
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον Οργανισμό παρέχονται οι 
χρηματοπιστωτικοί και ανθρώπινοι πόροι 
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που είναι αναγκαίοι προκειμένου να 
εκπληρώσει επαρκώς τα επιπρόσθετα 
καθήκοντα που του ανατίθεται σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό. Εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, δύναται να ιδρύει 
γραφεία συνδέσμου κοντά σε 
σημαντικούς τόπους διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 316
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 317
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να ζητήσει από μία ή περισσότερες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, από όλες τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της ίδιας 
περιφέρειας κάθε πληροφορία σχετικά με 
την εικαζόμενη παραβίαση

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καταχρήσεις αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορούν συχνά να συνεπάγονται συναλλαγές με 
επίπτωση στα άλλα κράτη μέλη. Αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια του  Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) για τη δέουσα διεξαγωγή έρευνας.

Τροπολογία 318
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11  – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να διεκπεραιώνει αρχικές 
αποτιμήσεις με το πλεονέκτημα της 
ευρωπαϊκής προοπτικής και της 
κατανόησης των δεδομένων που 
παρέχουν οι δικοί του εμπειρογνώμονες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται πλήρως από την 
προστιθέμενη αξία και την ευρωπαϊκή προοπτική που προσφέρει η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού, ο οποίος συμβάλλει με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο στην 
προσπάθεια των εθνικών αρχών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των απαγορεύσεων. 

Τροπολογία 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν 
εργαστεί για λογαριασμό των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, της ESMA και των 
αρμοδίων οικονομικών αρχών·

Or. en
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Τροπολογία 320
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τους εντεταλμένους από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, την ESMA και τις 
αρμόδιες οικονομικές αρχές ελεγκτές 
λογαριασμών ή εμπειρογνώμονες που 
λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 322
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τους εντεταλμένους από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ελεγκτές λογαριασμών 

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

ενδιαφερόμενες αρχές ελεγκτές 
λογαριασμών ή εμπειρογνώμονες που 
λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 323
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εμπιστευτικές πληροφορίες που 
περιέρχονται σε γνώση των προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα 
απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον 
υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή 
και τηρουμένων των οριζόμενων στο 
άρθρο 9, παράγραφος 2 περιορισμών, η 
οποία να μην καθιστά δυνατό τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας 
συμμετέχοντος στην αγορά ή 
συγκεκριμένης αγοράς, υπό την επιφύλαξη 
των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο 
ποινικό δίκαιο ή στις λοιπές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή σε άλλη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 324
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 325
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Έχοντας υπόψη τις 
διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής COM(2010)716 με τίτλο
«Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», η 
Επιτροπή εκπονεί συστάσεις με σκοπό 
την επιδίωξη περαιτέρω εναρμόνισης του 
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συστήματος κυρώσεων των κρατών 
μελών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν 
λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως ... το 
αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 326
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις 
αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα των 
παραβάσεων και το τίμημα που 
συνεπάγονται υπερβαίνει σημαντικά τα 
πραγματικά ή δυνητικά κέρδη από τις 
παράνομες δραστηριότητες. Σε στενή 
συνεργασία με τον Οργανισμό και την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη συμφωνούν επί 
των ελαχίστων προτύπων ποινών και 
συντονίζουν τα καθεστώτα κυρώσεων 
τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν 
λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως ... το 
αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 327
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και να αντιστοιχούν στη 
βλάβη που προκλήθηκε στους 
καταναλωτές. Οι ελάχιστες προδιαγραφές 
για κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο 
των συνολικών αμέσων και εμμέσων 
χρηματοοικονομικών κερδών που 
ενδέχεται να προκύψουν από τις ενέργειες 
που επιδιώκει να αποτρέψει ο παρών 
κανονισμός. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως ... 
το αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπόψη πρέπει να λαμβάνονται όχι μόνο τα άμεσα αλλά και τα έμμεσα οφέλη από τις 
παραβιάσεις δεδομένου ότι συχνά τούτα τα τελευταία οδηγούν σε κέρδη σε συνδεόμενες αγορές 
και έχουν τελικά επίπτωση στις τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές.

Τροπολογία 328
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα της 
παράβασης και να υπερβαίνουν 
σημαντικά τα πραγματικά ή δυνητικά 
κέρδη από τις παράνομες 
δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως ... το αργότερο και της 
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει να ξεπερνούν τα δυνητικά κέρδη.

Τροπολογία 329
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή θεσπίζει τα πρότυπα σχετικά 
με την επιβολή των κυρώσεων και 
διασφαλίζει ένα εναρμονισμένο σύστημα 
επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού· Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
καθορισμένων προτύπων. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
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το αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως ... 
το αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. lt

Τροπολογία 330
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις που 
επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές,
αποτρεπτικές και χωρίς διακρίσεις. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή έως22... το 
αργότερο και της κοινοποιούν αμελλητί 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο να ορίζουν τα κράτη μέλη κυρώσεις με διάφορους
τρόπους. Οι μη ομοιόμορφες κυρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μετατόπιση των συναλλαγών 
σε τόπους με μικρότερες κυρώσεις. 

Τροπολογία 331
Claude Turmes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης, ο Οργανισμός δύναται να 
συνάπτει επαφές με εποπτικές αρχές από 
τρίτες χώρες, ιδίως δε με εκείνες που 
έχουν αντίκτυπο επί των χονδρικών 
αγορών ενέργειας της ΕΕ προκειμένου να 
δοθεί ώθηση στην εναρμόνιση του 
ρυθμιστικού πλαισίου. Δύναται να 
προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές δεν πρέπει να διαφεύγουν προς χαλαρότερα ρυθμιζόμενους τόπους 
διαπραγμάτευσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει εναρμονισμένο 
κανονιστικό πλαίσιο και πέρα των συνόρων της.

Τροπολογία 332
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει, στον 
απαραίτητο βαθμό για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,  επαφές 
με εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. 
Δύναται να προβαίνει σε διοικητικές 
ρυθμίσεις με διεθνείς οργανισμούς και 
κυβερνήσεις τρίτων χωρών.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δηλωθεί με σαφήνεια ότι οι αρμοδιότητες του Οργανισμού να συνάψει 
συμφωνίες και να διατηρήσει επαφές με τρίτες χώρες θα πρέπει να περιορίζονται στα 
απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού.

Τροπολογία 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο 
Οργανισμός δύναται να αναπτύσσει
επαφές με εποπτικές αρχές από τρίτες 
χώρες. Δύναται να προβαίνει σε 
διοικητικές ρυθμίσεις με διεθνείς 
οργανισμούς και κυβερνήσεις τρίτων 
χωρών χωρίς νομικές υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 334
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εταιρίες από τρίτες χώρες των οποίων οι 
κανόνες αγοράς δεν συνάδουν με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν 
λαμβάνουν άδεια διεξαγωγής 
διαπραγματεύσεων στην ενεργειακή 
αγορά χονδρικής της ΕΕ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της δυνατότητας επιρροής της προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και η ακεραιότητα των ενεργειακών συναλλαγών χονδρικής και πέρα των συνόρων 
της.

Τροπολογία 335
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εξουσία για την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 336
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 για 
περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις το αργότερο έξι 
μήνες πριν από την λήξη της ισχύος της 
πενταετούς περιόδου από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για 
την ίδια περίοδο εκτός από τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εγείρουν αντιρρήσεις τρεις μήνες πριν 
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από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου. 

Or. ro

Τροπολογία 337
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όταν η Επιτροπή επιθυμεί να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 
έργου της, στις οποίες συμμετέχει ο 
Οργανισμός, οι συμμετέχοντες στις 
αγορές ενέργειας, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και η ESMA. Κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και σωστή 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, συγκεκριμένα 
μέσω προσκλήσεων συμμετοχής στις 
συσκέψεις των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Κατά την προετοιμασία και 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
η Επιτροπή μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
αναγκαίων εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή προβαίνει επίσης στις δέουσες 
και με διαφάνεια διαβουλεύσεις, ακόμη 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, με 
επαρκή περιθώρια χρόνου, όπως
προβλέπεται στη συναίνεση σχετικά με 
τις πρακτικές λεπτομέρειες της 
προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 339
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Πριν την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με παράγοντες της αγοράς 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή 
των απαιτήσεων αναφοράς, παράγοντες 
στους οποίους περιλαμβάνονται 
ενδιαφερόμενα μέρη όπως οργανωμένες 
αγορές (όπως οργανωμένα 
χρηματιστήρια ενέργειας) και 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 340
Jorgo Chatzimarkakis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 5, 5α και 7 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ' αόριστον.

Or. en

Τροπολογία 341
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 5, 5α και 7 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
περί ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 342
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 343
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5, 
5α και 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την παρέλευση της εν λόγω 
χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για 
το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν 
αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία παρατείνεται 
κατά 2 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 344
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 5 και 7 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν 
πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο 
όργανο και την Επιτροπή, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη 
της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, 
καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν 
λόγω ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 345
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων
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1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά έναν μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στις 
διατάξεις της. Η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη 
λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
εγείρουν αντιρρήσεις.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 346
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 348
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 349
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του συνδέσμου «και» θα σήμαινε ότι και τα δύο όργανα θα έπρεπε να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης συγχρόνως.  Αυτό αντιβαίνει 
στο Άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και δεν συνάδει με το Άρθρο 17, παράγραφος 2 και 3.

Τροπολογία 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)



PE464.685v02-00 82/84 AM\866419EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 351
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Προσωπικό και πόροι του Οργανισμού

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

Or. en

Τροπολογία 352
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
των οποίων η εφαρμογή προϋποθέτει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τίθενται σε 
ισχύ μόνο μετά την έναρξη ισχύος των εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 353
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαγορεύσεις της εκμετάλλευσης 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 3 και της χειραγώγησης της 
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 αρχίζουν 
να ισχύουν μόλις εκδοθούν οι 
αναφερόμενες στο άρθρο 5 κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 354
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις συλλογής δεδομένων 
αρχίζουν να ισχύουν μόλις εκδοθούν οι 
αναφερόμενες στο άρθρο 7 κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Or. en
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