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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\860344EL.doc 3/49 PE460.835v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................45



PE460.835v01-00 4/49 PR\860344EL.doc

EL



PR\860344EL.doc 5/49 PE460.835v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0726),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 194, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0407/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον 
Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της xx xxxx xxxx1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της x xxxxxx xxx2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 OJ C ... /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 OJ C ... /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση των 
ορισμών των εμπιστευτικών πληροφοριών 
και της χειραγώγησης της αγοράς, για να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής, οι οποίες 
είναι δυναμικές και μεταβάλλονται. Η
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά τους εν λόγω λεπτομερείς 
κανόνες.

(11) Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση των 
ορισμών των εμπιστευτικών πληροφοριών 
και της χειραγώγησης της αγοράς, για να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής, οι οποίες 
είναι δυναμικές και μεταβάλλονται. Τα 
κύρια στοιχεία των ορισμών θα πρέπει να 
οριστούν σε αυτόν τον κανονισμό. 
Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης όσον αφορά τους εν λόγω 
λεπτομερείς κανόνες. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου
της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Θα μπορούσε να 
παρέχεται τεχνογνωσία, μεταξύ άλλων, 
από εμπειρογνώμονες από τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας, την Επιτροπή Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(ΕΡΑΑΚΑ), τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Φορέων Εκμετάλλευσης Συστημάτων 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή 
Αρχή κινητών αξιών και αγορών 
(ΕΑΚΑΑ), τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, τις 
αρμόδιες οικονομικές αρχές των κρατών 
μελών και τους φορείς της αγοράς. 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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο συμμετέχουν ενεργά 
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στην προπαρασκευαστική φάση και ότι 
προσκαλούνται τακτικά να συμμετέχουν 
στις συσκέψεις των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός προβλέπει εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
παρέχοντάς της ένα σημαντικό περιθώριο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τεχνικά θέματα, 
που είναι ωστόσο πολύ σημαντικά.  Οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις φαίνεται να είναι τα 
κατάλληλα μέσα με την επαρκή ευελιξία έτσι ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα οι κανόνες στις 
νέες εξελίξεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ευρεία και διαφανής διαβούλευση με 
διάφορους εμπειρογνώμονες και με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτραπεί στα δύο 
νομοθετικά σκέλη της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αγοράς χρειάζεται 
τακτική πρόσβαση στις καταγραφές των 
συναλλαγών. Επομένως, θα πρέπει να 
υποχρεούνται οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που διαπραγματεύονται ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής να παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες στον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός δύναται να ιδρύει γραφεία 
συνδέσμου κοντά σε σημαντικούς τόπους 
διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να είναι σκόπιμο για τον Οργανισμό, ο οποίος βρίσκεται στην Λιουμπλιάνα, να 
ιδρύσει γραφεία συνδέσμου κοντά σε σημαντικές αγορές και τόπους διαπραγμάτευσης, 
προκειμένου να καλλιεργεί τακτικές σχέσεις με τους συμμετέχοντες στην αγορά και προκειμένου 
να έχει στη διάθεσή του όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απαραίτητη ευελιξία για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
με τις οποίες να καθορίζει το 
χρονοδιάγραμμα, τη μορφή και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών που 
οφείλουν να αναφέρουν οι συμμετέχοντες 
στην αγορά. Οι υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών θα πρέπει να μην 
συνεπάγονται περιττές δαπάνες για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Τα πρόσωπα 
που αναφέρουν συναλλαγές στην αρμόδια 
αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, και στα αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών και τις αρμόδιες 
αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού../.. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών, θα 
πρέπει επομένως να μην υπόκεινται σε 
πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

(15) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απαραίτητη ευελιξία για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
με τις οποίες να καθορίζει το 
χρονοδιάγραμμα, τη μορφή και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών που 
οφείλουν να αναφέρουν οι συμμετέχοντες 
στην αγορά. Οι υποχρεώσεις αναφοράς 
πληροφοριών θα πρέπει να μην 
συνεπάγονται περιττές δαπάνες ή 
διοικητικό φόρτο για τους συμμετέχοντες 
στην αγορά, και θα πρέπει για αυτόν τον 
λόγο να υποβάλλονται σε εκ των 
προτέρων ανάλυση κόστους-ωφελείας . 
Τα πρόσωπα που αναφέρουν συναλλαγές 
στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και 
στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και 
τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού../.. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα, τους κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών, θα πρέπει 
επομένως να μην υπόκεινται σε διπλές
υποχρεώσεις αναφοράς. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένων 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεων η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
σωστή διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο και να διασφαλίζει ότι 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συμμετέχουν ενεργά στην 
προπαρασκευαστική φάση, και πιο 
συγκεκριμένα με το να προσκαλούνται 
τακτικά να συμμετέχουν στις συσκέψεις 
των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός προβλέπει εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
παρέχοντάς της σημαντικό περιθώριο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τεχνικά θέματα, που 
είναι ωστόσο πολύ σημαντικά.  Οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις φαίνεται να είναι τα κατάλληλα 
μέσα με την επαρκή ευελιξία έτσι ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα οι κανόνες στις νέες 
εξελίξεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ευρεία και διαφανής διαβούλευση με 
διάφορους εμπειρογνώμονες και με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτραπεί στα δύο 
νομοθετικά σκέλη της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Στο βαθμό που η παρακολούθηση 
της αγοράς και η διαφάνεια βασίζονται 
στα ίδια δεδομένα, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση 
των υποδομών θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και για τους δύο 
σκοπούς. Με αυτά τα δεδομένα, 
εξασφαλίζεται η συνοχή και αποφεύγεται 
η διπλή υποβολή εκθέσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση 
μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των 
κατευθυντήριων γραμμών της 
επιτροπολογίας για τη διαφάνεια όσον 
αφορά τα θεμελιώδη δεδομένα 
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
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Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την 
Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο 
(ERGEG).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η παρακολούθηση θα πρέπει να έχουν κοινή βάση δεδομένων:  ενώ οι αρχές 
παρακολούθησης θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση και στα δεδομένα ευαίσθητου 
χαρακτήρα, η διαφάνεια θα πρέπει να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Ενώ ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά πραγματεύεται την παρακολούθηση, το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών 
της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο 
(ERGEG) πραγματεύεται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια. Παρόλο που ενδέχεται 
να χρειάζεται ευρύτερο φάσμα δεδομένων για τους σκοπούς παρακολούθησης, ο αριθμός των 
δεδομένων (π.χ. εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μελλοντική και τρέχουσα 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) που είναι αναγκαίος και για τους δύο σκοπούς, τόσο για την 
παρακολούθηση όσο και για τη διαφάνεια, εξακολουθεί να είναι μεγάλος.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά 
για την λειτουργική ασφάλεια των 
δεδομένων που λαμβάνει, να προλαμβάνει 
την άνευ αδείας πρόσβαση στις 
πληροφορίες που τηρεί ο ίδιος και να 
καθιερώνει διαδικασίες που να 
διασφαλίζουν ότι πρόσωπα με άδεια 
πρόσβασης στα δεδομένα που 
συγκεντρώνει δεν κάνουν κακή χρήση 
τους. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
βεβαιώνεται ότι οι αρχές που έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που κατέχει ο 
Οργανισμός θα είναι σε θέση να διατηρούν 
εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει
επίσης να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή 
ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
και τη διαβίβαση των στοιχείων. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
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σύστημα ΤΠ, το οποίο να εξασφαλίζει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να παροτρύνεται 
ώστε να συνεργάζεται στενά με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ΤΠ είναι νευραλγικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής 
ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις 
απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματος ΤΠ. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε η συνεργασία με 
τον ENISA να αποδειχθεί ωφέλιμη και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ενθαρρύνεται.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για να 
διασφαλίζουν την επιβολή της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες 
εξουσίες έρευνας που θα τους επιτρέπουν 
να εκτελούν αποτελεσματικά το καθήκον 
αυτό.

(19) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για να 
διασφαλίζουν την επιβολή της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες 
εξουσίες έρευνας που θα τους επιτρέπουν 
να εκτελούν αποτελεσματικά το καθήκον 
αυτό. Ο Οργανισμός πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες 
διερεύνησης ασκούνται συστηματικά με 
παρόμοιο και με αναλογικό τρόπο. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να 
παρέχει καθοδήγηση στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ή την ορισθείσα αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας δεν είναι υπεύθυνος για τη 
διεξαγωγή ερευνών, η οποία συνιστά σαφώς ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών. 



PE460.835v01-00 12/49 PR\860344EL.doc

EL

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά και 
να αποφευχθούν οι αποκλίσεις κατά την εφαρμογή του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά στο σύνολο της ΕΕ, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την 
εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων διερεύνησης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χειραγώγηση των ενεργειακών αγορών χονδρικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη 
νομοθεσία περί καρτέλ, εάν αφορούν περιορισμούς της ικανότητας. Οι έρευνες σχετικά με την 
εικαζόμενη παράβαση εμπίπτει - εάν ανησυχούν φορείς με δεσπόζουσα θέση στην αγορά - στην 
αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού (παραβίαση του άρθρου 102 
ΣΛΕΕ).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Είναι σημαντικό οι κυρώσεις για 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού να 
είναι αναλογικές και αποτρεπτικές και να 
αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των 
παραβάσεων, καθώς και τα πιθανά κέρδη 

(23) Είναι σημαντικό οι κυρώσεις για 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού να 
είναι αναλογικές και αποτρεπτικές και να 
εναρμονίζονται σε όλα τα κράτη μέλη–
προκειμένου να αποτρέπεται η μεταφορά 
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από διαπραγμάτευση βασιζόμενη σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες και 
χειραγώγηση της αγοράς. Λόγω των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συναλλαγών 
επί χρηματοοικονομικών παραγώγων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
και των συναλλαγών επί φυσικών 
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, οι κυρώσεις για 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να συνάδουν με τις κυρώσεις που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ 
εφαρμογήν της οδηγίας 2003/6/ΕΚ.

εκείνων που παραβιάζουν τον παρόντα 
κανονισμό στο λιγότερο αυστηρό κράτος 
μέλος– και να αντικατοπτρίζουν τη 
σοβαρότητα των παραβάσεων, καθώς και 
τα πιθανά κέρδη από διαπραγμάτευση 
βασιζόμενη σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
και χειραγώγηση της αγοράς. Λόγω των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συναλλαγών 
επί χρηματοοικονομικών παραγώγων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
και των συναλλαγών επί φυσικών 
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, οι κυρώσεις για 
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να συνάδουν με τις κυρώσεις που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ 
εφαρμογήν της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. 
Σύμφωνα με τη διαβούλευση σχετικά με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής της ... με 
τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων 
επιβολής κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
προτάσεις για την περαιτέρω εναρμόνιση 
του συστήματος κυρώσεων των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθεί η εκμετάλλευση 
των ανεπαρκειών στις διαδικασίες επί παραβάσει και στις κυρώσεις των λιγότερο αυστηρών 
κρατών μελών. κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς την πρόθεση για τη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας στην ΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την απαγόρευση των 
καταχρηστικών πρακτικών στις αγορές 

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

χονδρικής πώλησης ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των αγορών αυτών, και 
οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με εκείνους 
που εφαρμόζονται στις 
χρηματοοικονομικές αγορές. Προβλέπει 
την παρακολούθηση των χονδρικών 
αγορών ενέργειας από τον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά θα πρέπει να ισχύει ως "ειδικός νόμος" σε όλες τις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής και, ως εκ τούτου, να καλύπτει όλα τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Αυτό θα 
παράσχει νομική βεβαιότητα και θα ενισχύσει τη σαφήνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών αγορών χονδρικής, έτσι ώστε να 
μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη 
διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής. Οι διατάξεις του άρθρου 3 και 
του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται στα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία 
είναι χρηματοπιστωτικά μέσα και στα 
οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ και της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 
καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού στις πρακτικές που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη 
διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής. Οι διατάξεις του άρθρου 3 και 
του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν 
συνιστούν ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά θα πρέπει να ισχύει ως "ειδικός νόμος" σε όλες τις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής και, ως εκ τούτου, να καλύπτει όλα τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Αυτό θα 
παράσχει νομική βεβαιότητα και θα ενισχύσει τη σαφήνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών αγορών χονδρικής, έτσι ώστε να 
μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά θα πρέπει να ισχύει ως "ειδικός νόμος" σε όλες τις χονδρικές αγορές 
ενέργειας και, ως εκ τούτου, να καλύπτει όλα τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Αυτό θα 
παράσχει νομική βεβαιότητα και θα ενισχύσει τη σαφήνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Ο κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών αγορών χονδρικής, έτσι ώστε να 
μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο Οργανισμός εκτελεί καθήκοντα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι 
πράξεις του Οργανισμού, 
περιλαμβανομένων των αιτήσεων και των 
συστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 εγκρίνονται από τον 
διευθυντή. Ο διευθυντής λαμβάνει υπόψη 
του την καθοδήγηση που του παρέχεται 
από το ρυθμιστικό συμβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία και η αυτονομία του διευθυντή του ACER θα πρέπει να εξασφαλιστεί, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο ACER μπορεί να ενεργεί προς όφελος της Ευρώπης, ως 
ισχυρή εποπτική αρχή.  Είναι ωστόσο σημαντικό ο διευθυντής του ACER να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε στενή συνεργασία με το ρυθμιστικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συμβουλές του. Αυτό αντανακλά τις διατάξεις και το πνεύμα του κανονισμού για την ίδρυση του 
ACER, που εκχωρεί συμβουλευτικό ρόλο στο ρυθμιστικό συμβούλιο σε σχέση με τα καθήκοντα 
του ACER. 

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χειραγώγηση της αγοράς συνιστά, για 
παράδειγμα, η συμπεριφορά ενός ή 
περισσότερων προσώπων που δρουν 
συντονισμένα, η οποία οδηγεί στην 
εξασφάλιση δεσπόζουσας εμπορικής 
θέσης επί της προσφοράς ή της ζήτησης 
ενός ενεργειακού προϊόντος χονδρικής, 
περιλαμβανομένου του περιορισμού της 
ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής 
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ενέργειας ή φυσικού αερίου ή της 
διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς, ή της 
εθελοντικής και σημαντικής μείωσης, 
χωρίς εύλογη οικονομική ή εμπορική 
αιτιολόγηση, της ιδίας ικανότητας, με 
αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο τεχνητό 
προσδιορισμό της τιμής αγοράς ή της 
τιμής πώλησης ή άλλων μη κανονικών 
όρων συναλλαγής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή του κανονισμού από τις ρυθμιστικές αρχές είναι ζωτικής σημασίας να 
παρέχονται παραδείγματα για την εφαρμογή των ορισμών των καταχρηστικών πρακτικών στην 
αγορά. Κάθε επιπλέον παράδειγμα θα αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για 
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές όσο 
και για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τουλάχιστον ένα επιπλέον παράδειγμα θα πρέπει να 
δοθεί για το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α, προκειμένου να δοθούν επίσης παραδείγματα 
συμπεριφοράς χειραγώγησης της αγοράς, όπως είναι η καταχρηστική συμπίεση της αγοράς, 
μεταξύ άλλων μέσω περιορισμού της ικανότητας παραγωγής. Το παράδειγμα αυτό βασίζεται σε 
ένα παράδειγμα χειραγώγησης της αγοράς από την οδηγία σχετικά με τις πράξεις χειραγώγησης 
της αγοράς, τοπ οποίο προσαρμόστηκε ώστε να αφορά τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής (αντί 
για τα χρηματοπιστωτικά μέσα).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια του δικαίου και η σαφήνεια, θα πρέπει να προστεθεί ότι 
καλύπτονται όλα τα τμήματα της αγοράς. Έτσι διευκρινίζεται επίσης ότι καλύπτεται και η αγορά 
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εξισορρόπησης από τον ορισμό του ενεργειακού προϊόντος χονδρικής.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) συμβόλαια για την αγορά ή πώληση 
των δικαιωμάτων εκπομπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά CO2 συνδέεται στενά με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς 
έχουν κοινά θεμελιώδη στοιχεία (π.χ. το επίπεδο ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές του 
άνθρακα και του φυσικού αερίου), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αλληλεξάρτηση μεταξύ 
CO2 και χονδρικών τιμών ενέργειας.  Σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στην αγορά στις 
αγορές διοξειδίου του άνθρακα είναι επίσης συμμετέχοντες στις χονδρικές αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, ιδίως μάλιστα οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Κατά συνέπεια, το 
τομεακό ρυθμιστικό καθεστώς για την ενεργειακή αγορά χονδρικής θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συμβόλαια για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) παράγωγα που σχετίζονται με τα 
δικαιώματα εκπομπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά CO2 συνδέεται στενά με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς 
έχουν κοινά θεμελιώδη στοιχεία (π.χ. το επίπεδο ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές του 
άνθρακα και του φυσικού αερίου), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αλληλεξάρτηση μεταξύ 
CO2 και χονδρικών τιμών ενέργειας.  Σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στην αγορά στις 
αγορές διοξειδίου του άνθρακα είναι επίσης συμμετέχοντες στις χονδρικές αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, ιδίως μάλιστα οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Κατά συνέπεια, το 
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τομεακό ρυθμιστικό καθεστώς για την ενεργειακή αγορά χονδρικής θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συμβόλαια για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας προς χρήση από τους 
τελικούς καταναλωτές με τα οποία δεν 
πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω 
τόπων διαπραγμάτευσης ούτε και 
συνάπτονται συμφωνίες σχετικά με 
τυποποιημένα προϊόντα τα οποία 
εισάγονται προς διαπραγμάτευση στους 
τόπους διαπραγμάτευσης δεν είναι 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι βιομηχανικοί τελικοί καταναλωτές ενδέχεται να συμμετέχουν στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, ενδέχεται να σωρεύσουν ισχύ στην αγορά η οποία μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους 
κατάχρησης της αγοράς από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα συμβόλαια για την 
παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας σε τελικούς χρήστες με 
ικανότητα μεγαλύτερη από έναν 
συγκεκριμένο αριθμό μεγαβάτ 
θεωρούνται ως ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και υπό τις προϋποθέσεις των 
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άρθρων 16 και 17, οι οποίες 
προσδιορίζουν τον αριθμό των μεγαβάτ 
(ελάχιστο όριο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλοί μικροί έμποροι, των οποίων οι δραστηριότητες δεν έχουν συνέπειες σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Προκειμένου να αποφευχθεί ο περιττός φόρτος υποβολής αναφορών για 
αυτές τις οντότητες, θα πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας de-minimis, ο οποίος να εξαιρεί τα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο από την απαίτηση 
υποβολής αναφορών. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. «δικαιώματα εκπομπής»: δικαιώματα 
που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου1·
1 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος των δικαιωμάτων εκπομπής ορίζεται με βάση τον ορισμό των δικαιωμάτων στην 
οδηγία 2003/87/ΕΚ.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. «συναφές προϊόν»: προϊόν, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, με το 
οποίο συνδέεται συνήθως η τιμή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, 
και ιδίως το πετρέλαιο και τα 
πετρελαιοειδή προϊόντα, ή το οποίο 
χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή είναι υποπροϊόν 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος 
εκπομπών, ή άλλων μονάδων που έχει 
αναγνωριστεί ότι συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. «συμμετέχοντες στην αγορά»: κάθε 
πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορία 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, και 
ιδίως οι προμηθευτές, οι έμποροι και οι 
παραγωγοί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «συμμετέχων στην αγορά» αναφέρεται σε διάφορες διατάξεις, π.χ. στο άρθρο 7, ως 
πρόσωπα που υποχρεούνται να δηλώνουν τις συναλλαγές και τις παραγγελίες στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ο όρος του «συμμετέχοντα στην αγορά» δεν έχει οριστεί. Για 
λόγους ασφάλειας του δικαίου και σαφήνειας, θα πρέπει να οριστεί ο όρος του «συμμετέχοντα 
στην αγορά».
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8γ. «τόποι διαπραγμάτευσης»: 
οργανωμένοι τόποι διαπραγμάτευσης για 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που είναι 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ιδίως οι 
ρυθμιζόμενες αγορές και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ, 
και αγορές άμεσης παράδοσης (σποτ), 
περιλαμβανομένων των κόμβων φυσικού 
αερίου, για τα υλικά ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των «οργανωμένων αγορών» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τους «τόπους 
διαπραγμάτευσης». Ο όρος «οργανωμένες αγορές» περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες αγορές και 
τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης όπως ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID). Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της MiFID μπορεί να 
καθιερωθεί μια επιπρόσθετη κατηγορία οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης. Στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής, ωστόσο, είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι πωλήσεις άμεσης 
παράδοσης (σποτ) αυτές καθαυτές και οι τόποι διαπραγμάτευσης όπου πραγματοποιούνται 
αυτές οι πωλήσεις. Προκειμένου να διασαφηνιστεί ότι καλύπτονται τόσο οι τόποι 
χρηματοπιστωτικής διαπραγμάτευσης όσο και οι τόποι διαπραγμάτευσης άμεσης παράδοσης
(σποτ) ο όρος «οργανωμένες αγορές» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «τόποι 
διαπραγμάτευσης» ο οποίος θα πρέπει να ορίζεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 
πρόσωπο προς εκπλήρωση απαιτητής 
υποχρέωσης για την απόκτηση ή την 

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 
πρόσωπο προς εκπλήρωση απαιτητής 
υποχρέωσης για την απόκτηση ή την 
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πώληση ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής, όταν η υποχρέωση απορρέει 
από συμφωνία συναφθείσα προτού οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες περιέλθουν 
στην κατοχή του εν λόγω προσώπου.

πώληση ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής, όταν η υποχρέωση απορρέει 
από συμφωνία συναφθείσα προτού οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες περιέλθουν 
στην κατοχή του εν λόγω προσώπου ή στις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται για 
την κάλυψη υλικών θέσεων που 
περιορίζονται αυστηρά στις απώλειες που 
προκύπτουν από έκτακτες διακοπές πριν 
κοινοποιηθούν οι πληροφορίες στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η κάλυψη κινδύνων· Ωστόσο, σε περίπτωση έκτακτων 
διακοπών θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάκτηση της έλλειψης στην παραγωγή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου να προλαμβάνονται εκτινάξεις των τιμών και 
διακοπές λειτουργίας του συστήματος. Προκειμένου να υπάρξει όφελος από αυτήν την 
κατάσταση, θα πρέπει αυτή η εξαίρεση να περιορίζεται αυστηρά στις απώλειες που προκύπτουν 
από έκτακτες διακοπές.  Ωστόσο, ο όρος «σημαντική ζημία» μπορεί να διευκρινιστεί 
περισσότερο: «σημαντική ζημία όσον αφορά την τεχνική ή οικονομική σταθερότητα του 
συστήματος».

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α και γ της παραγράφου 1 
δεν εφαρμόζονται σε συμμετέχοντες της 
αγοράς που διαθέτουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και μπορούν με δική τους 
ευθύνη να προβαίνουν σε 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
κλείνουν τις ανοιχτές θέσεις τους όσον 
αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, σε 
περίπτωση που το να μην πράξουν έτσι 
θα επιφέρει σημαντικές ζημιές στην 
τεχνική και οικονομική σταθερότητα του 
συστήματος και στη λειτουργία της 
αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση οι 
συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να 
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κοινοποιούν τις πληροφορίες αμέσως 
μετά το κλείσιμο των θέσεών τους και να 
υποβάλλουν σχετική έκθεση στον 
Οργανισμό και την εθνική ρυθμιστική 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η κάλυψη κινδύνων· Ωστόσο, σε περίπτωση έκτακτων 
διακοπών θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάκτηση της έλλειψης στην παραγωγή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειμένου να προλαμβάνονται εκτινάξεις των τιμών και 
διακοπές λειτουργίας του συστήματος. Προκειμένου να υπάρξει όφελος από αυτήν την 
κατάσταση, θα πρέπει αυτή η εξαίρεση να περιορίζεται αυστηρά στις απώλειες που προκύπτουν 
από έκτακτες διακοπές.  Ωστόσο, ο όρος «σημαντική ζημία» μπορεί να διευκρινιστεί 
περισσότερο: «σημαντική ζημία όσον αφορά την τεχνική ή οικονομική σταθερότητα του 
συστήματος».

Τροπολογία 25

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, 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. Η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που έχουν εκπονηθεί σε στενή συνεργασία 
με τον Οργανισμό. Είναι ζωτικής 
σημασίας ο Οργανισμός ή η Επιτροπή να 
προβαίνουν κατά το προπαρασκευαστικό 
έργο τους στις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 όπως 
και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών(ΕΑΚΑΑ), τις εθνικές 
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ρυθμιστικές αρχές και τις αρμόδιες 
χρηματοπιστωτικές αρχές στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τη συλλογή δεδομένων (άρθρο 7) θα πρέπει να 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 (αριθ. 713/2009).

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α
Αδειοδότηση των συμμετεχόντων 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 
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 
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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 πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι: 
(α) υπάρχει 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 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 
λειτουργίαςπου 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 
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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 στις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 
ενεργειακή αγορά εθνικά ρυθμιστικά τέλη 
(εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενα)·
(γ) το να επιβάλλουν την υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων για τη δήλωση 
συναλλαγών/ ή λογαριασμών ή να 
διατηρούν μητρώα είναι αποδεκτό, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 17·

(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).
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7. Τέλη για την εξουσιοδότηση 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 λιγότερο από κάποιο 
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 της παραγράφου 9 (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.
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Τροπολογία 27

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 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. Τούτο ισχύει με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων του 
εθνικού δικαίου που καθιστούν δυνατό 
στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή σε 
άλλους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς 
να συγκεντρώνουν επιπρόσθετα δεδομένα 
σχετικά με τις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, πέρα από εκείνα που 
υποβάλλονται στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη παρακολούθηση της αγοράς μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη ευελιξία σε εθνικό 
επίπεδο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η καλύτερη και στενότερη εποπτεία των συναλλαγών όσον 
αφορά τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

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 

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 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να λογοδοτεί στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, το οποίο 
εκπροσωπείται επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του ACER και θα πρέπει επίσης να 
διασφαλιστεί ότι η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 29

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα αποτελέσουν σημαντική πηγή για την παρακολούθηση των 
ενεργειακών αγορών χονδρικής. Τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στους τόπους διαπραγμάτευσης είναι συνήθως τα πιο ρευστά, έχουν την 
ευρύτερη συμμετοχή χρηστών και επενδυτών και μπορούν να χρησιμεύσουν για τον καθορισμό 
των τιμών αναφοράς οι οποίες επηρεάζουν της τιμές της ενέργειας για τους χρήστες και 
καταναλωτές της ΕΕ. Για σκοπούς παρακολούθησης των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία. Στο βαθμό που οι τόποι 
διαπραγμάτευσης διαθέτουν βασικά δεδομένα, θα πρέπει να υποχρεούνται να τα υποβάλλουν 
στον ACER.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
καθιστούν δυνατή τη δήλωση των 
συναλλαγών όσον αφορά τα συναφή 
προϊόντα. 

Or. en

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
προβλέπουν την καταβολή τέλους από 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
υποβάλλουν δεδομένα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Τα τέλη αυτά 
αντανακλούν τα έξοδα του Οργανισμού 
για τη λειτουργία και διατήρηση της 
αναγκαίας συγκέντρωσης δεδομένων και 
των συστημάτων διαχείρισης έτσι ώστε 
να μπορεί να φέρει εις πέρας τα 
καθήκοντα του, όπως ορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) μια ορισθείσα αρχή που έχει λάβει 
σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις 
εθνικές διατάξεις προκειμένου να 
συγκεντρώσει ειδικά δεδομένα σχετικά με 
τις αγορές παραγωγής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι εθνικές αρχές διαθέτουν ήδη πληροφορίες όσον αφορά την εθνική αγορά ενέργειας, δεν 
θα πρέπει να δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση υποχρεωτικής κοινοποίησης.

Τροπολογία 33

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/ή στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή πληροφορίες όπως 
εκείνες που αφορούν τη δυναμικότητα των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένου του οριακού 
κόστους, την αποθήκευση, κατανάλωση ή 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού 
αερίου 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, 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
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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 φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή 
άλλες συναφείς οντότητες αρμόδιες για τη 
συλλογή δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή θεμελιωδών δεδομένων θα πρέπει να τυποποιηθεί όσο είναι δυνατόν προκειμένου 
να περιοριστεί η επιβάρυνση των συμμετεχόντων στην αγορά, και θα πρέπει να εναρμονιστεί με 
τη δομή υποβολής θεμελιωδών δεδομένων των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και άλλες πλατφόρμες.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
αναφορά και ο περιττός διοικητικός 
φόρτος, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που εγκρίνονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο στοχεύουν 
στην αποφυγή επικαλύψεων και 
διασφαλίζουν τη συμβατότητα με τις 
απαιτήσεις υποβολής δεδομένων 
σύμφωνα με άλλη συναφή νομοθεσία, 
όπως είναι ο κανονισμός του Συμβουλίου 
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(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 της 24ης 
Ιουνίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση 
στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων 
σε ενεργειακή υποδομή εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρινίζουν 
επίσης τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοστεί η εξαίρεση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 
ίδιες πληροφορίες δύο φορές και σε διαφορετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ή και με 
διαφορετική μορφή, διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προσοχή σε αυτά τα θέματα, κατά την εκπόνηση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Ο Οργανισμός μπορεί να εγγράψει ένα 
αρχείο καταγραφής συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού 
για τις υποδομές των ευρωπαϊκών 
αγορών [(EMIR) 2010/0250 (COD)].

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει 
γραφεία συνδέσμους κοντά στους 
σημαντικούς τόπους διαπραγμάτευσης, 
εάν το κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να 



PR\860344EL.doc 35/49 PE460.835v01-00

EL

διευκολύνει την εκτέλεση των 
καθηκόντων του που ορίζονται στα 
άρθρα 7 και 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να είναι σκόπιμο για τον Οργανισμό, ο οποίος βρίσκεται στην Λιουμπλιάνα, να 
ιδρύσει γραφεία συνδέσμου κοντά σε σημαντικές αγορές και τόπους διαπραγμάτευσης, 
προκειμένου να καλλιεργεί τακτικές σχέσεις με τους συμμετέχοντες στην αγορά και προκειμένου 
να έχει στη διάθεσή του όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Τροπολογία 37

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, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, οι αρμόδιες χρηματοπιστωτικές 
αρχές, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών και 
άλλες συναφείς αρχές, διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και 
την προστασία των πληροφοριών που
λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 7. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει μέτρα για να 
αποφεύγεται η κακή χρήση των 
πληροφοριών που διατηρεί στα συστήματά 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός εμπιστευτικότητας είναι απαραίτητο οι 
αυστηρές αυτές διατάξεις να εφαρμόζονται σε όλους τους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν 
στο καθεστώς για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στην ενεργειακή αγορά 
χονδρικής.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο

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

Αιτιολόγηση

Η ενασχόληση με τεράστιο όγκο εμπορικών δεδομένων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
εκθέτει τον Οργανισμό σε κίνδυνο να πέσει θύμα δικτυοπαραβίασης και άλλων μορφών 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η πρόσφατη απάτη και χειραγώγηση των καταλόγων ETS 
αποτελεί ένδειξη του ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων των συναλλαγών. Γι αυτόν τον 
λόγο είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια ΤΠ, έτσι ώστε να 
υπάρχει συμμόρφωση με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας.

Τροπολογία 39

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
αποκαλύπτει ούτε καθιστά δυνατό να 
συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με 
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που 
αφορούν συγκεκριμένους συμμετέχοντες 
στην αγορά ή συγκεκριμένες συναλλαγές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 40

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 ή οι 
ορισθείσες αρχές μεριμνούν για την 
εφαρμογή των απαγορεύσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια για την εφαρμογή αρχή που έχει την τελική ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ειδική εθνική θεσμική αρχιτεκτονική για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.  Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν την εθνική αρχή που είναι αρμόδια 
για την εφαρμογή του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή 
αγορά.

Τροπολογία 41

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 ή οι ορισθείσες 
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:

Or. en



PE460.835v01-00 38/49 PR\860344EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια για την εφαρμογή αρχή που έχει την τελική ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ειδική εθνική θεσμική αρχιτεκτονική για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.  Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν την εθνική αρχή που είναι αρμόδια 
για την εφαρμογή του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή 
αγορά.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – 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

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, έχει μεγάλη σημασία ο 
Οργανισμός να συνεργάζεται με εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αρμόδιες χρηματοπιστωτικές αρχές 
και τους φορείς εποπτείας της αγοράς των τόπων διαπραγμάτευσης, κατά την παρακολούθηση 
των ενεργειακών αγορών χονδρικής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστεί η δυνατότητα 
συνεργασίας με τις υπηρεσίες εποπτείας της αγοράς των τόπων διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 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 ή οι ορισθείσες 
αρχές ασκούν με συντονισμένο τρόπο τα 
καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη έχουν την τελική ευθύνη για τον ορισμό αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή 
του κανονισμού REMIT, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 11.  Όλες οι συναφείς εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

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

2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή ή 
ορισθείσα αρχή ενημερώνει τον 
Οργανισμό, με τον λεπτομερέστερο δυνατό 
τρόπο, όταν έχει βάσιμους λόγους να 
υποπτεύεται ότι, στο οικείο ή σε άλλο 
κράτος μέλος, τελούνται, ή έχουν τελεστεί, 
πράξεις αντίθετες προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

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 ή ορισθείσα 
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 δράση σύμφωνα με την παράγραφο 
3 στοιχείο β, εάν οι πράξεις επηρεάζουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται 
στις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ, και/ή σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη έχουν την τελική ευθύνη για τον ορισμό αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή 
του κανονισμού REMIT, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 11.  Όλες οι συναφείς εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών. 

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Ο ACER δε δημιουργήθηκε αρχικά για να παρακολουθεί σε τέτοιο βαθμό την ενεργειακή αγορά 
χονδρικής.  Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ικανοποιητικό τρόπο, θα πρέπει 
να του χορηγηθούν πρόσθετοι πόροι.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ενημερώνει την αρμόδια οικονομική αρχή 
του οικείου κράτους μέλους και τον 
Οργανισμό, όταν έχει βάσιμους λόγους να 
υποπτεύεται ότι στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής τελούνται, ή έχουν τελεστεί, 
πράξεις οι οποίες συνιστούν κατάχρηση 
της αγοράς κατά την έννοια της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ και επηρεάζουν τα 

(α) κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή ή 
ορισθείσα αρχή ενημερώνει την αρμόδια 
οικονομική αρχή του οικείου κράτους 
μέλους και τον Οργανισμό, όταν έχει 
βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι στις 
ενεργειακές αγορές χονδρικής τελούνται, ή 
έχουν τελεστεί, πράξεις οι οποίες 
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς κατά την 
έννοια της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και 
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χρηματοπιστωτικά μέσα που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 9 λόγω οδηγίας·

επηρεάζουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 
λόγω οδηγίας· Για τους σκοπούς αυτούς, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή οι 
ορισθείσες αρχές μπορούν να 
δημιουργήσουν κατάλληλες μορφές 
συνεργασίας με την αρμόδια 
χρηματοπιστωτική αρχή στο κράτος 
μέλους τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη έχουν την τελική ευθύνη για τον ορισμό αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή 
του κανονισμού REMIT, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 11.  Όλες οι συναφείς εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος (3) – εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η αρμόδια οικονομική αρχή κράτους 
μέλους ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τον 
Οργανισμό, όταν έχει βάσιμους λόγους να 
υποπτεύεται ότι στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής άλλου κράτους μέλους 
τελούνται, ή έχουν τελεστεί, πράξεις οι 
οποίες παραβιάζουν τις διατάξεις των 
άρθρων 3 και 4.

(γ) η αρμόδια οικονομική αρχή κράτους 
μέλους ενημερώνει την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, την ΕΑΚΑΑ και τον Οργανισμό, 
όταν έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται 
ότι στις ενεργειακές αγορές χονδρικής 
άλλου κράτους μέλους τελούνται, ή έχουν 
τελεστεί, πράξεις οι οποίες παραβιάζουν 
τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ το άρθρ. 11 ορίζει τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού, της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των αρμόδιων εθνικών χρηματοπιστωτικών αρχών σε επίπεδο 
ΕΕ, το άρθρο 11 (3) (γ) προβλέπει ότι η αρμόδια οικονομική αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και 
τον Οργανισμό, εάν υπάρξει υποψία καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά σύμφωνα με τα 
άρθρα 3 και 4. Σε περίπτωση που η αρμόδια δημοσιονομική αρχή είναι εθνική, πρέπει επίσης 
να υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή, προκειμένου να 
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διευκολυνθεί η παρακολούθηση της κατάχρησης της αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 
REMIT.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή που είναι 
αποδέκτης αιτήματος παροχής 
πληροφοριών, σύμφωνα με την παράγραφο 
4 στοιχείο α) ή αιτήματος έναρξης ερευνών 
για εικαζόμενη παραβίαση σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 στοιχείο β), λαμβάνει 
αμέσως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
ανταποκριθεί στο αίτημα. Σε περίπτωση 
που εθνική ρυθμιστική αρχή δεν είναι σε 
θέση να παράσχει αμέσως τις 
απαιτούμενες πληροφορίες, κοινοποιεί 
τους λόγους στον Οργανισμό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση.

Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή ή ορισθείσα 
αρχή που είναι αποδέκτης αιτήματος 
παροχής πληροφοριών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 στοιχείο α) ή αιτήματος 
έναρξης ερευνών για εικαζόμενη 
παραβίαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 
στοιχείο β), λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στο 
αίτημα. Σε περίπτωση που εθνική 
ρυθμιστική αρχή δεν είναι σε θέση να 
παράσχει αμέσως τις απαιτούμενες 
πληροφορίες, κοινοποιεί τους λόγους στον 
Οργανισμό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη έχουν την τελική ευθύνη για τον ορισμό αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή 
του κανονισμού REMIT, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 11.  Όλες οι συναφείς εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών. 

Τροπολογία 49

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 

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 
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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.

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα ελάχιστά πρότυπα για 
τις κυρώσεις ορίζονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2012 με στόχο να 
δημιουργηθεί ένα πλήρως εναρμονισμένο 
σύστημα κυρώσεων.  Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως ... το αργότερο και της 
κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χειραγώγηση της αγοράς θα πρέπει να τιμωρείται εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου 
οι εταιρείες που παραβιάζουν τις διατάξεις του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά να μην μπορούν να εγκαθιστούν την έδρα τους σε κράτη μέλη 
με λιγότερο αυστηρές κυρώσεις.  Επί του παρόντος, η Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση σχετικά 
με την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών (COM (2010) 716). Μετά από την ολοκλήρωση αυτής της διαβούλευσης, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την περαιτέρω εναρμόνιση των κυρώσεων και τη δημιουργία 
ελάχιστων απαιτήσεων για κυρώσεις σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 50

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
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Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με διατάξεις που αφορούν τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να γίνει η προσέγγιση 2 
+2 μήνες η τυποποιημένη μέθοδος. Η μέθοδος αυτή πρέπει να διατηρηθεί, διότι έχει το 
πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την ταχεία έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εφόσον η 
κατ 'εξουσιοδότηση πράξη δεν φαίνεται προβληματική, ενώ επιτρέπει επίσης στο Κοινοβούλιο 
να έχει επαρκή χρόνο για να κινήσει διαδικασία ένστασης (η οποία πρέπει να αρχίσει στην 
επιτροπή με ψηφοφορία και, στη συνέχεια, πρέπει να επιβεβαιωθεί από την Ολομέλεια).

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις συλλογής δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 εφαρμόζονται 
μετά από την έναρξη ισχύος των 
συναφών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 4. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την 
εφαρμογή των απαιτήσεων συλλογής 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις συγκέντρωσης δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν μόνο μετά από την έγκριση 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Από τη στιγμή που θα οριστούν οι απαιτήσεις και η μορφή 
για τη διαβίβαση των στοιχείων θα πρέπει να δίδεται επαρκές χρονικό περιθώριο στις 
ρυθμιστικές αρχές και τους συμμετέχοντες στην αγορά για να προσαρμοστούν στο καθεστώς 
αυτό.  Ο ACER θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των 
κανόνων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής (κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στην ενεργειακή αγορά – «κανονισμός REMIT») δημιουργεί ένα ενωσιακό νομικό πλαίσιο 
προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση και οι πράξεις χειραγώγησης της αγοράς στον 
τομέα της ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια).

Για ποιο λόγο είναι αναγκαία η τομεακή προσέγγιση;

Το πλαίσιο αυτό πρέπει να αφορά ειδικά τις ενεργειακές αγορές χονδρικής, και έρχεται να 
προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές1. Τα εγγενή 
χαρακτηριστικά των ενεργειακών προϊόντων, οι καταχρηστικές πρακτικές που 
παρατηρούνται ειδικά στην ενεργειακή αγορά (όπως ο περιορισμός των κεφαλαίων της 
παραγωγής), και οι διαφορετικοί ρυθμιστικοί στόχοι απαιτούν να εφαρμοστεί ειδική τομεακή 
προσέγγιση, η οποία να διέπεται από αρχές συμβατές και συναφείς με τους κανόνες της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Για την ενσωμάτωση των εθνικών ενεργειακών αγορών σε μία 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κάποιο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αθέμιτες πρακτικές στις ενεργειακές αγορές χονδρικής επηρεάζουν τα επίπεδα των τιμών 
σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, που 
είναι να αποστέλλουν σαφή μηνύματα στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις σχετικά με τη βέλτιστη χρήση ενέργειας, να παρέχουν καθοδήγηση για 
λογικές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, και να προωθούν την αποδοτική χρήση της 
ενέργειας.  Οι παραπάνω πρακτικές προκαλούν, αντιθέτως, αστάθεια των τιμών, έχουν ως 
αποτέλεσμα αυξημένες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές (πολίτες και επιχειρήσεις) και 
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη όσων ενδιαφέρονται πιθανώς να επενδύσουν σε σχέδια 
ενεργειακών υποδομών. Η διαφάνεια των ενεργειακών αγορών συνιστά προϋπόθεση για την 
περαιτέρω ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, η οποία αναμένεται να αποφέρει 
σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές. Για αυτόν τον λόγο, ο κανονισμός για την ακεραιότητα 
και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά («κανονισμός REMIT») συνιστά σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη του στόχου που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς έως το 20142.

Ο κανονισμός απαγορεύει τις πρακτικές κατάχρησης της αγοράς με τη μορφή 
«εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών» (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 3) και 
«χειραγώγησης της αγοράς» (άρθρο 2 παράγραφος 2 και άρθρο 4) στα ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο). Απαιτεί από τους συμμετέχοντες στην 
αγορά να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες (άρθρο 4 παράγραφος 4).

Ο βασικότερος παράγοντας όσον αφορά την παρακολούθηση των συναλλαγών στην αγορά 
είναι ο νεοϊδρυθείς Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).  
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, οι συμμετέχοντες στην αγορά οφείλουν να 
                                               
1 Πρόκειται ιδίως για την οδηγία σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς (2003/6/ΕΚ) και την οδηγία σχετικά με 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα (οδηγία MiFID -2004/39/ΕΚ). 
2 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ενέργεια, § 4.
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παρέχουν στον Οργανισμό καταγραφές των συναλλαγών τους επί ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής. Ο Οργανισμός παρακολουθεί αυτά τα δεδομένα και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 6).  Ο Οργανισμός ανταλλάσσει τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνει με άλλους οργανισμούς, και ιδίως με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις 
χρηματοπιστωτικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών (άρθρο 8).

Η εφαρμογή των απαγορεύσεων όσον αφορά την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών 
και τη χειραγώγηση της αγοράς εμπίπτει στη δικαιοδοσία των αρμόδιων εθνικών αρχών, 
δηλαδή των ρυθμιστικών αρχών, στις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εκχωρούν επαρκείς 
εξουσίες (άρθρο 10).  Τα κράτη μέλη καθορίζουν επίσης κυρώσεις για παραβάσεις του 
κανονισμού (άρθρο 13).

Ο κανονισμός καθιερώνει ένα σύστημα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του 
Οργανισμού και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (άρθρο 11).  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενημερώνουν η μία την άλλη και τον ACER, όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για πρακτικές 
που παραβιάζουν τον κανονισμό. Ο ACER θα έχει την εξουσία να ζητεί πληροφορίες από τις 
εθνικές αρχές, να τους ζητεί να διεξάγουν έρευνες ή να συγκαλούν ομάδες ερευνών στις 
οποίες να συμμετέχουν διάφορες αρχές όταν πρόκειται για διασυνοριακές υποθέσεις.  Οι 
αρμόδιες για την ενέργεια αρχές θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τις χρηματοπιστωτικές 
αρχές σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για παράβαση της οδηγίας για την κατάχρηση 
αγοράς και αντίστροφα, σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για παράβαση του παρόντος 
κανονισμού (άρθρο 11 παράγραφος 3).

Η πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και 
της ασφάλειας των δεδομένων που συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται από τον Οργανισμό, 
καθώς και του επαγγελματικού απορρήτου όσον αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η Επιτροπή προτείνει να προβεί σε αναθεώρηση ή περαιτέρω διασαφήνιση των απαιτήσεων 
του παρόντος κανονισμού μέσω κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων - ιδίως σε ό,τι αφορά τους 
ορισμούς και τη μορφή και το περιεχόμενο της συλλογής δεδομένων.  Η διαδικασία σχετικά 
με τις κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις ορίζεται στα άρθρα 15, 16 και 17.

Ο κανονισμός θα έχει άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να χρειάζεται να ληφθούν 
μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής και την ειδική 
τομεακή προσέγγιση της στον τομέα της ενέργειας, που έχει ως στόχο να αποφευχθεί τυχόν
κατάχρηση της αγοράς.  Η δομή της πρότασης και οι μηχανισμοί που προτείνονται για την 
εφαρμογή του κανονισμού είναι πολύ καλοί, ωστόσο, μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις 
οι οποίες αντανακλώνται στο σχέδιο έκθεσης.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις αγορές εκπομπών CO2 με βάση το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.  Η αγορά εκπομπών CO2 συνδέεται στενά με τις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  Έχουν πολλά βασικά κοινά στοιχεία, όπως 
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το επίπεδο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τις τιμές του άνθρακα και του φυσικού αερίου 
και την οικονομική δραστηριότητα.  Κατά συνέπεια, το CO2 και οι τιμές χονδρικής της 
ενέργειας είναι αλληλένδετα.  Σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στην αγορά διοξειδίου 
του άνθρακα –και ιδίως οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής– συμμετέχει επίσης στις χονδρικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια, το τομεακό ρυθμιστικό 
καθεστώς για την ενεργειακή αγορά χονδρικής θα πρέπει να περιλαμβάνει συμβόλαια και για 
το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

Οι αγορές πετρελαίου και άνθρακα συνδέονται επίσης με τις αγορές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας.  Οι εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου και άνθρακα επηρεάζουν και την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ωστόσο, οι αγορές αυτές έχουν παγκόσμια 
διάσταση και δεν μπορούν να εφαρμόζονται επαρκώς σε επίπεδο ΕΕ.  Οι συμμετέχοντες στην 
αγορά στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να καλούνται να παράσχουν πληροφορίες –το οποίο 
θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των ρυθμιζόμενων ενεργειακών αγορών της 
ΕΕ όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο– χωρίς να υπόκεινται στον 
μηχανισμό ελέγχου και εφαρμογής.

Κανόνας «de minimis»

Προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της περαιτέρω ελευθέρωσης των ενεργειακών 
αγορών, ο κανονισμός θα πρέπει να μην εφαρμόζεται στους πολύ μικρούς συμμετέχοντες 
στην αγορά, και, κατά συνέπεια, ούτε και σε συναλλαγές κάτω από ένα ορισμένο όριο.  Έτσι 
αποφεύγονται επιβαρύνσεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά οι οποίες θα δρούσαν 
απαγορευτικά όσον αφορά την εισαγωγή τους στις αγορές ενέργειας.  Οι συμμετέχοντες στην 
αγορά που εμπορεύονται ποσότητες που δεν υπερβαίνουν κάποιο ορισμένο όριο δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για τις συναλλαγές τους, ούτε και να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις αδειοδότησης (κανόνας de minimis).

Ορισμοί

Αρκετοί ορισμοί μπορούν να βελτιωθούν δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους εν χρήσει 
ορισμούς ελήφθησαν από την οδηγία σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς, η οποία εν τω 
μεταξύ θεωρείται παρωχημένη. Ειδικότερα, θα μπορούσε να προστεθεί ένα διευκρινιστικό 
παράδειγμα σχετικά με το τί συνιστά μορφή χειραγώγησης της αγοράς.  Εκτός αυτού, μπορεί 
να ενισχυθεί η νομική σαφήνεια του κειμένου με την πρόσθεση επιπλέον ορισμών: θα ήταν 
σκόπιμο να προστεθούν ορισμοί για «τους συμμετέχοντες στην αγορά» και για τους «τόπους 
διαπραγμάτευσης».

Ρόλος του Οργανισμού

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επομένως, θα πρέπει να του 
χορηγούνται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ιδρύει γραφεία συνδέσμου κοντά στους κυριότερους τόπους συναλλαγών.  Με βάση την 
εμπειρία που θα αποκτήσει όσον αφορά την παρακολούθηση της αγοράς, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να καταρτίσει σχέδια για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα υποβάλλονται προς 
έγκριση στην Επιτροπή.  Η ετήσια έκθεσή του σχετικά με την παρακολούθηση της αγοράς 
χονδρικής πώλησης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται στο 
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Κοινοβούλιο, και να δημοσιοποιείται έτσι ώστε να ενισχύεται η λογοδοσία.

Επιπλέον, θα μπορούσε να προβλεφθεί ο Οργανισμός να αρχίσει να λειτουργεί στο μέλλον ως 
αρχείο καταγραφής συναλλαγών για οικονομικές συναλλαγές που αφορούν ειδικά τον τομέα 
της ενέργειας.  Αυτό θα διευκολύνει τις δραστηριότητες των εμπόρων του τομέα της 
ενέργειας, δεδομένου ότι θα αποφεύγεται η υποβολή στοιχείων στο αρχείο καταγραφής 
συναλλαγών για το οικονομικό τομέα που ορίζεται στο πλαίσιο του κανονισμού για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (κανονισμός EMIR), και θα χορηγήσει στον Οργανισμό 
ένα εργαλείο μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για τις νέες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά (κανονισμός REMIT).

Σύστημα αδειοδότησης

Για να ενισχύσει τα εργαλεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο εισηγητής πρότεινε 
την καθιέρωση ενός συστήματος αδειοδότησης για τους εμπόρους του τομέα της ενέργειας, 
σύμφωνα με το οποίο οι χορηγηθείσες άδεις μπορούν να αφαιρούνται σε περίπτωση 
παράβασης του παρόντος κανονισμού.  Άδειες εγκριθείσες σε ένα κράτος μέλος πρέπει να 
ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση.  Το σύστημα αδειοδότησης δεν θα πρέπει να προσθέσει 
γραφειοκρατία και θα πρέπει να αφορά μόνο εμπόρους που πραγματοποιούν συναλλαγές 
πάνω από ένα ορισμένο όριο.

Υποβολή στοιχείων

Η Επιτροπή (και ο Οργανισμός) θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τον φόρτο εργασίας που 
σχετίζεται με την υποβολή στοιχείων, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία στο μέτρο του 
δυνατού και διασαφηνίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες βάσει των διαφόρων ισχυόντων κανονισμών και οδηγιών.  Συγχρόνως , μπορεί 
στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου να κατασταθεί δυνατό για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή 
άλλους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς να συγκεντρώνουν επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά 
με τις ενεργειακές αγορές χονδρικής, πέρα από εκείνα που υποβάλλονται στον Οργανισμό.

Εναρμονισμένες κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ

Η χειραγώγηση της αγοράς θα πρέπει να τιμωρείται εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προκειμένου οι εταιρείες που παραβιάζουν τις διατάξεις του κανονισμού για την ακεραιότητα 
και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά να μην μπορούν να εγκαθιστούν την έδρα τους σε 
κράτη μέλη με λιγότερο αυστηρές κυρώσεις.  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έως τα τέλη 
του 2012 προτάσεις για την περαιτέρω εναρμόνιση των κυρώσεων και να ορίσει ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Εμπιστευτικότητα και συστήματα ΤΠ

Ο εισηγητής έχει υποβάλει πολλές προτάσεις με τις οποίες προσπαθεί να ενισχύσει την 
προστασία των ευαίσθητων εμπορικών δεδομένων που υποβάλλονται στις συναφείς αρχές.  
Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα βέλτιστα διαθέσιμα πρότυπα 
ασφαλείας για τα συστήματα ΤΠ κατά τη διαχείριση αυτών των δεδομένων, κατά προτίμηση 
συνεργαζόμενος στενά με τον ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων 
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και Πληροφοριών).

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να είναι κατάλληλα διατυπωμένη και ό,τι είναι 
δυνατό και εφικτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο του παρόντος κανονισμού.  
Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιείται επαρκής διαβούλευση πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.  Κάθε συννομοθέτης θα πρέπει να μπορεί να παρατείνει κατά 
δύο μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, τη συνήθη προθεσμία για την υποβολή ένστασης όσον αφορά 
κάποια κατ' εξουσιοδότηση πράξη.  Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
νομική σαφήνεια για την εφαρμογή του κανονισμού, διατυπώνοντας ότι ο κανονισμός για την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως μόνο 
αφού τεθούν σε ισχύ οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν παραπάνω, καθώς και με εκείνες που προτάθηκαν στο 
πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τον ρόλο του και να βελτιώσει τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη 
σταθερότητα των χονδρικών αγορών ενέργειας.  Δεδομένης της σημασίας και του επείγοντος 
χαρακτήρα της δημιουργίας του εργαλείου αυτού για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, ο εισηγητής θα εργαστεί με στόχο την ταχεία έγκριση της πρότασης.


