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Απαντήσεις του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των 

Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ): Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

1. Η απάντηση του ACER εν συντομία 
 
Ο ACER συμφωνεί με τη γενική παρατήρηση του ΕΕΣ ότι μια πλήρως ολοκληρωμένη 
εσωτερική αγορά ενέργειας έχει αποκτήσει ακόμη πιο επείγοντα χαρακτήρα λόγω της 
ενεργειακής κρίσης και της κρίσης του κόστους ζωής με τις οποίες βρίσκονται σήμερα 
αντιμέτωποι οι πολίτες της ΕΕ. 
 
Η έκθεση ελέγχου του ΕΕΣ εκδίδεται σε μια εποχή αυξημένης ευαισθησίας σχετικά με τα οφέλη 
και τις συνέπειες της ολοκλήρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Πρόκειται για 
μια σοβαρή συζήτηση που ενέχει κινδύνους για πιθανό κατακερματισμό της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον. Ως εκ τούτου, είναι ακόμη σημαντικότερο το να είμαστε 
ακριβείς και μετρημένοι. 
 
Η άποψη του ACER όσον αφορά τις κύριες παρατηρήσεις του ΕΕΣ σχετικά με την ολοκλήρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ο ACER θα επιδοκίμαζε μια πιο ισορροπημένη επισκόπηση των τεράστιων 
προσπαθειών και των επιτευγμάτων που έχουν σημειωθεί όσον αφορά την 
ολοκλήρωση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

 Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης είναι το πλέον ολοκληρωμένο στον 
κόσμο. Αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. 
Με βάση ένα σενάριο χωρίς διασυνοριακό εμπόριο το 2021, ο ACER εκτιμά ότι τα 
οφέλη αυτά ανέρχονται σε περίπου 34 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως1, ευνοώντας το 
διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού των κρατών μελών2. 
 

 Η επιτυχία της Ευρώπης όσον αφορά την πρόοδο σχετικά με την ολοκλήρωση του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών πολλών 
φορέων3 και, ως εκ τούτου, θα ικανοποιούσε τον ACER η αναγνώριση της 
πολυπλοκότητας και της προσπάθειας που ενέχει το εγχείρημα αυτό. 
 

 Ο ACER θα επιδοκίμαζε την αναγνώριση ορισμένων πολύ σημαντικών επιτευγμάτων 
που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2015-2021 — επιτεύγματα που καθιστούν απτά 
τα οφέλη του έργου για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής 

                                                

1 Βλέπε σύνοψη και σημείο 38 των παρατηρήσεων της έκθεσης του ΕΕΣ. 
2 Για λεπτομέρειες, βλ. ACER’s Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design, 
Απρίλιος 2022. 
3 Στους εν λόγω φορείς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και φορείς της αγοράς, έμποροι ενέργειας, ο 
ACER και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ). 

http://s-intranet/
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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ενέργειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία (το 2018) ενός ενιαίου 
μηχανισμού κατανομής που θα κατανέμει τα διαθέσιμα μακροπρόθεσμα και 
βραχυπρόθεσμα δικαιώματα δυναμικότητας μεταφοράς σε όλα τα εσωτερικά σύνορα 
της ΕΕ· η ευρωπαϊκή ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη σε 15 χώρες (2018) και η έναρξη 
λειτουργίας, τα τελευταία δύο χρόνια, των ευρωπαϊκών πλατφορμών εξισορρόπησης, 
η ανάπτυξη των οποίων θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και 
θα επιτρέψει σε νέους παράγοντες (όπως η απόκριση ζήτησης και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας) να συμμετέχουν στην εν λόγω αγορά. 

 
Ο ACER αποδέχεται τις συστάσεις, εκτός από την ημερομηνία-στόχο για την υλοποίηση της 
σύστασης 3. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί πλήρως η σύσταση για 
την εποπτεία των αγορών έως την προθεσμία που έθεσε το ΕΕΣ, δηλαδή έως το 2025. 
 
 

2. Γενικές παρατηρήσεις του ACER σχετικά με την ολοκλήρωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ 

 
Ο ACER θα εκτιμούσε την αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών και των επιτευγμάτων 
που σημειώθηκαν όσον αφορά την ολοκλήρωση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, 
στοιχεία τα οποία ενίσχυσαν το διασυνοριακό εμπόριο κατά την τελευταία δεκαετία και 
απέφεραν σημαντικά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Το πραγματικό 
αποτέλεσμα αυτών των τεράστιων προσπαθειών είναι ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ευρώπης είναι το πλέον ολοκληρωμένο παγκοσμίως. Με βάση ένα σενάριο χωρίς 
διασυνοριακό εμπόριο το 2021, ο ACER εκτιμά ότι τα οφέλη αυτά ανέρχονται σε περίπου 
34 δισ. ευρώ ετησίως4, ευνοώντας το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και 
βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού των κρατών μελών5. 
 
Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Ο ACER θα εκτιμούσε την αναγνώριση ορισμένων πολύ σημαντικών επιτευγμάτων 
που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2015-2021. Στα επιτεύγματα που αντιπροσωπεύουν 
καθοριστικά ορόσημα για την πορεία προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και καθιστούν απτά τα οφέλη του εν λόγω σχεδίου ολοκλήρωσης της 
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

 η σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς 
και η δημιουργία (τον Οκτώβριο του 2018) ενός ενιαίου μηχανισμού κατανομής, ο 
οποίος κατανέμει τα διαθέσιμα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δικαιώματα 
δυναμικότητας μεταφοράς σε όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και λειτουργεί ως 
εφεδρικός μηχανισμός για το έργο Ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας· 

 η έναρξη λειτουργίας (Ιούνιος 2018) της ευρωπαϊκής ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης 
σε 15 χώρες, η οποία, μετά από δύο κύματα επέκτασης, αναμένεται σύντομα να 
ολοκληρωθεί πλήρως με το τέταρτο και τελευταίο κύμα (δηλαδή την ολοκλήρωση της 
αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα και τη Σλοβακία)· 

 η έναρξη λειτουργίας των ευρωπαϊκών πλατφορμών εξισορρόπησης κατά την 
τελευταία διετία, η ανάπτυξη των οποίων θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας του 

                                                

4 Βλέπε σύνοψη και σημείο 38 των παρατηρήσεων της έκθεσης του ΕΕΣ. 
5 Για λεπτομέρειες, βλ. ACER’s Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design, 
Απρίλιος 2022. 

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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εφοδιασμού και θα επιτρέψει σε νέους παράγοντες (όπως η απόκριση ζήτησης και οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) να συμμετέχουν στην εν λόγω αγορά· και 

 η πρόσφατη (8 Ιουνίου 2022) έναρξη λειτουργίας του έργου που βασίζεται στην 
ενδοημερήσια ροή των περιφερειών του Κεντρικού δικτύου, το οποίο βελτιστοποιεί τη 
χρήση της υφιστάμενης διαζωνικής δυναμικότητας στο ήμισυ περίπου της Ευρώπης 
(13 χώρες). 
 

Επιπλέον, ο ACER επισημαίνει ότι το έργο για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ευρώπης: 

 δεδομένης της υψηλής φιλοδοξίας και του πολυ-παραγοντικού τοπίου της Ευρώπης, 
είναι το πιο απαιτητικό, πολυκρατικό έργο ολοκλήρωσης της ενέργειας παγκοσμίως· 

 χάρη στην επιτυχία του, τα κράτη μέλη μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την 
τρέχουσα κρίση στην αγορά ενέργειας (μικρότερη αστάθεια των τιμών και μεγαλύτερη 
ασφάλεια του εφοδιασμού) και θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
μελλοντικές προκλήσεις· 

 έχει συμβάλει στην αύξηση του μεριδίου ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, με ταχύτερο, ασφαλέστερο και οικονομικά 
αποδοτικότερο τρόπο από ό, τι αναμενόταν αρχικά· και 

 θα είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού αρκετών κρατών μελών, 
τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα διασυνοριακής 
δυναμικότητας για εμπορία. 

 
Σε αυτή την πολύπλοκη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς, η αξία του ACER δεν έγκειται 
μόνο στη συσπείρωση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ), αλλά και στη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκόμενων μερών και στη γνωμοδότησή τους σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και πιο 
μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Εκτός από τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων και την έκδοση 
συστάσεων για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν επίσης την επιτυχημένη πρωτοβουλία του 
ACER να θεσπίσει μια αποτελεσματική στρατηγική παρακολούθησης χωρίς αποκλεισμούς 
μέσω της συγκρότησης τεσσάρων ευρωπαϊκών επιτροπών ενδιαφερόμενων μερών που θα 
συμβάλουν στην παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας εφαρμογής των κωδίκων 
δικτύου — καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία των διαδικασιών και των ρυθμίσεων που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τους κωδικούς δικτύου — σε τοπικό, περιφερειακό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την εντολή των εν λόγω επιτροπών ενδιαφερόμενων 
μερών. 
 
 

3. Ειδικές παρατηρήσεις 
 
 
Παρατήρηση VIII (Σύνοψη) 
Παρόλο που ο ACER εκτιμά τις προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της προσέγγισης 
παρακολούθησης στο μέλλον, ο ACER πιστεύει ότι η προσέγγιση παρακολούθησης την οποία 
ακολούθησε ήταν αποτελεσματική για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με βασικά 
ζητήματα που διακυβεύονται κατά την εφαρμογή (ή μη) κωδίκων και κατευθυντήριων 
γραμμών-πλαίσιο δικτύου. 

Επιπλέον, 

1) Κατά την τελευταία επταετία (δηλαδή από την έγκριση κωδίκων και κατευθυντήριων 
γραμμών δικτύου), όλες οι εσωτερικές (ειδικές ομάδες, ομάδα εργασίας, ρυθμιστικό 
συμβούλιο) και οι εξωτερικές δομές του ACER — ευρωπαϊκές επιτροπές 

https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/20150529%20ESC%20Draft%20ToR.pdf
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ενδιαφερόμενων μερών, τριμερείς ομάδες συντονισμού (ΕΕ-ACER-ΕΔΔΣΜ-ΗΛ), 
ομάδα για την παρακολούθηση της εφαρμογής υψηλού επιπέδου (ΕΕ-ACER-ΕΔΔΣΜ-
ΗΛ), Ευρωπαϊκό φόρουμ ρυθμιστικών φορέων ηλεκτρικής ενέργειας το «φόρουμ της 
Φλωρεντίας» — έχουν αφιερωθεί στην παρακολούθηση της προόδου και των 
προκλήσεων όσον αφορά την εφαρμογή των κωδίκων και των κατευθυντήριων 
γραμμών δικτύου της ΕΕ. Ειδικότερα, ο ACER τονίζει τον ρόλο και τη συμβολή των 
ευρωπαϊκών επιτροπών ενδιαφερόμενων μερών στη συνεχή άσκηση πίεσης στα 
εμπλεκόμενα μέρη που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των κωδίκων και των 
κατευθυντήριων γραμμών δικτύου, είτε πρόκειται για διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς (ΔΣΜ), ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (NEMO), ΕΡΑ 
και, ενίοτε, τον ACER και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

2) Ο ACER κάνει διάκριση μεταξύ της παρακολούθησης των δεσμευτικών κωδίκων 
δικτύου σε επίπεδο ΕΕ (όπου έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες από τον 
ACER για τη συνεπή, συστηματική και ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την κατάσταση εφαρμογής τους) και της παρακολούθησης των κατευθυντήριων 
γραμμών δικτύου (όπου καταβλήθηκαν κυρίως προσπάθειες για την έγκαιρη έγκριση 
των όρων, των προϋποθέσεων και των μεθοδολογιών). 

Χάρη σε αυτό το ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών δομών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 
ΕΡΑ, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν δεόντως για την κατάσταση 
εφαρμογής κάθε κώδικα και κατευθυντήριας γραμμής δικτύου. 
 
Παρατήρηση 73 
 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν ενεργά στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κωδίκων και των κατευθυντήριων γραμμών δικτύου, ιδίως μέσω των τεσσάρων ευρωπαϊκών 

επιτροπών ενδιαφερομένων μερών που συστάθηκαν αμέσως μετά την έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών (βλ. την εντολή των εν λόγω επιτροπών και την ημερήσια διάταξη, 
τα πρακτικά και το υλικό των συνεδριάσεων αυτών από τη σύστασή τους στον επίσημο 

δικτυακό τόπο των ευρωπαϊκών επιτροπών ενδιαφερόμενων μερών) (στη διεύθυνση 

www.entsoe.eu). 
 
Ο ACER έδωσε συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την πρώτη του 
κατευθυντήρια γραμμή CACM6/FCA7 και το 2021 διατύπωσε σύσταση για την κατευθυντήρια 
γραμμή CACM 2.0. Τον Οκτώβριο του 2022, ο ACER δρομολόγησε διαδικασία διαβούλευσης 
η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε πρόταση τροποποίησης της κατευθυντήριας γραμμής FCA 
τον Μάρτιο του 2023. 

Ο ACER δεν κάλυψε την κατευθυντήρια γραμμή για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας 
(EB) στην πρώτη έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής (IMR) που δημοσιεύτηκε το 2019, 
διότι οι δραστηριότητες για την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση 
ηλεκτρικής ενέργειας επικεντρώθηκαν στην έγκαιρη έγκριση όρων, προϋποθέσεων και 
μεθοδολογιών, η οποία συνήθως προηγείται της υλοποίησης των έργων. 
 
 

                                                

6 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης 
7 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας. 

https://www.entsoe.eu/network_codes/esc/#balancing
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&from=SV
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Παρατήρηση 84 
Παρόλο που ο ACER δεν υπέβαλε καμία επίσημη γνωμοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αλλά ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των εκθέσεων παρακολούθησης της 
αγοράς (MMR), διατύπωσε συστάσεις προς τις ΕΡΑ, τους διαχειριστές των συστημάτων 
μεταφοράς (ΔΣΜ) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα έγγραφα. Παρατίθενται ορισμένα 
ενδεικτικά παραδείγματα: 

1) ένα παράδειγμα σχετικά με τις κοινές μεθοδολογίες υπολογισμού δυναμικότητας και 
επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής το 2016· 

2) ένα παράδειγμα σχετικά με την εφαρμογή του ελάχιστου περιθωρίου που διατίθεται 
για διαζωνικές συναλλαγές· 

3) ένα παράδειγμα για την αναθεώρηση της κατευθυντήριας γραμμής CACM. 
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Ο ACER θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της εποπτικής του δραστηριότητας είναι συγκρίσιμο σε 
μεγάλο βαθμό με την εποπτεία που ασκείται από   πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα 
διεκπεραιώνουν συναλλαγές (PPAT), καθώς και από χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές. 
Ο επί του παρόντος χαμηλός αριθμός αποφάσεων επιβολής που βασίζονται σε 
προκαταρκτικές αξιολογήσεις του ACER σχετίζεται με τον μικρό αριθμό παραπομπών του 
ACER σε απόλυτους όρους. Ωστόσο, σε σχετικούς όρους, οι παραπομπές του ACER 
αυξάνονται σταθερά κατά τα τελευταία 5 έτη, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 8,8 % (από 2,4 %) 
του συνόλου των υποθέσεων που αναφέρθηκαν στον Οργανισμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη προσωπικού για δραστηριότητες εποπτείας, στην ελλιπή κάλυψη της εποπτείας της 
αγοράς και στον χρόνο διεξαγωγής των ερευνών των ΕΡΑ. 
 

4. Απαντήσεις του ACER στις συστάσεις του ΕΕΣ 
 
Ο ACER σημειώνει ότι οι συστάσεις 1, 2, 5 και 7 απευθύνονται στην Επιτροπή. 
 
Σύσταση 3 — Ενίσχυση της εποπτείας της ακεραιότητας των χονδρικών αγορών από 
τον ACER 
 
Ο ACER αποδέχεται τη σύσταση, εκτός από την ημερομηνία-στόχο για την υλοποίηση της 
σύστασης. Η εφαρμογή της σύστασης αυτής έως το 2025 δεν είναι ρεαλιστικά εφικτή. 
 
Ο Οργανισμός έχει επανειλημμένα δηλώσει στα έγγραφα ετήσιου προγραμματισμού του από 
το 2016 ότι, με βάση τους διαθέσιμους πόρους του, δεν μπορεί να εκπληρώσει δεόντως τις 
νομικές υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού REMIT8. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής και από το 
ίδιο το ΕΕΣ. 

Με βάση τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το έγγραφο προγραμματισμού του 
ACER για την περίοδο 2022-2024 και το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, χορηγήθηκαν στον 
ACER πρόσθετοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Ωστόσο, οι νέες προσλήψεις θα 
πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το 2027. 

                                                

8 Κανονισμός (EE) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT) 

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2002-2016.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2002-2016.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2001-2019.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2001-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1227&from=EN
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Όσον αφορά το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού REMIT, ο ACER έχει επικεντρωθεί 
στην επέκταση καταρχάς της κάλυψης της εποπτείας της αγοράς αναπτύσσοντας και 
ενισχύοντας τις προειδοποιήσεις κατά την επόμενη πενταετία. Ο ACER δεν διέθετε στο 
παρελθόν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την κάλυψη της δραστηριότητας αυτής και, ως 
εκ τούτου, θα χρειαστεί να καλυφθούν πολλές υστερήσεις. Δεύτερον, ο ACER προσλαμβάνει 
πρόσθετους εμπειρογνώμονες στον τομέα της εποπτείας της αγοράς προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό «προειδοποιήσεων» που χρειάζονται μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία από εμπειρογνώμονες και να επεκτείνει την κάλυψη της 
εποπτείας. Τρίτον, το έργο εποπτείας της αγοράς του ACER βρίσκεται αντιμέτωπο με τις 
εξελισσόμενες αγορές χονδρικής της ΕΕ (π.χ. ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη (SIDC), 
ενδοημερήσιες δημοπρασίες και πλατφόρμα για τις αγορές εξισορρόπησης της ΕΕ) και την 
πιθανή επέκταση των δικαιοδοσιών του REMIT (π.χ. η περιφέρεια της Ενεργειακής 
Κοινότητας προετοιμάζεται για τη θέσπιση σύζευξης των αγορών). Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανέθεσε πρόσφατα στον ACER την εκπόνηση ενός δείκτη αναφοράς για το ΥΦΑ 
και (ανάλογα με τις πολιτικές συζητήσεις) θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφορτιστεί με την 
εφαρμογή ενός «μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς φυσικού αερίου». Αυτά τα πρόσθετα 
καθήκοντα θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιβραδύνουν τις εργασίες για την υλοποίηση της 
σύστασης αυτής έως το 2025. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο ACER προσπαθεί να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις του βάσει 
του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού REMIT ενσωματώνοντας σταδιακά τους 
αναγκαίους πρόσθετους πόρους που διατίθενται μέσω του νομοθετικού δημοσιονομικού 
δελτίου έως το 2027. 
 
 
Σύσταση 4 — Επιτάχυνση της χρήσης των τελών του κανονισμού REMIT για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών στην εποπτεία της αγοράς από τον ACER 
 
Ο ACER αποδέχεται τη σύσταση. 
 
Σύσταση 6 — Βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του ACER 
 
Ο ACER αποδέχεται τη σύσταση. 


