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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. O Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (γνωστός 

και ως «ACER», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στη Λιουμπλιάνα, ιδρύθηκε 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1. Κύριο καθήκον του Οργανισμού είναι να συνεπικουρεί τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές κατά την άσκηση, σε επίπεδο Ένωσης, των ρυθμιστικών 

καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, να 

συντονίζει τη δράση τους. Δυνάμει του κανονισμού για την ακεραιότητα και τη 

διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά (Regulation on Energy Market Integrity and 

Transparency, REMIT)2, ανατέθηκαν στον Οργανισμό, από κοινού με τις 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές, νέες, πρόσθετες αρμοδιότητες όσον αφορά την 

παρακολούθηση της χονδρικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές 

ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των 

βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και 

ελέγχου του Οργανισμού. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά 

στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά 

περίπτωση) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.  

                                            

1  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1. 

2  Κανονισμός αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Οκτωβρίου 2011, ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1, ο οποίος αναθέτει 
σημαντικό ρόλο στον Οργανισμό όσον αφορά την εποπτεία της διαπραγμάτευσης 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής στην Ευρώπη. 

3  Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες 
και οι δραστηριότητες του Οργανισμού. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις4 και τις εκθέσεις σχετικά με την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού5

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί. 

 για το οικονομικό έτος που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, καθώς και για τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται6

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του 

Οργανισμού περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την 

επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των 

: 

                                            

4  Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό 
οικονομικού αποτελέσματος, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση 
μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

5  Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 

6  Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42). 
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λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής7

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη 

συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για 

την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, 

νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.  

·και τη 

διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. 

Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού 

ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων 

πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο 

δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 

λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 

οικονομική κατάσταση του Οργανισμού. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο8

                                            

7  Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector 
Accounting Standards, IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, 
κατά περίπτωση, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting 
Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 δήλωση τόσο ως προς 

την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί 

8  Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 
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τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες 

δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων 

οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το 

Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη 

βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους 

ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που 

δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα 

και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των 

διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση 

των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και 

ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του 

νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. 

Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές 

δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές 

διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και 

της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που 

συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης 

αξιοπιστίας.  

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού 

παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 
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κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών 

του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 

του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 

λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, 

από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.  

10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του 

Συνεδρίου. 

11. Ο Οργανισμός μετέφερε στο επόμενο οικονομικό έτος πιστώσεις ύψους 

άνω των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 56 % των 

συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων του τίτλου IIΙ (κτίριο του Οργανισμού και 

συναφείς δαπάνες), κυρίως σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού REMIT. 

Πρόκειται για επιχειρησιακή δραστηριότητα πολυετούς χαρακτήρα, η οποία θα 

έπρεπε να είχε καταχωριστεί στον τίτλο ΙΙΙ του προϋπολογισμού, αδυναμία που 

διορθώθηκε στις περιπτώσεις μεταγενέστερων πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων.  

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

12. Επιπλέον, ο Οργανισμός μετέφερε στο επόμενο οικονομικό έτος πιστώσεις 

ύψους άνω των 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 91 % των 

συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων του τίτλου IIΙ, επίσης σε σχέση με την 

εφαρμογή του κανονισμού REMIT. Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μεταφορών 

πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου ΙΙΙ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόσθετη 

χρηματοδότηση, ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, που ελήφθη μέσω 

διορθωτικού προϋπολογισμού που εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013. 
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ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ 

13. Στο τέλος του έτους, τα ρευστά διαθέσιμα του Οργανισμού ανέρχονταν 

σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ 

σχετίζονταν με την καθυστερημένη τροποποίηση του προϋπολογισμού (βλέπε 

σημείο 12). Παρόλα αυτά, ο μέσος όρος των ταμειακών υπολοίπων κατά τη 

διάρκεια του έτους ήταν σημαντικά υψηλότερος από αυτόν που θα 

δικαιολογούσαν οι επιχειρησιακές ανάγκες. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

14. Στο παράρτημα Ι

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων 

που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο σε 

προηγούμενα έτη. 

 

 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο 

κύριος Milan Martin CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 

Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουλίου 2014. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

          Πρόεδρος 
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Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2011 

Το υψηλό επίπεδο μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων και 
μεταφορών, καθώς και το χαμηλό επίπεδο πληρωμών, 
αποτελούν ένδειξη ανεπαρκειών στην κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, και αντιβαίνουν στην αρχή της 
ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 

2011 

Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της διαφάνειας των διαδικασιών 
πρόσληψης. Παραδείγματος χάριν, οι προκηρύξεις κενής θέσης 
δεν προσδιόριζαν τον ανώτατο αριθμό υποψηφίων που θα 
περιλαμβάνονταν σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων και δεν 
ανέφεραν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης. Επιπλέον, οι 
ερωτήσεις για τις γραπτές δοκιμασίες και τις συνεντεύξεις, καθώς 
και η στάθμισή τους, δεν είχαν οριστεί πριν από την εξέταση των 
αιτήσεων.  

Ολοκληρώθηκε 

2012 

Για την κάλυψη των υψηλότερων διδάκτρων, ο Οργανισμός 
καταβάλλει στους υπαλλήλους των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε 
σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
συμπληρωματικό επίδομα, επιπλέον των σχολικών επιδομάτων 
που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης1. Τα εν 
λόγω συμπληρωματικά επιδόματα, το συνολικό ύψος των 
οποίων ανήλθε το 2012 σε 23 000 ευρώ περίπου, δεν 
καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και, 
επομένως, είναι παράτυπα. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Ο Οργανισμός μετέφερε ανειλημμένες πιστώσεις στο πλαίσιο 
του τίτλου II (κτιριακές και συναφείς δαπάνες του Οργανισμού) 
του προϋπολογισμού του, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, που 
αντιστοιχούν στο 81 % των συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων 
του τίτλου ΙΙ. Οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων συνδέονται κατά 
κύριο λόγο με την εφαρμογή του κανονισμού REMIT που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεδομένου ότι η εφαρμογή συνδέεται με τα 
επιχειρησιακά καθήκοντα του Οργανισμού, θα έπρεπε κανονικά 
να είχε καταχωρισθεί στον τίτλο ΙΙΙ του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 

2012 

Το 2012, ο Οργανισμός προέβη σε 20 μεταφορές πιστώσεων 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, ύψους περίπου 
1 εκατομμυρίου ευρώ, που αφορούσαν 43 θέσεις του 
προϋπολογισμού. Η κατάσταση αυτή αποτελεί ένδειξη 
αδυναμιών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 

2012 

Στο τέλος του έτους, τα ρευστά διαθέσιμα του Οργανισμού 
ανέρχονταν σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
πλεονάσματος του προϋπολογισμού για το 2011, ύψους 
1,6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της 
πρόσκλησης του 2011 για καταβολή εισφορών υπερβολικού 
ύψους. Η Επιτροπή ανέκτησε το καθ’ υπέρβαση ποσό τον 
Ιανουάριο του 2013. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί ένδειξη 
αυστηρής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. 

Σε εξέλιξη 
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Το Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στις ελεγχθείσες διαδικασίες 
πρόσληψης, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη διαφάνεια και την ίση 
μεταχείριση των υποψηφίων: οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων και 
των γραπτών δοκιμασιών δεν είχαν οριστεί πριν από την 
εξέταση των αιτήσεων. Οι προϋποθέσεις που έπρεπε να 
πληρούν οι υποψήφιοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στις 
γραπτές και τις προφορικές δοκιμασίες, καθώς και για να 
περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων δεν εξειδικεύονταν 
επαρκώς, και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των 
υποψηφίων που συμμετείχαν στις γραπτές δοκιμασίες δεν ήταν 
επαρκή. 

Σε εξέλιξη 

 

1 Το άρθρο 3 του παραρτήματος VII προβλέπει την καταβολή ποσού ίσου με το διπλάσιο του βασικού επιδόματος των 252,81 ευρώ = 

505,62 ευρώ.
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Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Λιουμπλιάνα) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς αρμοδιοτήτων 
της Ένωσης βάσει της 
Συνθήκης  

(άρθρο 114 (πρώην 
άρθρο 95 της ΣΕΚ) και 
άρθρο 194 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα 
μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. 

Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης υπόψη 
της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα 
της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο: 

α)  να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 

β)   να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, 

γ)   να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την 
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 

δ)   να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών. Τα εν λόγω 
μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών. 

Αρμοδιότητες του 
Οργανισμού  

(όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, στον 
κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 838/2010 της 
Επιτροπής και στον 
κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου) 

 

Στόχοι 

Ο Οργανισμός έχει σκοπό να συνδράμει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την άσκηση, σε 
επίπεδο ΕΕ, των ρυθμιστικών καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, 
να συντονίζει τη δράση τους. Καθήκοντα 

Καθήκοντα 

− συμπληρώνει και συντονίζει το έργο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 

− συμμετέχει στη δημιουργία ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα δίκτυα, 

− υπό ορισμένες συνθήκες, λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις ανά περίπτωση όσον αφορά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και ασφάλειας λειτουργίας σχετικά με τις 
διασυνοριακές υποδομές, 

− παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά όργανα σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν την 
ενέργεια, 

− παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, 

− υποβάλλει πρόταση στην Επιτροπή σχετικά με το ετήσιο συνολικό ύψος της αντιστάθμισης για 
τη διασυνοριακή υποδομή για τον μηχανισμό ITC, 

− συνεργάζεται με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, την ESMA, τις αρμόδιες οικονομικές αρχές των 
κρατών μελών και, κατά περίπτωση, με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού όσον αφορά την 
παρακολούθηση των χονδρικών αγορών ενέργειας, 

− αξιολογεί τη λειτουργία και τη διαφάνεια των διαφορετικών κατηγοριών αγορών και τρόπους 
διαπραγμάτευσης, και 

− διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή, όσον αφορά τους κανόνες της αγοράς, τις 
καταγραφές συναλλαγών, τις εντολές διαπραγμάτευσης, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την ακεραιότητα της αγοράς και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς,  

− συνδράμει τις ΕΡΑ στην αξιολόγηση της συνεπούς εφαρμογής των κριτηρίων προσδιορισμού 
και της μεθοδολογίας ανάλυσης κόστους/οφέλους των έργων κοινού ενδιαφέροντος (Projects 
of Common Interests, PCI), καθώς και στην αξιολόγηση της διασυνοριακής διάστασής τους 
στο πλαίσιο μιας περιφέρειας και στην παρουσίαση της αξιολόγησης αυτής σε περιφερειακές 
ομάδες, 

− διατυπώνει γνώμη σχετικά με τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων PCI στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, καθώς και σχετικά με την συνεπή εφαρμογή των 
κριτηρίων και της ανάλυσης κόστους/οφέλους στις διάφορες περιφέρειες, 

− διατυπώνει γνώμη, απευθυνόμενη στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με τις 
μεθοδολογίες που προτείνονται από τα ENTSO για μια εναρμονισμένης ανάλυση 
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κόστους/οφέλους για το ενεργειακό σύστημα συνολικά σε επίπεδο Ένωσης, 

− παρακολουθεί την εφαρμογή των PCI, 

− διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τα κίνητρα 
και την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης των αυξημένων κινδύνων που συνεπάγοντας οι 
επενδύσεις στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. 

Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύνθεση 

Δύο μέλη διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο μέλη διορίζονται από την Επιτροπή και 
πέντε μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο. Κάθε μέλος έχει έναν αναπληρωτή. 

Καθήκοντα 

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. 
Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει την αποστολή του και εκτελεί τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό. 

Διευθυντής 

Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, μετά από ευνοϊκή γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, 
βάσει πίνακα υποψηφίων τους οποίους προτείνει η Επιτροπή. 

Ρυθμιστικό συμβούλιο 

Σύνθεση 

Ένας ανώτερος εκπρόσωπος των ρυθμιστικών αρχών από κάθε κράτος μέλος και ένας 
εκπρόσωπος της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος έχει έναν αναπληρωτή, ο οποίος 
ορίζεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε κράτους μέλους. 

Καθήκοντα 

− Γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή σχετικά με τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις οι οποίες 
εξετάζονται προς έγκριση. 

− Καθοδηγεί τον διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

− Γνωμοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή. 

− Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού. 

Εξωτερικός έλεγχος 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. 

Πόροι που τέθηκαν στη 
διάθεση του 
Οργανισμού το 2013 
(2012) 

 

Προϋπολογισμός 2013 (2012) 

11,9 (7,2) εκατομμύρια ευρώ,  

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (2012) 

Στον πίνακα προσωπικού προβλέπονταν: 49 (43) θέσεις  

Στις 31 Δεκεμβρίου είχαν πληρωθεί: 49 (42) 

Λοιποί υπάλληλοι: 20 (14) 

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 69 (57), εκ των οποίων ασκούσαν: 

– επιχειρησιακά καθήκοντα: 41 (34) 
– διοικητικά καθήκοντα: 28 (23) 

Προϊόντα και υπηρεσίες 
που παρασχέθηκαν το 
2013 

 

− Μία κατευθυντήρια οδηγία πλαισίου (Αέριο: Κατευθυντήρια οδηγία πλαισίου σχετικά με τους 
κανόνες για τις εναρμονισμένες δομές τιμολόγησης της μεταφοράς). Διοργανώθηκαν δημόσιες 
διαβουλεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων. 

− Κώδικες δικτύου 

α)    Επτά αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με κώδικες δικτύου (Ηλεκτρική ενέργεια: Κώδικας 
δικτύου για τη μελλοντική κατανομή χωρητικότητας, κώδικας δικτύου για τις λειτουργίες 
του συστήματος, κώδικας δικτύου για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό, 
κώδικας δικτύου για τον έλεγχο και τις εφεδρείες φορτίου-συχνότητας, κώδικας δικτύου για 
τη σύνδεση ζήτησης. Αέριο: Κώδικας δικτύου για την εξισορρόπηση και κώδικας δικτύου 
για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων). 

β)    Τέσσερις ειδικές συστάσεις σχετικά με κώδικες δικτύου (στο σύνολό τους σχετικά με την 
ηλεκτρική ενέργεια: Κώδικας δικτύου για τις απαιτήσεις διασύνδεσης με το δίκτυο που 
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εφαρμόζεται σε όλους τους παραγωγούς, κώδικας δικτύου για την κατανομή 
δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, κώδικας δικτύου για την επιχειρησιακή 
ασφάλεια και κώδικας δικτύου για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό).  

γ)    Τρεις συστάσεις (Ηλεκτρική ενέργεια: Κώδικας δικτύου για τη σύνδεση ζήτησης, κώδικας 
δικτύου για τον έλεγχο και τις εφεδρείες φορτίου-συχνότητας. Αέριο: Κώδικας δικτύου για 
την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς). 

− Γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του ENTSO-E (Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) για το 2013.  

− Γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του ENTSO-E για το 2014. 

− Γνώμη σχετικά με την αγορά δυναμικότητας για την επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  

− Γνώμη σχετικά με την έκθεση προβλέψεων για τον χειμώνα του 2012/2013 και την επισκόπηση 
του καλοκαιριού 2012 του ENTSO-E. 

− Γνώμη σχετικά με το κατά πόσον το μακροπρόθεσμο μέσο οριακό κόστος είναι κατάλληλο για 
την αξιολόγηση του κόστους των υποδομών που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του 
μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.  
 

− Γνώμη σχετικά με το χάρτη πορείας Ε&Α 2013-2022 και το σχέδιο υλοποίησης 2014-2016 του 
ENTSO-E. 

− Γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση του ENTSO-E για το 2012.  

− Γνώμη σχετικά με την έκθεση προβλέψεων για το καλοκαίρι του 2013 και την επισκόπηση του 
χειμώνα 2012/2013 του ENTSO-E. 

− Γνώμη σχετικά με το εγχειρίδιο διαδικασιών (πλατφόρμα διαφάνειας) του ENTSO-E. 

− Γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση του ENTSOG για το 2011. 

− Γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του ENTSOG για το 2013. 

− Γνώμη σχετικά με την πρόβλεψη επάρκειας αερίου για τον χειμώνα 2011-2012. 

− Γνώμη σχετικά με τα περιφερειακά σχέδια επενδύσεων στον τομέα του αερίου (GRIPS) 
2011(12) - 2020(21). 

− Γνώμη σχετικά με την πρόβλεψη επάρκειας αερίου για το καλοκαίρι  

− Γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση του ENTSOG για το 2012. 

− Γνώμη σχετικά με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου αερίου 2013-1022. 

− Γνώμη σχετικά με τον μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τηλεφόρτωση 
δεδομένων από την πλατφόρμα διαφάνειας, που ορίζεται από το ENTSOG (κανονισμός 
αριθ. 715/2009, παράρτημα I, 3.1.1. 1) ε)). 

− Γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του ENTSOG για το 2014. 

− Γνώμη σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή σε όλες τις περιφέρειες των κριτηρίων και της 
μεθοδολογίας της ανάλυσης κόστους-οφέλους για τα έργα που παρουσιάζονται, καθώς και 
σχετικά με την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας τους. 

− Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση πρότασης τροποποίησης του κώδικα δικτύου για την 
πρόσθετη και νέα δυναμικότητα (αέριο). 

− Επικαιροποίηση της δεύτερης έκδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού REMIT, της τρίτης έκδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την 
εφαρμογή των ορισμών του κανονισμού REMIT, καθώς και επικαιροποίηση του εγγράφου 
ερωτήσεων και απαντήσεων. 

− Σύσταση σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την αντιστάθμιση μεταξύ ΔΣΜ. 

− Σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αρχεία συναλλαγών (συμβάσεις για την 
αγορά εξισορρόπησης και συμβάσεις μεταφοράς). 

− Σύσταση σχετικά με τα αιτήματα διασυνοριακής κατανομής κόστους που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της πρώτης κατάστασης έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου. 

− Ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του REMIT.  

− Έκθεση παρακολούθησης του μηχανισμού ITC για το 2012. 

− Έκθεση σχετικά με τους μηχανισμούς αξιοποίησης των αποθεμάτων και την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

− Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή από τα ENTSO-E και ENTSOG των καθηκόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 8, παράγραφοι 1-3 του κανονισμού αριθ. 714/2009 και στο άρθρο 8, 
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παράγραφοι 1-3 του κανονισμού αριθ. 715/2009 αντίστοιχα. 

− Συμπεράσματα υψηλού επιπέδου ενός εσωτερικού εργαστηρίου (με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων ΕΡΑ) σχετικά με τις ροές κλειστού βρόγχου.  

− Μια κοινή έκθεση ACER-CEER για την παρακολούθηση της αγοράς (άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009) δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου και παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες. 

− Τον Φεβρουάριο δημοσιεύθηκε η επισκόπηση της κατάστασης των περιφερειακών 
πρωτοβουλιών (Regional Initiatives Status Review) για το 2012. 

− Δημοσιεύθηκαν τέσσερις ηλεκτρονικές τριμηνιαίες εκθέσεις για περιφερειακές πρωτοβουλίες 
για το αέριο (Gas Regional Initiatives - GRIs) και τέσσερις ηλεκτρονικές τριμηνιαίες εκθέσεις για 
περιφερειακές πρωτοβουλίες για την ηλεκτρική ενέργεια (Electricity Regional Initiatives - ERIs). 

− Στις 17 Μαΐου ο Οργανισμός διοργάνωσε την ετήσια διάσκεψή του με θέμα «Energy Markets: 
2014 and beyond» με 200 συμμετέχοντες. 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από τον Οργανισμό. 
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11. Όπως επισήμανε το Συνέδριο, ο Οργανισμός είχε ήδη διορθώσει τη διαπιστωθείσα αδυναμία με 
την καταχώριση μεταγενέστερων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με την εφαρμογή 
του κανονισμού REMIT στις επιχειρησιακές θέσεις του προϋπολογισμού στον τίτλο ΙΙΙ. 
 
12. Όπως παραδέχεται το Συνέδριο, το υψηλό ποσοστό των μεταφορών αντικατοπτρίζει την 
καθυστέρηση στην εφαρμογή του REMIT. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταφορά 
των απαραίτητων πρόσθετων κεφαλαίων από την ΓΔ Ενέργειας εγκρίθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 
2013 και ο Οργανισμός έλαβε τα κεφάλαια αρχές Νοεμβρίου του 2013. Ωστόσο, ο Οργανισμός 
κατόρθωσε να ολοκληρώσει με επιτυχία έως τον Δεκέμβριο του 2013 όλες τις προγραμματισμένες 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε σχέση με την εφαρμογή του REMIT ενώ οι συναφείς δαπάνες 
καταβάλλονται το 2014. 
 
13. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος του έτους περιλαμβάνονται 3 εκατομμύρια ευρώ που 
εισπράχθηκαν στο τέλος του έτους ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η διαφορά 
διατηρήθηκε για να καλύψει το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων, κυρίως των υποχρεώσεων που 
συνδέονται με τον κανονισμό REMIT, οι οποίες αναλήφθηκαν προς το τέλος του 2013. Το εργαλείο 
πρόβλεψης ταμειακών διαθεσίμων που θεσπίστηκε το 2014 θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση 
των ταμειακών διαθεσίμων στο μέλλον.       
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