Απόφαση
4/906/10.03.2021
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
──────────────────
Θέμα: Χορήγηση απαλλαγών στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Ε.Χ.Ε.) Α.Ε.» από υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής διαφάνειας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.648/2012.
2.
Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α/14/30.01.2018) «Αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
3.
Την υπ’ αριθμ. απόφαση 1/872/4.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1491/21.04.2020) του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4.
Την επιστολή με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 1357/01.07.2020 της Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ με την οποία υποβλήθηκαν αιτήματα απαλλαγής από
την υποχρέωση δημοσιοποίησης προσυναλλακτικών πληροφοριών.
5.
Τις αποφάσεις 13/1697/11.11.2020 και 8/1720/02.03.2021 της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6.
Τις από 19.01.2021 γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών
και Αγορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7.
Το από 05.03.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών
Αξιών και Αγορών σε απάντηση του από 2.3.2021 ηλεκτρονικού μηνύματος της
Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8.
Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και
αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).
9.
Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1
Χορηγούνται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Χ.Ε.) Α.Ε.»
αναφορικά με τα παράγωγα επί εμπορευμάτων ενέργειας (συμβόλαια μελλοντικής
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εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας) οι ακόλουθες
απαλλαγές από τις υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής διαφάνειας όσον αφορά:
α) εντολές που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών εν αναμονή της
δημοσιοποίησής τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/583 (εντολές με Συνθήκη ΣΤΟΠ)
β) προσυμφωνημένες συναλλαγές για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί
εμπορευμάτων ενέργειας τα οποία θεωρούνται πως δεν έχουν ρευστή αγορά σύμφωνα
με το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχείο (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και τα άρθρα 6
και 13 και τον πίνακα 7.1 του παραρτήματος ΙΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/583.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου
Η Πρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Η Β’ Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Σπυρίδων Σπύρου
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