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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Περιήλθε στην αντίληψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ότι τον Ιανουάριο του 2018
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ψηφίστηκε το Μέρος Γ´ του Τμήματος A´ του νόμου 4512/2018 (ο «νόμος») με πρωτοβουλία του
ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην αρμοδιότητα του οποίου και εμπίπτει, χωρίς να
προηγηθεί διαβούλευση με την ΕΚΤ.
Ο νόμος α) αναθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) το καθήκον της εποπτείας των πιστωτικών
ιδρυμάτων ως συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας και το καθήκον της έκδοσης, από κοινού με την
ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παράγωγης νομοθεσίας για τον καθορισμό των ειδικών κριτηρίων τα
οποία πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να συμμετέχουν στις αγορές ενέργειας· β)
επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα να ενεργούν ως εκκαθαριστικά μέλη σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
(ΚΑ) των αγορών ενέργειας στην Ελλάδα, αναθέτοντας στην ΤτΕ το καθήκον της εποπτείας των
πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την ιδιότητα αυτή και της έκδοσης παράγωγης νομοθεσίας για τον καθορισμό
των ειδικών κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να συμμετέχουν
σε ΚΑ ως εκκαθαριστικά μέλη· και γ) αναθέτει στην ΤτΕ το καθήκον άσκησης των εξουσιών και των
αρμοδιοτήτων επίβλεψης που προβλέπει ο ελληνικός νόμος για την ενσωμάτωση της οδηγίας σχετικά με
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το αμετάκλητο του διακανονισμού ως προς τα συστήματα των ΚΑ της ελληνικής αγοράς ενέργειας.
Η ΕΚΤ είναι αρμόδια για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με το νόμο βάσει των άρθρων 127 παράγραφος 4
και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε συνδυασμό
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Μέρος Γ´ (Χρηματιστήριο Ενέργειας) του νόμου 4512/2018 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A´ 5/17.01.2018).
Νόμος 2789/2000 (Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και
στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A´ 21/11.2.2000).
«Σύστημα» όπως ορίζεται στην οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα
διακανονισμού αξιογράφων, ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45 (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού).
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με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά
με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών
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διατάξεων , τα οποία απαιτούν από τις εθνικές αρχές να διαβουλεύονται με την ΕΚΤ επί σχεδίων
νομοθετικών διατάξεων που αφορούν α) εθνική κεντρική τράπεζα (εν προκειμένω την Τράπεζα της
Ελλάδος), β) συστήματα πληρωμών και διακανονισμού και γ) καθήκοντα της ΕΚΤ που αφορούν την
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το άρθρο 127 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ.
Η ΕΚΤ θα εκτιμούσε τη δέουσα λήψη υπόψη των ως άνω παρατηρήσεων από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την εκ μέρους του τήρηση στο μέλλον της υποχρέωσης διαβούλευσης με
την ΕΚΤ όταν συντρέχει περίπτωση.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

Κοιν: κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος
κ. P. Moscovici, Επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και
Τελωνείων
κ. L. Romero Requena, Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συν. Οδηγός διαβούλευσης των εθνικών αρχών με την ΕΚΤ όσον αφορά σχέδια νομοθετικών διατάξεων
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ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 42.

2

