ΑΠΟΦΑΣΗ
«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ «ENERGY CLEAR»
(Συνεδρίαση )

Αφού έλαβε υπόψη
α) τις διατάξεις της § 1.7 της Ενότητας 1, των § 2.10.13, § 2.25, § 2.27, § 2.28, § 2.37 και § 2.38
της Ενότητας 2, της § 4.3 επ. της Ενότητας 4 και της § 5.3(1) της Ενότητας 5 του Κανονισμού
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς(εφεξής ο
«Κανονισμός »),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1.
1.1
1.

Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί

Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα Απόφαση συνιστάται επιτροπή µε τίτλο «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας
και Κρίσεων», στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 2.

2.

Η παρούσα Απόφαση ορίζει κάθε θέμα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης
Υπερημερίας και Κρίσεων (εφεξής η «Επιτροπή»).

1.2
1.

Ορισμοί
Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με
τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

2.

Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους
κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής, όπως προβλέπεται στο προοίμιο

Απόφαση ()
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του Κανονισμού.
Άρθρο 2.
2.1
1.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Αποφασιστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή αποφασίζει επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της σύμφωνα µε τις
επόμενες υποπαραγράφους.

2.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου, ήτοι μέτρων που
συμβάλλουν στον περιορισμό ή την αποτροπή του κινδύνου σε σχέση µε την εκκαθάριση των
συναλλαγών και τη λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης . Η Επιτροπή προβαίνει στις
προβλεπόμενες, σύμφωνα με τα πιο κάτω, αναπροσαρμογές σύμφωνα µε μεθοδολογία που
εφαρμόζει η ENERGY CLEAR και καθορίζει µε απόφασή της. Αρμοδιότητές της είναι ιδίως οι εξής:
α)

Η αναπροσαρμογή του ελάχιστου ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς βάσει μεθοδολογίας που εφαρμόζει η
ENERGY CLEAR σε τακτική βάση σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην § 2.27 της Ενότητας
2 του Κανονισμού.

β)

Η έκτακτη αναπροσαρμογή του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς ή και η καταβολή έκτακτων εισφορών από τα
Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις § 2.25, § 2.27.2, § 2.28 της
Ενότητας 2 του Κανονισμού , ιδίως στις περιπτώσεις ενεργοποίησης του Κεφαλαίου
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, διαγραφής
Εκκαθαριστικού Μέλους, αναπροσαρμογής μερίδας συνεπεία εταιρικών ή άλλων
γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών, διαπίστωσης μη επάρκειας των διαθέσιμων
πόρων βάσει ελέγχων ή συνδρομής εκτάκτων λόγων χάριν προστασίας της αγοράς ιδίως
λόγω ακραίων μεταβολών των τιμών και εν γένει μεγεθών της αγοράς.

γ)

Η αναπροσαρμογή, σε τακτική ή έκτακτη βάση, των Παραμέτρων υπολογισμού
Περιθωρίου Ασφάλισης και κατανάλωσης Πιστωτικών Ορίων ή η αύξηση των απαιτήσεων
Περιθωρίου Ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των Λογαριασμών Εκκαθάρισης όσο και για
μεμονωμένους Λογαριασμούς, και ο ορισμός προθεσμίας για την κάλυψη αυτών,
συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν επερχόμενους κινδύνους σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα
στις § 2.37 και § 2.38 της Ενότητας 2 του Κανονισμού .

δ)

Απόφαση ()

Η διεξαγωγή εναλλακτικών διαδικασιών κατάθεσης ασφαλειών ως και εκπλήρωσης
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υποχρεώσεων διακανονισμού των συναλλαγών, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι αδυναμίας
γνωστοποίησης στοιχείων και εν γένει τεχνικών δυσλειτουργιών ή άλλων καταστάσεων
αδυναμίας ή αφερεγγυότητας στις συμμετέχουσες στην εκκαθάριση τράπεζες, η λήψη των
πάσης φύσεως αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις έντονης μεταβολής των τιμών ή άλλων
συναλλακτικών συνθηκών στην αγορά, ουσιωδών τεχνικών προβλημάτων, αδυναμίας
γνωστοποίησης στοιχείων από τις τράπεζες ή άλλους συμμετέχοντες στο διακανονισμό,
διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ή αναστολής λειτουργίας της υποκείμενης
αγοράς ή εφόσον συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που αυξάνει τον κίνδυνο στις
συναλλαγές, όπου συντρέχει περίπτωση ανάλογα µε το Σύστημα.
ε)

Η κάλυψη Πιστωτικού Ορίου Λογαριασμού Εκκαθάρισης με χρήση διαθεσίμων της
μερίδας του του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προκειμένου να
αντιμετωπισθούν έκτακτες συνθήκες της αγοράς ή τεχνικές δυσλειτουργίες.

στ)

Η διεξαγωγή της εκκαθάρισης των συναλλαγών µε άλλες εναλλακτικές μεθόδους ιδίως
όταν συντρέχουν λόγοι δυσλειτουργίας του Συστήματος.

ζ)

Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις
συνθήκες της αγοράς, για την προστασία των Συστημάτων από πιστωτικούς και άλλους
εγγενείς κινδύνους.

3.

Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς αντιμετώπιση
υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, ιδίως
όταν αυτή οφείλεται σε οριστική του αδυναμία και συνεπάγεται την εκπλήρωση της χρηματικής
υποχρέωσης στο χρηματικό διακανονισμό από την ENERGY CLEAR. Ειδικότερα τέτοια μέτρα
συνιστούν ιδίως
α)

Η λήψη απόφασης για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί ως
ασφάλεια από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος κατ’ εντολή της ENERGY CLEAR µε
σκοπό την κάλυψη των εκκρεμοτήτων στο χρηματικό διακανονισμό που προκύπτουν ως
συνέπεια της υπερημερίας. Η εφαρμογή ρητρών εκκαθαριστικού συμψηφισμού σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Η λήψη απόφασης για τη χρήση των ασφαλειών που
παρέχουν τα μέλη, των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, πιστωτικών
διευκολύνσεων (credit lines), τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους της ENERGY CLEAR µε σκοπό
την κάλυψη των χρηματικών εκκρεμοτήτων στο διακανονισμό που προκύπτουν ως
συνέπεια της υπερημερίας ως και των εν γένει προερχόμενων από αυτή κινδύνων

Απόφαση ()
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ρευστότητας στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
β)

Σε περίπτωση διαπίστωσης ζημίας ως συνέπεια της υπερημερίας η λήψη των
απαραίτητων αποφάσεων προς κάλυψή της, ήτοι:
•

η χρήση ασφαλειών ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν παρασχεθεί από
το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό,

•

η χρήση της μερίδας του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους,

•

η χρήση ως προς το εναπομείναν μέρος της ζημίας και προς κάλυψή της, των λοιπών
Μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό.

•

η χρήση των Ειδικών Ίδιων Πόρων,

γ)Η διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης για τη διευθέτηση καταστάσεων υπερημερίας και
την αποτροπή των σχετικών κινδύνων στην αγορά.
4.

Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τη λήψη έναντι Εκκαθαριστικού Μέλους, ενός ή και
περισσότερων από τα παρακάτω προβλεπόμενα στον Κανονισμό μέτρα:
α)

έγγραφη επίπληξη

β)

επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στην
εκκαθάριση ή το διακανονισμό των συναλλαγών, ενδεικτικά να επιτρέπεται στο Άμεσο
Εκκαθαριστικό Μέλος να εισάγει μόνο εντολές πώλησης ενεργειακών προϊόντων
χονδρικής και για περιορισμένο χρονικό διάστημα που θέτει η Επιτροπή.

γ)

απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην εκκαθάριση των
συναλλαγών.

5.

Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο της από ομάδες εργασίας που καθορίζονται ως
προς τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και την εν γένει λειτουργία τους µε απόφασή της.

6.

Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της κατά τα ως άνω οριζόμενα αυτεπάγγελτα. Δύναται
επίσης να επιληφθεί ως προς ορισμένη υπόθεση και μετά από σχετικό επ’ αυτής αίτημα του
Διοικητικού Συμβουλίου της ENERGY CLEAR.

7.

Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης σύμφωνα µε τα ως άνω προβλεπόμενα, η Επιτροπή προβαίνει
σε σχετική έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ENERGY CLEAR.

8.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας, δεν θίγει την
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εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της ENERGY CLEAR να επιλαμβάνεται επί των θεμάτων της
αρμοδιότητάς της οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, ως και να αποφασίζει διαφορετικά.
9.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής ως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επί θεμάτων της αρμοδιότητάς
της, γνωστοποιούνται άμεσα στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

2.2
1.

Γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή μπορεί επίσης να γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ENERGY CLEAR ή,
οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να εισηγείται προς αυτό τη λήψη αποφάσεων επί των
προβλεπόμενων στην § 2.1 θεμάτων της αρμοδιότητάς της ή και επί άλλων θεμάτων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού σύμφωνα µε την § 1.7 της Ενότητας I.

Άρθρο 3.
3.1
1.

2.

Σύνθεση Επιτροπής

Μέλη
Η Επιτροπή είναι πενταμελής. Μέλη της ορίζονται:
α)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENERGY CLEAR

β)

Ο Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών

γ)

Ο επικεφαλής της μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου

δ)

Ο επικεφαλής της μονάδα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού

ε)

Ο επικεφαλής της μονάδας Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

και Αναπληρωματικά Μέλη:
α)

Στέλεχος της μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου που θα ορισθεί από τον επικεφαλής της
μονάδας.

β)

Στέλεχος της μονάδας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού που θα ορισθεί από τον
επικεφαλής της μονάδας.

Άρθρο 4.
4.1
1.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Απαρτία
Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τρία (3)

Απόφαση ()

Σελίδα 5 από 6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

τουλάχιστον μέλη της.
4.2
1.
4.3
1.

Πλειοψηφία
Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία.
Πρακτικά
Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 5.
1.

Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ENERGY CLEAR ως
διαχειριστή Συστήματος.

2.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ENERGY CLEAR.

Απόφαση ()

Σελίδα 6 από 6

