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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo yra būtinas. 

Praėjus dešimtmečiui po palaipsnio elektros ir dujų rinkos liberalizavimo tapo akivaizdu, kad 
atsiradę energijos mainai ir daugelyje vietų sudarytos ne biržos sutartys (OTC) nebuvo 
apsaugoti nuo bandymų manipuliuoti rinkomis ir pažeidimų pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija. Kaip kitaip būtų galima paaiškinti tam tikrus nereguliarius elektros ir dujų srautų 
judėjimus, jei tarpvalstybinių energijos rinkų stiprumas ir likvidumas turėjo užtikrinti didesnį 
stabilumą ir galimybę geriau numatyti kainas. 

Anuomet Komisija gyrė energijos rinkų liberalizavimą kaip būtiną priemonę, sudarysiančią 
galimybes sumažinti elektros energijos ir dujų kainas vartotojams. Iš tiesų kainos kilo ir 
„energijos stoka“ tapo vykstančios liberalizacijos sinonimu. 

Tai dar viena priežastis, dėl kurios reikia siekti, kad energijos rinkos taptų skaidresnės, geriau 
prižiūrimos ir kad visi bandymai manipuliuoti ir visi piktnaudžiavimai rinka būtų nustatomi ir 
baudžiami. 

Siūlydama atskirą energijos rinkoms skirtą reglamentą Komisija pripažįsta šios rinkos 
specifiškumą ir siūlo jai taikyti finansų rinkoms taikomas taisykles dėl piktnaudžiavimo rinka 
ir pažeidimų pasinaudojant viešai neatskleista informacija.

Komisija ypač rėmėsi 2003 m. sausio 28 d. Direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais 
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka. Tačiau kai 
kuriomis nuostatomis siekiama sugriežtinti direktyvą ir remiamasi pakeitimais, kuriuos 
Komisija ketina siūlyti atliekant minėtos direktyvos persvarstymą. Tai kelia problemų 
teisėkūros institucijoms, kurios raginamos šiame pasiūlyme patvirtinti nuostatas, kurių dar 
nėra konkrečiuose šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose. Galėtų atsirasti sumaištis ir kilti 
konfliktų, jei netyčia teisėkūros institucijos patvirtintų Komisijos pateiktus pasiūlymus, 
susijusius su energijos rinkų reglamentu, bet atmestų visus arba dalį tokių pačių pakeitimų, 
pateiktų persvarstant piktnaudžiavimo rinka direktyvą. Galbūt toks pavojus teoriškas, tačiau 
realus. 

Pasiūlyme dėl reglamento Komisija siūlo suteikti įgaliojimus Europos energetikos
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER), kuri neseniai pradėjo veikti 
Liublianoje, Slovėnija. Toks pasiūlymas pagrįstas. Tačiau reikėtų šiai agentūrai suteikti ir 
tokiai misijai atlikti reikiamų materialių ir žmoniškųjų išteklių. 

Be to, norint veiksmingai vykdyti didmeninės energijos rinkos priežiūrą būtina, kad vyktų 
veiksmingas bendradarbiavimas ne tik tarp nacionalinių reguliavimo institucijų ir ACER, bet 
ir tarp nacionalinių finansų rinkų reguliavimo institucijų ir Europos finansų rinkų priežiūros 
institucijos (ESMA). 

Be to, reikia stengtis, kad pažeidimo atveju rinkos dalyviai būtų nubausti. Sankcijos, kurias 
numato nacionalinės institucijos, turi būti atgrasios ir viršyti naudą, kurią gali gauti 
pažeidėjai. 
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Neseniai parengtame komunikate dėl sankcijų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimo 
(COM(2010)716) Komisija teigia, kad nacionalinės teisės aktuose numatytų piniginių 
sankcijų didžiausias ir mažiausias dydis labai skiriasi, o kartais didžiausias dydis yra toks 
mažas, kad nedaug tikėtina, jog sankcijos būtų pakankamai atgrasios.

Komisija tęsia: Siekiant užtikrinti, kad baudos atgrasomasis poveikis racionaliam rinkos 
dalyviui būtų pakankamas, galimybę, kad pažeidimas liks nenustatytas, reikia kompensuoti 
nustatomomis baudomis, kurios būtų kur kas didesnės už galimą naudą pažeidus finansinių 
paslaugų teisės aktus. Finansų sektoriuje, kuriame daugelis potencialių pažeidėjų yra 
tarpvalstybinės labai didelės apyvartos finansų įstaigos, kelių tūkstančių eurų sankcijos 
negali būti laikomos pakankamai atgrasiomis.

Tai, kas tinka atsižvelgiant į kovą su piktnaudžiavimu rinka finansų sektoriuje, būtinai turi 
būti numatyta ir energijos rinkoms.

Pranešėjas remia Komisijos reglamento pasiūlymą. Jis reikalingas ir turėtų įsigalioti kiek 
įmanoma greičiau.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Didesnio energijos rinkų vientisumo 
ir skaidrumo tikslas turėtų būti atviros ir 
sąžiningos konkurencijos didmeninėse 
energijos rinkose skatinimas galutinių 
energijos vartotojų labui.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant padidinti didmeninių 
energijos rinkų skaidrumą, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
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agentūra, įsteigta pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 713/20091 (toliau – Agentūra), turėtų 
sukurti rinkos dalyvių registrą.
________________
1 OL L 211, 2009 8 14, p. 1.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Energijos rinkos vientisumą žlugdanti 
elgsena šiuo metu nėra aiškiai uždrausta 
kai kuriose svarbiausiose energijos rinkose.

(6) Energijos rinkos vientisumą žlugdanti
ir galinti lemti didesnes kainas galutiniam 
energijos vartotojui elgsena šiuo metu nėra 
aiškiai uždrausta kai kuriose svarbiausiose 
energijos rinkose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Didmeninėse energijos rinkose kartu 
vyksta prekyba išvestiniais produktais ir 
prekyba prekėmis. Todėl svarbu, kad 
piktnaudžiavimo rinka, kurį sudaro 
prekyba pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimas rinka, 
apibrėžtys būtų suderinamos prekybos 
išvestiniais produktais ir prekybos 
prekėmis rinkose.

(7) Didmeninėse energijos rinkose kartu 
vyksta prekyba išvestiniais produktais ir 
prekyba prekėmis. Todėl svarbu, kad 
piktnaudžiavimo rinka, kurį sudaro 
prekyba pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimas rinka, 
apibrėžtys būtų suderinamos prekybos 
išvestiniais produktais ir prekybos 
prekėmis rinkose. Taisyklės taikomos 
visiems tiesiogiai arba per tarpininkus 
reguliuojamose rinkose, daugiašalėse 
prekybos sistemose sudarytiems 
sandoriams ir ne biržos sandoriams.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad taisyklės visomis įmanomomis priemonėmis būtų taikomas visiems 
dalyviams ir visiems didžiųjų dalyvių vykdomiems sandoriams.



PE460.918v02-00 6/22 AD\867666LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Nustatyti viešai neatskleistos 
informacijos ir manipuliavimo rinka 
apibrėžtis būtina tam, kad būtų atsižvelgta į 
didmeninių energijos rinkų, kurios yra 
dinamiškos ir kintančios, savitumus. 
Komisija pagal Sutarties 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės 
aktus dėl tokių išsamių taisyklių.

(11) Nustatyti viešai neatskleistos 
informacijos ir manipuliavimo rinka 
apibrėžtis būtina tam, kad būtų atsižvelgta į 
didmeninių energijos rinkų, kurios yra 
dinamiškos ir kintančios, savitumus. 
Siekiant išvengti reguliavimo spragų, 
reikėtų užtikrinti darną su kitais 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais 
finansinių paslaugų, kurios taip pat yra 
dinamiškos ir kintančios, srityje. Komisija 
pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti 
įgaliota priimti deleguotus teisės aktus dėl 
tokių išsamių taisyklių. Prieš priimdama 
deleguotąjį teisės aktą Komisija turėtų 
prašyti energijos rinkos dalyvių pateikti 
savo komentarus ir konsultuotis su 
institucijomis, atsakingomis už energijos 
sektorių, ir su Europos priežiūros 
institucija (Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija), įsteigta pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1095/2010, (EVPRI). Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pranešama apie tų konsultacijų 
rezultatus.

Pagrindimas

Deleguoto teisės aktos rengimo proceso metu turi būti siekiama susitarimo ir laikomasi 
reikiamo skaidrumo.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą 
renkant informaciją apie sandorius, 
susijusius su didmeniniais energetikos 
produktais, Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
Sutarties 290 straipsnį, kuriuose būtų 
nustatytas rinkos dalyviams būtinos 
pateikti informacijos laikas, forma ir 
turinys. Dėl atskaitomybės prievolių rinkos 
dalyviai neturėtų patirti nereikalingų
išlaidų. Asmenims, teikiantiems 
informaciją apie sandorius kompetentingai 
institucijai pagal 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų 
ir sandorių duomenų saugykloms bei 
kompetentingoms institucijoms pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
../. dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų nuostatas, 
neturėtų būti nustatyta dvigubų prievolių 
teikti ataskaitas.

(15) Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą 
renkant informaciją apie sandorius, 
susijusius su didmeniniais energetikos 
produktais, Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
Sutarties 290 straipsnį, kuriuose būtų 
nustatytas rinkos dalyviams būtinos 
pateikti informacijos laikas, forma ir 
turinys. Dėl atskaitomybės prievolių rinkos 
dalyviai neturėtų patirti išlaidų, kurių 
galima išvengti. Asmenims, teikiantiems 
informaciją apie sandorius kompetentingai 
institucijai pagal 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų 
ir sandorių duomenų saugykloms bei 
kompetentingoms institucijoms pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
../. dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų nuostatas, 
neturėtų būti nustatyta dvigubų prievolių 
teikti ataskaitas.

Pagrindimas

Sąvoka „išlaidos, kurių galima išvengti“ tinkamesnė nei sąvoka „nereikalingos išlaidos“ Dėl 
bet kokio reglamentavimo atsiranda išlaidų, tačiau jos turėtų būti kiek galima labiau 
sumažintos, pavyzdžiui, nustatant de minimis ribą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kai komercinė informacija nėra 
neskelbtina, Agentūra turėtų galėti pateikti 

(18) Kai komercinė informacija nėra 
neskelbtina, Agentūra turėtų galėti pateikti 
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ją rinkos dalyviams ir platesnei 
visuomenei. Toks skaidrumas gali padėti 
padidinti pasitikėjimą rinka ir kaupti žinias 
apie didmeninių energijos rinkų veikimą.

ją rinkos dalyviams ir platesnei 
visuomenei. Toks skaidrumas gali padėti 
padidinti pasitikėjimą rinka ir kaupti žinias 
apie didmeninių energijos rinkų veikimą.
Siekdama užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
didesnes visuomenės galimybes 
susipažinti su informacija apie 
didmenines energijos kainas, Agentūra 
rengia mėnesinę ataskaitą apie kainų 
kitimus didmeninėse energijos rinkose 
kiekvienoje šalyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų būti atsakingos už tai, kad šis 
reglamentas būtų vykdomas valstybėse 
narėse. Tuo tikslu joms turėtų būti suteikti 
būtini tyrimo įgaliojimai, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti šią užduotį.

(19) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų būti įpareigotos vykdyti šį 
reglamentą valstybėse narėse. Tuo tikslu 
joms turėtų būti suteikti būtini tyrimo 
įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai 
vykdyti šią užduotį.

Pagrindimas

Reikia prižiūrėti, kad visos nacionalinės institucijos įsitrauktų į kovą su piktnaudžiavimo 
atvejais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Svarbu, kad sankcijos už šio 
reglamento pažeidimus būtų proporcingos 
bei atgrasančios ir atitiktų pažeidimų 
sunkumą bei galimą pelną iš prekybos 
remiantis viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimu rinka. Pripažįstant 
prekybos elektros energijos ir dujų 
išvestiniais produktais ir prekybos pačia 

(23) Svarbu, kad sankcijos už šio 
reglamento pažeidimus būtų proporcingos 
bei atgrasančios ir atitiktų pažeidimų 
sunkumą bei galimą pelną iš prekybos 
remiantis viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimu rinka. Siekiant išvengti 
reguliacinio arbitražo kai sandoriai 
vykdomi ten, kur reguliavimas yra 
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elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB.

lankstesnis arba labiau tolerantiškas 
nuobaudų atžvilgiu, Komisija turėtų 
nuolat persvarstyti padėtį. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl 
minimalių sankcijoms skirtų standartų, 
siekiant visoje Europos Sąjungoje įdiegti 
darnią sankcijų sistemą. Pripažįstant 
prekybos elektros energijos ir dujų 
išvestiniais produktais ir prekybos pačia 
elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas visiems 
nurodytų rinkų dalyviams iš ES ir iš
trečiųjų šalių. Taisyklės taikomos visoms 
didmeninių energetikos produktų 
pardavimo, pirkimo, gamybos, tiekimo, 
perdavimo ir pristatymo operacijoms.

Pagrindimas

Naudinga nurodyti, kad reglamentavimas taikomas taip pat tiems energijos rinkos dalyviams, 
kurie yra ne iš ES, kokias paslaugas jie beteiktų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešai neatskleista informacija – viešai 
neskelbta tiksli informacija, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, kuri, 
jei būtų paskelbta viešai, galėtų 
reikšmingai pakeisti tokių didmeninių 
energetikos produktų kainas.

1. Viešai neatskleista informacija – viešai 
neskelbta tikslaus pobūdžio informacija, 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar 
keliais didmeniniais energetikos 
produktais, kuri, jei būtų paskelbta viešai, 
galėtų reikšmingai pakeisti tokių 
didmeninių energetikos produktų kainas.

Taikant pirmą pastraipą, informacija, kuria 
supratingas rinkos dalyvis greičiausiai 
pasinaudotų priimdamas savo sprendimą 
sudaryti sandorį dėl didmeninio 
energetikos produkto, yra tokia
informacija, kuri, jei būtų paskelbta viešai, 
greičiausiai turėtų didelio poveikio tokių 
didmeninių energetikos produktų 
kainoms. Prie tokios informacijos 
priskiriama informacija, susijusi su 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros pajėgumais, 
taip pat informacija, kurią būtina 
atskleisti pagal Sąjungos arba 
nacionalinio lygmens teisines ar 
reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles ir 
sutartis ar papročius atitinkamoje 
didmeninėje energijos rinkoje.

Taikant pirmą pastraipą, viešai neatskleista
informacija yra informacija:

a) kurią būtina viešai paskelbti remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009, 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 arba šio 
reglamento nuostatomis, įskaitant gaires, 
tinklo kodeksus ar deleguotuosius teisės 
aktus, patvirtintus remiantis šiais 
reglamentais, arba remiantis kitomis 
Europos Sąjungos lygmens teisės aktų ar 
reguliavimo nuostatomis, ypač 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių1 ir 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrų taisyklių2; arba
b) kuria supratingas rinkos dalyvis 
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greičiausiai pasinaudotų priimdamas savo 
sprendimą sudaryti sandorį dėl 
didmeninio energetikos produkto ir kuri, 
jei būtų paskelbta viešai, greičiausiai 
turėtų didelio poveikio tokių didmeninių 
energetikos produktų kainoms. Tokia 
informacija apima informaciją, susijusią 
su atnaujintomis energijos rezervų 
sąmatomis, elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros ar SGD 
įrenginių pajėgumais, taip pat 
informacija, kuri paprastai pateikiama 
atitinkamai didmeninei energijos rinkai 
arba kurią būtina atskleisti pagal 
Sąjungos ar nacionalinio lygmens teisines 
ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles, 
sutartis ar priimtą rinkos praktiką 
atitinkamoje didmeninėje energijos 
rinkoje.
______________
1 OL L 211, 2009 8 14, p. 55.
2 OL L 211, 2009 8 14, p. 94.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto 1 dalies a papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–asmuo ar kartu veikiantys asmenys 
užsitikrina arba bando užsitikrinti vieno ar 
kelių didmeninių energetikos produktų 
nenormalaus arba dirbtinio dydžio kainą, 
nebent sandorį sudaręs ar nurodęs prekiauti 
asmuo įrodo, kad jo veiksmų motyvacija 
teisėta ir kad šie sandoriai ar nurodymai 
prekiauti atitinka priimtą rinkos praktiką 
atitinkamoje didmeninėje energijos 
rinkoje, arba

–asmuo ar kartu veikiantys asmenys 
užsitikrina arba bando užsitikrinti vieno ar 
kelių didmeninių energetikos produktų 
nenormalaus arba dirbtinio dydžio kainą, 
nebent sandorį sudaręs ar nurodęs prekiauti 
asmuo įrodo, kad jo veiksmų motyvacija 
teisėta, arba
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Pagrindimas

Ne visa „priimta rinkos praktika“ yra priimtina. Taip yra dėl to, kad tam tikra „priimta“ 
rinkos praktika, pvz., techninių gamybos pajėgumų nuslėpimas yra nepriimtina, todėl Europos 
Sąjunga siekia priimti teisės aktus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavyzdžiui, manipuliavimas rinka yra 
bandymas parodyti, kad turimi elektros 
energijos gamybos pajėgumai ar dujų 
pasiūla arba perdavimo pajėgumai yra 
kitokie nei iš tikrųjų.

Manipuliavimas rinka yra bandymas 
parodyti, kad turimi elektros energijos 
gamybos pajėgumai ar dujų pasiūla arba 
perdavimo pajėgumai yra kitokie nei iš 
tikrųjų, įskaitant tuos atvejus, kai 
energijos perdavimą vykdantiems 
subjektams rezervuojamos 
infrastruktūros, kuriomis jie neketina 
naudotis.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama ne pateikti manipuliavimo rinka pavyzdžių, bet aiškiai uždrausti 
manipuliavimą, įskaitant nereikalingų pajėgumų rezervavimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyviai viešai atskleidžia viešai 
neatskleistą informaciją apie verslą ar 
infrastruktūrą, kurią tas dalyvis turi ar 
valdo arba už kurią jis visiškai ar iš dalies 
atsako darbiniais klausimais. Tokiai 
informacijai priskiriama informacija, 
susijusi su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros pajėgumais.

Rinkos dalyviai viešai atskleidžia viešai ir 
laiku neatskleistą informaciją apie verslą ar 
infrastruktūrą, kurią tas dalyvis turi ar 
valdo arba už kurią jis visiškai ar iš dalies 
atsako darbiniais klausimais. Tokiai 
informacijai priskiriama informacija, 
susijusi su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros pajėgumais, 
įskaitant pajėgumų sumažėjimą vykdant 
priežiūros darbus ar įvykus avarijai.
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Pagrindimas

Pajėgumų sumažėjimas gali daryti labai didelę įtaką rinkoms ir gali būti manipuliacijos 
šaltinis.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Įmonės“ sąvoka taip pat apima 
patronuojančias įmones, kaip apibrėžta 
1983 m. birželio 13 d. Septintosios 
Tarybos direktyvos 83/349/EEB dėl 
konsoliduotos atskaitomybės 1 ir 
2 straipsniuose1.
______________
1OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

Pagrindimas

Įmonės sąvoka turėtų būti pagrįsta ir apimti visus įmonės filialus ir turimus akcijų paketus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant atsižvelgti į būsimą didmeninių 
energijos rinkų raidą, Komisija pagal 15 
straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriuose patikslinamos 2 straipsnio 1–5 
dalyse pateiktos apibrėžtys.

1. Siekdama atsižvelgti į būsimą 
didmeninių energijos rinkų raidą ir 
užtikrinti suderinamumą su 
besivystančiais Sąjungos finansinių 
paslaugų ir energetikos teisės aktais, 
Komisija pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 
16 bei 17 straipsnio sąlygų priima 
deleguotus teisės aktus, kuriuose 
patikslinamos 2 straipsnio 1–5 dalyse 
pateiktos apibrėžtys.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti visų teisės aktų darną.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra stebi prekybos didmeniniais 
energetikos produktais veiklą, kad aptiktų 
viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimu rinka pagrįstą prekybą ir 
užkirstų jai kelią. Ji renka duomenis 
didmeninėms energijos rinkoms vertinti ir 
stebėti, kaip numatyta 7 straipsnyje.

1. Agentūra stebi prekybos didmeniniais 
energetikos produktais veiklą, įskaitant ne 
biržos sandorius, tarp jų ir sutartis su 
stambiaisiais galutiniais energijos 
vartotojais, kad aptiktų viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimu rinka 
pagrįstą prekybą ir užkirstų jai kelią. Ji 
renka duomenis didmeninėms energijos 
rinkoms vertinti ir stebėti, kaip numatyta 7 
straipsnyje.

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos turi atsižvelgti į visus rinkos aspektus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra kas mėnesį skelbia 
kiekvienos šalies ataskaitą apie kainų 
raidą Europos Sąjungos elektros ir dujų 
didmeninėje rinkoje.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai teikiami didmeninės energijos 
rinkos sandorių, įskaitant prekybos 
nurodymus, duomenys, Komisija pagal 15 

1. Agentūrai laiku ir tiesiogiai teikiami 
didmeninės energijos rinkos sandorių, 
įskaitant prekybos nurodymus, duomenys. 
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straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriuose nustatomas šios informacijos 
pateikimo laikas, forma ir turinys ir 
apibrėžiamos sandorių pranešimo ribos ir 
nustatomi sutarčių tipai, apie kurių 
sandorius turi būti pranešama.

Siekiant stebėti prekybą didmeninėse 
energijos rinkose, tokia surinkta 
informacija turėtų padėti Agentūrai 
nustatyti piktnaudžiavimą rinka ir stebėti 
kaip kinta sąlygos, kuriomis labiau 
tikėtina, kad bus piktnaudžiaujama rinka 
arba kad šis piktnaudžiavimas bus 
pavojingesnis. Komisija pagal 15 straipsnį 
ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio sąlygų 
priima deleguotus teisės aktus, kuriuose 
nustatomas šios informacijos pateikimo 
laikas, forma ir turinys ir apibrėžiamos 
sandorių pranešimo ribos ir nustatomi 
sutarčių tipai, apie kurių sandorius turi būti 
pranešama.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatoma de minimis riba siekiant, kad 
rinkos dalyviai, kurie dėl savo masto 
negali turėti įtakos energijos rinkoms, 
nebūtų įpareigoti teikti duomenis.

Pagrindimas

Siekiant apriboti MVĮ išlaidas, būtina apibrėžti de minimis taisyklę.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 
16 bei 17 straipsnio sąlygų priima 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
nurodoma de minimis riba, iki kurios 
sandoriams netaikomas informacijos 
teikimo reikalavimas, nes jų apimtis 
nedidelė ir jie negali paveikti energijos 
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rinkų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal šį straipsnį Komisija vengia dvigubų 
informacijos teikimo reikalavimų ir 
neproporcingos administracinės naštos –
ji atsižvelgia į informacijos teikimo 
reikalavimus pagal kitus atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai reikia, Agentūra laikosi 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Agentūra laikosi 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad būtų taikomi 3 ir 4 
straipsniuose nustatyti draudimai.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
įpareigotos užtikrinti, kad būtų taikomi 3 ir 
4 straipsniuose nustatyti draudimai.

Pagrindimas

Visos nacionalinės institucijos privalo būti įpareigotos bendradarbiauti kovojant su 
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piktnaudžiavimais rinka ir pažeidimais pasinaudojant viešai neatskleista informacija.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
reikiamus tyrimo įgaliojimus šiai funkcijai 
atlikti. Šiais įgaliojimais naudojamasi 
proporcingai. Šiais įgaliojimais gali būti 
naudojamasi:

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
reikiamus tyrimo įgaliojimus šiai funkcijai 
neatidėliojant atlikti. Šiais įgaliojimais 
naudojamasi proporcingai. Šiais 
įgaliojimais gali būti naudojamasi:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja su Agentūra ir 
tarpusavyje, kad vykdytų savo pareigas 
pagal šį reglamentą.

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja su Agentūra ir 
tarpusavyje, kad vykdytų savo pareigas 
pagal šį reglamentą. Siekiant atspindėti 
realią rinkos padėtį, tas 
bendradarbiavimas gali būti regioninis 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimas pasitelkiant 
Agentūros struktūrą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
įtaria, kad veiksmai, kurie turi poveikio 
didmeninėms energijos rinkoms ar 
didmeninių energetikos produktų kainoms 
toje valstybėje narėje, yra vykdomi kitoje 

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
įtaria arba pradiniame Agentūros 
įvertinime ar analizėje teigiama, kad 
veiksmai, kurie turi poveikio didmeninėms 
energijos rinkoms ar didmeninių 
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valstybėje narėje, ji gali paprašyti
Agentūros imtis priemonių pagal šio 
straipsnio 4 dalį.

energetikos produktų kainoms toje 
valstybėje narėje, yra vykdomi kitoje 
valstybėje narėje, nacionalinė reguliavimo 
institucija prašo Agentūros imtis 
priemonių pagal šio straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Glaudžiai bendradarbiaudama su
kompetentingomis nacionalinėmis 
reguliavimo ir finansų institucijomis 
EVPRI tiria galimas taikomos su energija 
susijusių finansinių rinkų ir produktų 
priežiūros spragas ir, jei reikia, imasi visų 
reikiamų piktnaudžiavimo rinka 
prevencijos priemonių.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nacionalinei reguliavimo institucijai 
dirbantiems ar dirbusiems asmenims;

c) nacionalinei reguliavimo institucijai 
arba kitoms nacionalinėms institucijoms, 
su kuriomis galėjo būti konsultuojamasi,
dirbantiems ar dirbusiems asmenims;

Pagrindimas

Profesinės paslapties taikymas turi būti taikomas visoms susijusioms institucijoms.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip ... ir 
nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Jos turi atitikti pažeidimo 
sunkumą ir būti daug didesnės už naudą, 
kuri gaunama ar gali būti gaunama 
vykdant neteisėtą veiklą. Valstybės narės 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ne 
vėliau kaip ... ir nedelsdamos po to 
informuoja apie bet kokius su jomis 
susijusius pakeitimus.

Po to, kai visos valstybės narės Komisijai 
pranešė apie taisykles, susijusias su 
sankcijomis, taikomomis už šio 
reglamento nuostatų pažeidimą, Komisija 
kartą per trejus metus peržiūri 
nacionalinių sankcijų sistemų 
veiksmingumą ir įvertina, ar būtina 
pateikti pasiūlymą dėl minimalių sankcijų 
standartų, siekiant visoje Europos 
Sąjungoje sukurti darnią sankcijų 
sistemą. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie šio įvertinimo 
rezultatus.

Pagrindimas

Sankcijos turi būti didesnės už galimą pelną.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš priimdama deleguotąjį teisės 
aktą Komisija paprašo energijos rinkos 
dalyvių pateikti savo komentarus ir 
konsultuojasi su institucijomis, 
atsakingomis už energijos sektorių, ir su 
EVPRI. Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešama apie tų konsultacijų 
rezultatus.

Pagrindimas

Deleguoto teisės aktos rengimo proceso metu turi būti siekiama susitarimo ir laikomasi 
reikiamo skaidrumo.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
skirtą nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją prieš pakankamą laiką iki 
priimant galutinį sprendimą, nurodydama 
deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti 
atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
skirtą nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją prieš pakankamą laiką iki 
priimant galutinį sprendimą, nurodydama 
deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti 
atšaukti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprieštarauti dėl deleguoto teisės akto per 
du mėnesius nuo pranešimo dienos. 

Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprieštarauti dėl deleguoto teisės akto per 
tris mėnesius nuo pranešimo dienos. 
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Europos Parlamento ir Tarybos iniciatyva 
šis laikotarpis pratęsiamas vienu mėnesiu.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims 
mėnesiams.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a straipsnis

Agentūros personalas ir ištekliai

Vėliausiai 2011 m. rugsėjo 15 d. Agentūra 
įvertina personalo ir išteklių poreikius,
kurie atsirado dėl pagal šį reglamentą 
nustatytų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Komisijai.
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