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Pakeitimas 24
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Svarbu užtikrinti, kad vartotojai 
pasitikėtų elektros energijos ir dujų rinkos 
vientisumu ir kad didmeninėse energijos 
rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį.

(1) Svarbu, kad didmeninėse energijos 
rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį, siekiant 
užtikrinti, kad visoje Europos 
ekonominėje erdvėje vartotojai ir labai 
mažos įmonės už elektrą ir dujas mokėtų 
sąžiningą kainą.

Or. it

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad reglamentu siekiama užtikrinti sąžiningas energijos kainas, labai 
svarbu atsižvelgti į ypatingą vartotojų ir labai mažų įmonių padėtį. Kalbant apie energijos 
klausimus, taip pat labai svarbu pabrėžti vaidmenį, kurį atlieka mūsų Europos ekonominės 
erdvės partneriai.

Pakeitimas 25
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Svarbu užtikrinti, kad vartotojai 
pasitikėtų elektros energijos ir dujų rinkos 
vientisumu ir kad didmeninėse energijos 
rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį.

(1) Svarbu, kad didmeninėse energijos 
rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį, siekiant 
užtikrinti, kad visoje Europos 
ekonominėje erdvėje vartotojai už elektrą 
ir dujas mokėtų sąžiningą kainą, nes tai 
ilgainiui padidintų vartotojų pasitikėjimą 
elektros ir dujų rinka ir užtikrintų visiems 
piliečiams nebrangią ir prieinamą 
energiją, kurią jie galėtų gauti.
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Or. en

Pakeitimas 26
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Energijos rinkos visoje Sąjungoje 
tampa vis labiau susijusios. 
Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje 
narėje turi poveikio elektros energijos ir 
dujų didmeninėms kainoms kitose šalyse. 
Todėl rūpinimasis rinkų vientisumo 
užtikrinimu negali būti tik atskirų valstybių 
narių reikalas.

(3) Energijos rinkos visoje Sąjungoje 
tampa vis labiau susijusios. 
Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje 
narėje turi poveikio ne tik elektros 
energijos ir dujų didmeninėms kainoms 
kitose šalyse, bet ir mažmeninėms 
vartotojų ir labai mažų įmonių kainoms. 
Todėl rūpinimasis rinkų vientisumo 
užtikrinimu negali būti tik atskirų valstybių 
narių reikalas.

Or. it

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad reglamentu siekiama užtikrinti sąžiningas energijos kainas, labai 
svarbu atsižvelgti į ypatingą vartotojų ir labai mažų įmonių padėtį.

Pakeitimas 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Energijos rinkos visoje Sąjungoje 
tampa vis labiau susijusios. 
Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje 
narėje turi poveikio elektros energijos ir 
dujų didmeninėms kainoms kitose šalyse. 
Todėl rūpinimasis rinkų vientisumo 
užtikrinimu negali būti tik atskirų valstybių 
narių reikalas.

(3) Energijos rinkos visoje Sąjungoje 
tampa vis labiau susijusios. 
Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje 
narėje turi poveikio tiek elektros energijos 
ir dujų didmeninėms kainoms kitose 
šalyse, tiek mažmeninėms vartotojų 
kainoms. Todėl rūpinimasis rinkų 
vientisumo užtikrinimu negali būti tik 
atskirų valstybių narių reikalas. Todėl, 
siekiant užbaigti visapusiškai 
funkcionuojančios, sąveikios ir 
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integruotos vidaus energijos rinkos 
kūrimą, labai svarbi griežta tarpvalstybinė 
rinkos priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Didmeninės energijos rinkos aprėpia 
tiek prekių rinkas, tiek išvestinių produktų 
rinkas, o abiejų sektorių kainodara yra 
susijusi.

(4) Didmeninės energijos rinkos aprėpia 
tiek prekių rinkas, tiek išvestinių produktų 
rinkas, o abiejų sektorių kainodara yra 
susijusi. Jos apima, be kita ko, tiek 
reguliuojamas, tiek nereguliuojamas 
rinkas ir nebiržinius sandorius.

Or. en

Pakeitimas 29
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant padidinti energijos 
didmeninių rinkų skaidrumą, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra (angl. ACER) turėtų sudaryti 
rinkos dalyvių registrą, taip pat 
išnagrinėti, ar įmanoma nebiržines 
išvestines priemones perkelti į prekybos 
vietas, kuriose atliekama tarpuskaita, ir 
kokiu laiku tai galima padaryti.

Or. en
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Pakeitimas 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. 
Komisija pagal Sutarties 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės 
aktus dėl tokių išsamių taisyklių. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Komisija, rengdama ir sudarydama 
deleguotus teisės aktus, turėtų užtikrinti, 
kad informacija ir atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, reikiamu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Bendrasis susitarimas dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų nėra 
privalomas. Todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina įtraukti nuorodą į Bendrąjį 
susitarimą į pagrindimą, bet ne į patį teisės akto tekstą.

Pakeitimas 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Veiksmingas rinkos stebėjimas yra 
labai svarbus aptinkant ir nutraukiant 
piktnaudžiavimą rinka didmeninėse 
energijos rinkose. Agentūra labiausiai tinka 
tokiam stebėjimui vykdyti, nes turi tiek 

(13) Veiksmingas rinkos stebėjimas yra 
labai svarbus aptinkant ir nutraukiant 
piktnaudžiavimą rinka didmeninėse 
energijos rinkose. Agentūra labiausiai tinka 
tokiam stebėjimui vykdyti, nes turi tiek 
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visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros 
energijos ir dujų rinkas, tiek būtiną patirtį 
dėl Sąjungos elektros energijos ir dujų 
rinkų bei sistemų veikimo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, kurios gerai 
supranta savo valstybių narių energijos 
rinkų raidą, turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrinant veiksmingą rinkos stebėjimą.

visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros 
energijos ir dujų rinkas, tiek būtiną patirtį 
dėl Sąjungos elektros energijos ir dujų 
rinkų bei sistemų veikimo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, kurios gerai 
supranta savo valstybių narių energijos 
rinkų raidą, turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrinant veiksmingą rinkos stebėjimą.
Todėl tinkamo energijos rinkų stebėjimo
ir skaidrumo užtikrinimas priklauso nuo 
įvairių Europos agentūrų ir nacionalinių 
valdžios institucijų glaudaus 
bendradarbiavimo ir sustiprinto 
koordinavimo.

Or. en

Pakeitimas 32
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Veiksmingas rinkos stebėjimas yra 
labai svarbus aptinkant ir nutraukiant 
piktnaudžiavimą rinka didmeninėse 
energijos rinkose. Agentūra labiausiai tinka 
tokiam stebėjimui vykdyti, nes turi tiek 
visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros 
energijos ir dujų rinkas, tiek būtiną patirtį 
dėl Sąjungos elektros energijos ir dujų 
rinkų bei sistemų veikimo. Nacionalinės
reguliavimo institucijos, kurios gerai 
supranta savo valstybių narių energijos 
rinkų raidą, turėtų atlikti svarbų vaidmenį
užtikrinant veiksmingą rinkos stebėjimą.

(13) Veiksmingas rinkos stebėjimas yra 
labai svarbus aptinkant ir nutraukiant 
piktnaudžiavimą rinka didmeninėse 
energijos rinkose. Agentūra labiausiai tinka 
tokiam stebėjimui vykdyti, nes turi tiek 
visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros 
energijos ir dujų rinkas, tiek būtiną patirtį 
dėl Sąjungos elektros energijos ir dujų 
rinkų bei sistemų veikimo. Agentūra 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
kurios, gerai suprasdamos savo valstybių 
narių energijos rinkų raidą, turi geriausių 
galimybių suteikti esminių žinių 
užtikrinant veiksmingą rinkos stebėjimą.

Or. en
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Pakeitimas 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 
rinkų16 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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų 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 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 
rinkų16 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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų prievolių teikti ataskaitas. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Komisija, rengdama ir sudarydama 
deleguotus teisės aktus, turėtų užtikrinti, 
kad informacija ir atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, reikiamu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Bendrasis susitarimas dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų nėra 
privalomas. Todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina įtraukti nuorodą į Bendrąjį 
susitarimą į pagrindimą, bet ne į patį teisės akto tekstą.
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Pakeitimas 34
Claude Turmes

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 
rinkų16 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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų 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 nereikalingų 
išlaidų, tačiau turi būti užtikrinta, kad 
Agentūra gautų visą informaciją, kurios 
jai reikia, kad galėtų veiksmingai vykdyti 
savo užduotis. Asmenims, teikiantiems 
informaciją apie sandorius kompetentingai 
institucijai pagal 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų16 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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų prievolių teikti ataskaitas. Vis 
dėlto turi būti užtikrinta, kad šios 
atitinkamos institucijos ir sandorių 
duomenų saugyklos sudarytų galimybes 
Agentūrai nedelsiant gauti visą reikiamą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 35
Sandra Kalniete



PE460.944v01-00 10/22 AM\861428LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Kai komercinė informacija nėra 
neskelbtina, Agentūra turėtų galėti pateikti 
ją rinkos dalyviams ir platesnei 
visuomenei. Toks skaidrumas gali padėti 
padidinti pasitikėjimą rinka ir kaupti žinias 
apie didmeninių energijos rinkų veikimą.
Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
didesnes visuomenės galimybes 
susipažinti su informacija apie 
didmenines energijos kainas, Agentūra 
turėtų rengti mėnesinę ataskaitą apie 
kainų pokyčius didmeninėse energijos 
rinkose kiekvienoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 36
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Kai komercinė informacija nėra 
neskelbtina arba kai galima ją paskelbti 
apibendrintą ir anonimine forma, 
Agentūra ją pateikia rinkos dalyviams ir 
platesnei visuomenei. Toks skaidrumas 
padės padidinti pasitikėjimą rinka ir 
paskatins kaupti žinias apie didmeninių 
energijos rinkų veikimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Kyriacos Triantaphyllides
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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 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. Šie 
įgaliojimai turėtų būti vykdomi laikantis 
proporcingumo principo, tinkamai 
paisant valstybės vykdomųjų įgaliojimų.

Or. el

Pakeitimas 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 
elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB.

(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 
elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB. Šiuo atžvilgiu labai svarbu, 
kad visose valstybėse narėse sankcijos 
būtų iš esmės suderintos, siekiant išvengti 
reguliuojamojo arbitražo, t.y. sutarčių 
sudarymo toje šalyje, kurioje rizika, kad 
bus taikomos sankcijos, yra mažiausia.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant padidinti suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą rinka, kurioje jie veikia, turi būti 
imamasi priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad toje rinkoje būtų taikomos veiksmingos, 
atgrasomosios ir proporcingos sankcijos už piktnaudžiavimą rinkoje; Komisija raginama 
stebėti, kaip reglamentą įgyvendina valstybės narės, kurios turi veikti koordinuotai, siekiant 
išvengti reguliuojamojo arbitražo, t.y. sandorių sudarymo toje vietoje, kurioje sankcijų 
taikymo tvarka lankstesnė ir ne tokia griežta.

Pakeitimas 39
Claude Turmes

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 
elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB.

(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 
elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB. Siekiant reikiamo lygio 
atgrasinimo, reikėtų nustatyti minimalias 
sankcijas, kurių dydis būtų lygus 
mažiausiai dvigubam tiesioginiam ir 
netiesioginiam galimam finansiniam 
pelnui ir žalai, kurią patiria vartotojai dėl 
veiksmų, kuriems šiuo reglamentu 
siekiama užkirsti kelią.

Or. en

Pakeitimas 40
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kuriomis draudžiama piktnaudžiavimo 
praktika didmeninėse energijos rinkose ir 
kurios dera su finansų rinkoms taikomomis 
taisyklėmis. Juo numatytas Agentūros 
vykdomas didmeninių energijos rinkų 
stebėjimas.

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kuriomis draudžiama piktnaudžiavimo 
praktika didmeninėse energijos rinkose ir 
kurios dera su finansų rinkoms taikomomis 
taisyklėmis. Juo numatytas Agentūros 
vykdomas didmeninių energijos rinkų 
stebėjimas ir nustatyti minimalūs 
operacijų prekybos vietose, visų nebiržinių 
sandorių prekybos ir dvišalių sandorių 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 41
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kuriomis draudžiama piktnaudžiavimo 
praktika didmeninėse energijos rinkose ir 
kurios dera su finansų rinkoms taikomomis 
taisyklėmis. Juo numatytas Agentūros 
vykdomas didmeninių energijos rinkų 
stebėjimas.

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kuriomis draudžiama piktnaudžiavimo 
praktika didmeninėse energijos rinkose ir 
kurios dera su finansų rinkoms taikomomis 
taisyklėmis. Juo numatytas Agentūros 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
vykdomas didmeninių energijos rinkų 
stebėjimas.

Or. en

Pakeitimas 42
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka
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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 ir, jei tikslinga, kad šie sandoriai ar 
nurodymai prekiauti atitinka priimtą rinkos 
praktiką atitinkamoje didmeninėje 
energijos rinkoje ir neturi neigiamo 
poveikio galutiniams vartotojams, arba 

Or. en

Pakeitimas 43
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sutartys dėl gamtinių dujų konversijos 
(dujinimas ir dujų skystinimas);

Or. el

Pakeitimas 44
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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, 

4. Rinkos dalyviai iš esmės ir 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 
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susijusi su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros pajėgumais.

informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo infrastruktūros 
pajėgumais.

Or. en

Pakeitimas 45
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiama užsiimti arba bandyti užsiimti 
manipuliavimu rinka didmeninėse 
energijos rinkose.

Draudžiama užsiimti arba bandyti užsiimti 
manipuliavimu rinka, pvz., manipuliuoti 
kainų nustatymu, didmeninėse energijos 
rinkose.

Or. nl

Pakeitimas 46
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant visiško rinkų skaidrumo, kuo 
didesnės integracijos ir likvidumo, 
teikiamos ataskaitos dėl visų atitinkamų 
rinkų ir veiklos, įskaitant balansavimą ir 
pakartotinį tiekimą, nepaisant to, ar veikla 
vykdoma pagal sutartis, reguliavimo 
reikalavimus ar tinklo kodeksus.

Or. en

Pakeitimas 47
Claude Turmes
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kad galėtų veiksmingai vykdyti savo 
užduotis, Agentūra turi turėti galimybę 
gauti informaciją apie faktinę padėtį, 
susijusią su tinklais, vamzdynais ir 
saugyklų infrastruktūra tam, kad galėtų 
formuoti rinkos modelį, nustatyti kliūtis, 
susisteminti pajėgumus ir sutarti dėl 
tinklų panaudojimo galimybių algoritmų, 
nes tai padėtų užtikrinti visiškai skaidrias 
rinkos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 48
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atsižvelgiant į vadinamojo elektros ir 
dujų tiekimo supertinklo plėtrą ateityje, 
reikia, kad priežiūrą vykdytų Europos 
priežiūros organas.

Or. nl

Pakeitimas 49
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Atsižvelgiant į esminius elektros ir 
dujų kainų galutiniams vartotojams 
skirtumus, kuriuos šiuo metu lemia 
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pagrindinių prekių kainų svyravimai, turi 
būti dedamos pastangos sudaryti sąlygas 
nustatyti kintamus šių pagrindinių prekių 
akcizo mokesčius, taip stabilizuojant 
kainas, kurias moka galutiniai vartotojai.

Or. nl

Pakeitimas 50
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra kas mėnesį skelbia ataskaitą 
apie kainų pokyčius Europos Sąjungos 
elektros ir dujų didmeninėse rinkose 
kiekvienoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 51
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra bent kartą per metus teikia 
Komisijai ataskaitą apie savo veiklą pagal 
šį reglamentą. Tokiose ataskaitose 
atkreipiamas Komisijos dėmesys į rinkos 
taisyklių, standartų ir tvarkos trūkumus, 
kurie gali palengvinti prekybą 
pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimą rinka arba 
kenkti vidaus rinkai. Ataskaitos gali būti 
teikiamos kartu su Reglamento (EB) Nr. 
713/2009 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
ataskaita.

3. Agentūra bent kartą per metus teikia 
Europos Parlamentui ir Komisijai 
ataskaitą apie savo veiklą pagal šį 
reglamentą ir šią ataskaitą viešai 
paskelbia. Tokiose ataskaitose 
atkreipiamas Komisijos dėmesys į rinkos 
taisyklių, standartų ir tvarkos trūkumus, 
kurie gali palengvinti prekybą 
pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimą rinka arba 
kenkti vidaus rinkai. Ataskaitos gali būti 
teikiamos kartu su Reglamento (EB) Nr. 
713/2009 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
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ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra gali teikti rekomendacijas dėl 
sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, 
duomenų, kuriuos ji laiko būtinais 
didmeninėms energijos rinkoms 
veiksmingai ir efektyviai stebėti. Prieš 
teikdama tokias rekomendacijas Agentūra 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis pagal Reglamento (EB) Nr. 
713/2009 10 straipsnio nuostatas. Visų 
pirma Agentūra konsultuojasi su EVPRI, 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir valstybių narių kompetentingomis 
finansų institucijomis.

Agentūra gali teikti rekomendacijas dėl 
sandorių, įskaitant prekybos nurodymus ir 
dvišalės prekybos sandorius, duomenų, 
kuriuos ji laiko būtinais didmeninėms 
energijos rinkoms veiksmingai ir efektyviai 
stebėti. Prieš teikdama tokias 
rekomendacijas Agentūra konsultuojasi su 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 10 
straipsnio nuostatas. Visų pirma Agentūra 
konsultuojasi su EVPRI, nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir valstybių 
narių kompetentingomis finansų 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 53
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas, Taryba ir Europos 
Komisija turėtų turėti galimybę 
susipažinti su visomis rekomendacijomis; 
taip pat jos turėtų būti viešai skelbiamos.

Or. en
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Pakeitimas 54
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra gali nuspręsti viešai paskelbti
dalį savo turimos informacijos, jei tai nėra 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius.

2. Agentūra viešai paskelbia dalį savo 
turimos informacijos, pagrįstos esminiais 
ir rinkos duomenimis, prieinamu formatu, 
įskaitant informaciją, susijusią su 
dvišalėmis sutartimis, siekiant padidinti 
rinkos skaidrumą ir pasitikėjimą ja, jei tai 
nėra neskelbtina komercinė informacija 
apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius.

Or. en

Pakeitimas 55
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra gali nuspręsti viešai paskelbti 
dalį savo turimos informacijos, jei tai nėra 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius.

2. Agentūra turėtų galėti viešai paskelbti, 
jei tikslinga, savo turimą informaciją, jei 
tai nėra neskelbtina komercinė informacija 
apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius.

Or. en

Pakeitimas 56
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis ar rinkos įmonėmis;

b) bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis;

Or. el

Pakeitimas 57
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalauti esamų telefonų skambučių ir 
esamo duomenų srauto įrašų;

d) reikalauti esamų telefonų skambučių ir 
esamo duomenų srauto įrašų, tinkamai 
laikantis teisės aktų dėl asmens duomenų 
apsaugos;

Or. el

Pakeitimas 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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,
atgrasančios ir iš esmės suderintos visose 
valstybėse narėse. Valstybės narės praneša 
apie šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip 
... ir nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.  

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant padidinti suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą rinka, kurioje jie veikia, turi būti 
imamasi priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad toje rinkoje būtų taikomos veiksmingos, 
atgrasomosios ir proporcingos sankcijos už piktnaudžiavimą rinkoje; Komisija raginama 
stebėti, kaip reglamentą įgyvendina valstybės narės, kurios turi veikti koordinuotai, siekiant 
išvengti reguliuojamojo arbitražo, t.y. sandorių sudarymo toje vietoje, kurioje sankcijų 
taikymo tvarka lankstesnė ir ne tokia griežta.

Pakeitimas 59
Claude Turmes

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,
atgrasančios ir atitikti vartotojams 
padarytą žalą. Visoje ES taikomi 
minimalūs sankcijų standartai, kuriems 
reikia pritarti iki 2012 m., turėtų būti 
nustatyti tokio dydžio, kuris būtų lygus 
mažiausiai dvigubai tiesioginiam ir 
netiesioginiam galimam finansiniam 
pelnui, kurį davė veiksmai, kuriems šiuo 
reglamentu siekiama užkirsti kelią.
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip ... ir nedelsdamos 
po to informuoja apie bet kokius su jomis 
susijusius pakeitimus. 

Or. en

Pakeitimas 60
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei įrodoma, kad 3 straipsnio 2 dalyje 
išvardyti asmenys piktnaudžiavo 
pareigomis, taikomas baudžiamasis 
persekiojimas.

Or. nl

Pakeitimas 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priėmus sprendimą dėl atšaukimo, tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai nustoja būti 
deleguojami. Jis įsigalioja iškart arba ten
nurodytą vėlesnę datą. Tai neturi poveikio 
jau įsigaliojusių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas
neturi poveikio jau galiojančių deleguotų
teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina nurodyti tikslų laiką. Šis tekstas yra siūloma 
standartinė nuostata, pateikta Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų 
taikymo procedūrų priede.


