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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo yra 
specialiai parengta priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka energetikos 
sektoriuje. Jame pateikiama Europos pozicija siekiant uždrausti prekybą naudojantis viešai 
neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka didmeninėse energijos rinkose, kur 
prekiaujama visais elektros energijos ir dujų produktais, kurių nereglamentuoja 
Piktnaudžiavimo rinka direktyva.

Europos lygmens poziciją šiuo klausimu yra pagrįsta dėl tarpvalstybinių apribojimų 
mažėjimo, turint mintyje tai, kur energija prekiaujama ir kur ji gaminama bei vartojama. Be 
to, piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje neapsiriboja tik šia valstybe nare ir gali 
turėti poveikio elektros energijos ir dujų didmeninėms kainoms kitose šalyse, taip pat 
dirbtinai padidinti kainas vartotojams. Galiausiai, konkurencingos ir integruotos Europos 
energijos rinkos lemia visos Europos buitinių ir verslo vartotojų išlaidas energijai. Jei nebus 
veiksmingai užkirstas kelias piktnaudžiavimui rinka, didės energijos kainos visose valstybėse 
narėse. 

Kalbant apie šio reglamento taikymo sritį, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad didmeninės 
energijos rinkos turėtų apimti ne tik organizuotas biržas, bet ir nereguliuojamas rinkas, nes 
tokie sandoriai gali turėti įtakos prekybai energijos biržose. Nuomonės referentas mano, jog 
šiame reglamente reikėtų numatyti, kad kompetentingos valdžios institucijos turėtų gauti 
visokeriopą informaciją, įskaitant informaciją apie dvišalius susitarimus, iš visos Sąjungos 
tam, kad jos suprastų, kas vyksta rinkoje. 

Reglamentu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl prievolės 
teikti ataskaitas, kuriuose nustatomas rinkos dalyviams būtinos pateikti informacijos laikas, 
forma ir turinys. Komisija taip pat galės priimti deleguotus teisės aktus, kuriais bus 
nustatomos viešai neatskleistos informacijos ir manipuliavimo rinkomis, kuris yra dinamiškas 
ir gali kisti, apibrėžtys. Nuomonės referentas mano, kad šiame reglamente nustatytas 
prieštaravimo dėl šių deleguotų aktų laikotarpis turėtų būti suderintas su Bendrojo susitarimo 
dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų nuostatomis. Reglamente turėtų būti 
numatyta galimybė pratęsti prieštaravimo laikotarpį iki dviejų mėnesių. Rengdama ir 
sudarydama deleguotus teisės aktus, kuriais siekiama pakeisti neesmines šio reglamento dalis, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų perduoti tinkamu laiku, ir surengti 
būtinas konsultacijas. 

Galiausiai, svarbu užtikrinti, kad vartotojai pasitikėtų elektros energijos ir dujų rinkos 
vientisumu ir kad didmeninėse energijos rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą pasiūlos 
ir paklausos santykį. Vartotojai yra galutiniai naudos, kurią teikia skaidri ir vientisa 
didmeninė energijos rinka, gavėjai ir pirmieji nukenčia dėl piktnaudžiavimo rinka. Didesnės 
energijos kainos turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį vartotojams, nes vartotojai ne tik turi 
mokėti dideles energijos kainas, bet ir susiduria su dirbtinai išaugusiomis kitų prekių ir 
paslaugų kainomis. Dėl šių priežasčių ir siekiant veiksmingai atgrasyti, nuomonės referentas 
siūlo reglamente numatyti, kad taikant sankcijas būtų ne tik atsižvelgiama į pažeidimų 
sunkumą ir gautą pelną, bet ir vartotojams padarytą žalą.
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – užtikrinti sąžiningas energijos kainas. Be to, kalbant apie energiją 
reikėtų aiškiai pabrėžti svarbų mūsų partnerių Europos ekonominėje erdvėje vaidmenį.

Pakeitimas 2

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, 
tiek dujų didmeninėms kainoms kitose 
šalyse ir mažmeninėms vartotojų kainoms. 
Todėl rūpinimasis rinkų vientisumo 
užtikrinimu negali būti tik atskirų valstybių 
narių reikalas.

Or. en
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Pakeitimas 3

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 tiek reguliuojamas, 
tiek nereguliuojamas rinkas ir nebiržinius 
sandorius.

Or. en

Pakeitimas 4

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.
Rengdama ir sudarydama deleguotus 
teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų vienu 
metu, reikiamu laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai, ir iš 
anksto surengti tinkamas ir skaidrias 
konsultacijas, įskaitant ekspertų lygmens 
konsultacijas, kaip numatyta Bendrajame 
susitarime dėl praktinių deleguotų teisės 
aktų taikymo procedūrų.

Or. en
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Pagrindimas

Nuoroda į Bendrąjį susitarimą dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 5

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.
Rengdama ir sudarydama deleguotus 
teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų vienu 
metu, reikiamu laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai, ir iš 
anksto surengti tinkamas ir skaidrias 
konsultacijas, įskaitant ekspertų lygmens 
konsultacijas, kaip numatyta Bendrajame 
susitarime dėl praktinių deleguotų teisės 
aktų taikymo procedūrų.
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Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Bendrąjį susitarimą dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 6

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, galimą pelną iš prekybos 
remiantis viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimu rinka ir vartotojams 
padarytą žalą. 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.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa 

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 tiksli informacija, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, kuri, 
jei būtų paskelbta viešai, galėtų turėti 
didelį poveikį tokių didmeninių energetikos 
produktų kainoms.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje pateikiamomis apibrėžtimis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto a papunkčio 2 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, 
arba

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Didmeninė energijos rinka – bet kuri 
rinkos vieta Sąjungoje, kur prekiaujama 
didmeniniais energetikos produktais.

5. Didmeninė energijos rinka – bet kuri 
rinka, tiek reguliuojama, tiek 
nereguliuojama, ir nebiržiniai sandoriai
Sąjungoje, kur prekiaujama didmeniniais 
energetikos produktais.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Rinkos dalyvis – bet kuris asmuo, 
sudarantis sandorius ir pateikiantis 
prekybos nurodymus vienoje ar daugiau 
didmeninių energijos rinkų.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Asmuo — kiekvienas fizinis arba 
juridinis asmuo.

Or. en

Pagrindimas

Plg. Piktnaudžiavimo rinka direktyva DIR 2003/6.

Pakeitimas 12

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. Atsižvelgiant į 1 dalies b punktą, 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 
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susijusi su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros pajėgumais.

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

Or. en

Pakeitimas 13

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

Or. en

Pakeitimas 14

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 
Komisijai ir Europos Parlamentui
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 
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ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 15

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 
visų tiesioginės dvišalės prekybos ir
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.

Or. en

Pakeitimas 16

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 
straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriuose nustatomas šios informacijos 
pateikimo laikas, forma ir turinys, o kai 
reikia, apibrėžiamos sandorių pranešimo 
ribos ir nustatomi sutarčių tipai, apie kurių 

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

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais 
deleguotais teisės aktais užtikrinama, kad 3 
dalies a, b ir c punktuose nurodytiems 
asmenims, pranešusiems apie sandorius 
pagal Direktyvą 2004/39/EB arba Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) ---
/---- dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų [Europos 
rinkos infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)], nebūtų taikomos kitos 
atskaitomybės prievolės, be tų, kurios 
nurodytos minėtuose teisės aktuose.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais 
deleguotais teisės aktais užtikrinama, kad 
3 dalies a, b ir c punktuose nurodytiems 
asmenims, pranešusiems apie sandorius 
pagal Direktyvą 2004/39/EB arba Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) ---
/---- dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų [Europos 
rinkos infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)], nebūtų taikomos kitos 
atskaitomybės prievolės, be tų, kurios 
nurodytos minėtuose teisės aktuose, su 
sąlyga, kad vykdomos šiame reglamente 
nustatytos prievolės teikti ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra parengia mechanizmus, skirtus 
pasidalyti jos pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 7 
straipsnį gaunama informacija su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
valstybių narių kompetentingomis finansų 
institucijomis, valstybių narių 
konkurencijos institucijomis ir kitomis 
susijusiomis institucijomis. Agentūra 

1. Agentūra parengia mechanizmus, skirtus 
pasidalyti jos pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 7 
straipsnį gaunama informacija su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
valstybių narių kompetentingomis finansų 
institucijomis, valstybių narių 
konkurencijos institucijomis, EVPRI ir 
kitomis susijusiomis institucijomis. 
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suteikia teisę naudotis 1 dalyje nurodytais 
mechanizmais tik įstaigoms, kurios turi 
reikiamas sistemas, kad Agentūra laikytųsi 
9 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

Agentūra suteikia teisę naudotis 1 dalyje 
nurodytais mechanizmais tik įstaigoms, 
kurios turi reikiamas sistemas, kad 
Agentūra laikytųsi 9 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 19

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 viešai paskelbti savo 
turimą informaciją, jei tai nėra neskelbtina 
komercinė informacija apie atskirus rinkos 
dalyvius ar atskirus sandorius.

Or. en

Pakeitimas 20

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. Nustatant sankcijas 
atsižvelgiama į vartotojams padarytą žalą. 
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip ... ir nedelsdamos 
po to informuoja apie bet kokius su jomis 
susijusius pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdama ir sudarydama deleguotus 
teisės aktus, Komisija užtikrina, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
reikiamu laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija 
taip pat iš anksto surengia tinkamas ir 
skaidrias konsultacijas, įskaitant ekspertų 
lygmens konsultacijas, kaip numatyta 
Bendrajame susitarime dėl praktinių 
deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Bendrąjį susitarimą dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprieštarauti dėl deleguoto teisės akto per 
du mėnesius nuo pranešimo dienos. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas
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Suderinimas su Bendruoju susitarimu dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja, Komisija rengdama ir 
sudarydama naujus deleguotus teisės 
aktus informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į 
minėtą prieštaravimą.

Or. en


