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Pakeitimas 52
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmos antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl energijos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo“ (tekstas svarbus 
EEE)

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl didmeninės energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo“ (tekstas 
svarbus EEE)

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su reglamentu.

Pakeitimas 53
Herbert Reul

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 užtikrinti, kad vartotojai ir kiti 
rinkos dalyviai pasitikėtų didmeninių 
elektros energijos ir dujų rinkų vientisumu 
ir kad šiose energijos rinkose nustatytos 
kainos atitiktų sąžiningą, pagrįstą 
konkurencija pasiūlos ir paklausos santykį.

Or. de

Pagrindimas

Prekiautojai ir gamintojai taip pat turi pasitikėti didmeninės rinkos veikimu. Šia nauja 
formuluote taip pat pasiekiama darnos su 1 straipsniu.

Pakeitimas 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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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 užtikrinti elektros energijos ir 
dujų rinkų vientisumą ir kad didmeninėse 
elektros energijos ir dujų rinkose 
nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį, o tai reiškia, 
kad vartotojai galėtų pasitikėti šiomis 
rinkomis.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų pasitikėjimas nėra pagrindinis šio reglamento tikslas.

Pakeitimas 55
Hannes Swoboda

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 užtikrinti, kad vartotojai 
pasitikėtų elektros energijos ir dujų rinkų
vientisumu ir kad didmeninėse energijos 
rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį, taip pat kad 
piktnaudžiaujant rinka nebūtų gaunama 
pernelyg didelio pelno.

Or. en

Pakeitimas 56
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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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 užtikrinti, kad vartotojai ir kiti 
rinkos dalyviai pasitikėtų didmeninių
elektros energijos ir dujų rinkų vientisumu 
ir kad šiose didmeninėse energijos rinkose 
nustatytos kainos atitiktų sąžiningą 
pasiūlos ir paklausos santykį.

Or. en

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 užtikrinti, kad vartotojai 
pasitikėtų didmeninių elektros energijos ir 
dujų rinkų vientisumu ir kad didmeninėse 
energijos rinkose nustatytos kainos atitiktų 
sąžiningą pasiūlos ir paklausos santykį.

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos.

Pakeitimas 58
Anni Podimata

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 

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

Or. en

Pakeitimas 59
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Energijos rinkų skaidrumas yra 
būtina sąlyga siekiant toliau integruoti ir 
liberalizuoti ES energijos rinką, ir todėl 
šis reglamentas turėtų būti labai 
naudingas vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto ir Europos 
elektros energijos ir dujų reguliavimo 
grupės konsultacija pavirtino, kad esamų 
teisės aktų nepakanka tinkamai išspręsti 
elektros energijos ir dujų rinkų vientisumo 
problemas, ir buvo rekomenduota priimti 
atitinkamą energetikos sektoriaus teisės 
aktų sistemą, užkertančią kelia
piktnaudžiavimui.

(2) Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto ir Europos 
elektros energijos ir dujų reguliavimo 
grupės konsultacija pavirtino, kad esamų 
teisės aktų nepakanka tinkamai išspręsti 
elektros energijos ir dujų rinkų vientisumo 
problemas, ir buvo rekomenduota priimti 
atitinkamą teisės aktų sistemą, pritaikytą 
energetikos sektoriui, pagal kurią būtų 
užkertamas kelias piktnaudžiavimui ir 
būtų atsižvelgiama į ypatingas šio 
sektoriaus sąlygas, kurioms netaikomos 
kitos direktyvos ir kiti reglamentai.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina pabrėžti pobūdžio skirtumus tarp , pavyzdžiui, Piktnaudžiavimo rinka direktyvos, kuri 
iš esmės yra bendro pobūdžio, ir Reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, 
kuris specialiai pritaikytas energetikos sektoriui.

Pakeitimas 61
Silvia-Adriana Ţicău

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) Didmeninės 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. 

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos.

Pakeitimas 62
Bendt Bendtsen

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 dažnai turi poveikio elektros 
energijos ir dujų didmeninėms kainoms 
kitose šalyse. Todėl rūpinimasis rinkų 
vientisumo užtikrinimu negali būti tik 
atskirų valstybių narių reikalas.
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Or. en

Pakeitimas 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 dažnai turi poveikio elektros 
energijos ir dujų didmeninėms kainoms 
kitose šalyse. Todėl rūpinimasis rinkų 
vientisumo užtikrinimu negali būti tik 
atskirų valstybių narių reikalas.

Or. en

Pakeitimas 64
Teresa Riera Madurell

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. Be kitų dalykų tai apima 
reguliuojamas rinkas, daugiašalės 
prekybos aikšteles ir ne biržos sandorius 
(angl. OTC), vykdomus tiesiogiai arba per 
maklerius.

Or. en

Pakeitimas 65
Claude Turmes
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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. Be kitų dalykų tai apima 
reguliuojamas rinkas, daugiašalės 
prekybos aikšteles ir ne biržos sandorius 
(angl. OTC) bei dvišales sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Dvišalėms sutartims taip pat turi būti taikomas šis reglamentas, kad būtų įtraukti visi rinkos 
dalyviai ir visi sandoriai.

Pakeitimas 66
Herbert Reul

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. Ilgalaikės sutartys arba sutartys 
su galutiniais naudotojais nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį.

Or. de

Pakeitimas 67
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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, kurios yra gyvybiškai svarbios 
energijos ir finansų rinkoms, o abiejų 
sektorių kainodara yra susijusi.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiama visapusiškai atsižvelgti į visas rinkos priemones, kurios turi įtakos realios 
kainodaros būdui. Išvestinių priemonių rinkos investicijos sudarė sąlygas spekuliacijai, dėl 
kurios prasidėjo finansų krizė.

Pakeitimas 68
András Gyürk

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 dujų ir elektros energijos 
rinkos aprėpia tiek prekių rinkas, tiek 
išvestinių produktų rinkas, o abiejų 
sektorių kainodara yra susijusi.

Or. en

Pakeitimas 69
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant padidinti didmeninių 
energijos rinkų skaidrumą, Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra (toliau – Agentūra) įdiegia 
rinkos dalyvių registrą ir ištiria, ar 
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įmanoma ne biržos išvestines priemones 
perkelti į prekybos vietas, kuriose 
atliekama tarpuskaita, ir kokiu laiku tai 
galima padaryti.

Or. en

Pagrindimas

Didžiąją dalį didmeninių energijos rinkos sandorių daugumoje valstybių narių sudaro ne 
biržos sandoriai. Jei šie sandoriai vyktų prekybos vietose, labai padidėtų skaidrumas rinkoje. 
Be to, ataskaitų teikimo pareiga tektų prekybos vietų tarpuskaitos įstaigoms.

Pakeitimas 70
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
skirtingoms rinkoms ir skirtingų rūšių 
sutartims, būtina numatyti minimalius 
reikalavimus prekybos vietoms.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti minimalius reikalavimus prekybos vietoms siekiant sandorių perkėlimo į 
mažiau reguliuojamos prekybos vietas prevencijos.

Pakeitimas 71
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Pripažindama sąveiką tarp elektros 
energijos ir dujų rinkų bei naftos, anglių 
ir CO2  rinkų, Agentūra turėtų stebėti šias 
rinkas, kad būtų užtikrintas visapusis 
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rinkos įvykių supratimas.

Or. en

Pagrindimas

Nors naftos, anglių ir CO2  rinkoms būdingos kitokios ypatybės nei elektros energijos ir dujų 
rinkoms, jos daro poveikį viena kitai ir veiksmingą piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka 
prevenciją galima užtikrinti tik jei stebimos visos reikšmingos rinkos.

Pakeitimas 72
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Šiuo metu Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotosiomis šalimis dėl Europos 
anglies dioksido rinkos vientisumo 
užtikrinimo. Toliau ji nedelsdama 
parengia pasiūlymą dėl specialaus teisės 
akto, pagal kurį iki 2012 m. pabaigos bus 
pradėti taikyti atitinkami peržengimai CO2 
išmetimo leidimų rinkoje1, kartu 
užtikrinant darną su šiuo reglamentu.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros priemonė, kuria užtikrinamas Europos anglies dioksido rinkos vientisumas, turėtų 
būti skaidrumo ir vientisumo paketo, apimančio  Reglamentą dėl energijos rinkos vientisumo 
ir skaidrumo, Piktnaudžiavimo rinka direktyva, Rinkos infrastruktūros reglamentą ir 
Finansinių priemonių rinkų direktyvą, dalis. Taigi Komisija turi nedelsdama parengti 
pasiūlymą panaikinti atotrūkį anglies dioksido rinkose.

Pakeitimas 73
Silvia-Adriana Ţicău
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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) Siekiant apsaugoti galutinius 
vartotojus ir užtikrinti Europos piliečiams 
prieinamas energijos kainas, būtina 
uždrausti elgseną, kuri žlugdo energijos
rinkos vientisumą.  

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu apsaugoti galutinį vartotoją ir užtikrinti Europos piliečiams prieinamas energijos 
kainas.  

Pakeitimas 74
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kadangi rinkos manipuliavimu 
siekiama užtikrinti dominuojančią 
prekybinę padėtį rinkoje didmeninių 
energetikos produktų paklausos ar 
pasiūlos srityse, dėl to gali būti tiesiogiai 
arba netiesiogiai nustatytos fiksuotos 
pirkimo ar pardavimo kainos arba 
sudarytos nesąžiningos prekybos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 75
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Nacionalinės institucijos gali daryti 
įtaką komunalinių įmonių elgsenai, be 
kitų priemonių suteikdamos specialias ar 
išskirtines teises arba būdamos jų kapitalo 
dalininkėmis ir turėdamos atstovus 
subjektų administraciniuose, valdybos ir 
priežiūros organuose, taigi, daryti didelę 
įtaką taikant šį reglamentą įskaitant ir 
viešųjų pirkimų skaidrumo ir 
nediskriminavimo šioje srityje požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 76
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Liberalizavus energijos rinkas 
konkurencija nepadidės savaime, nes 
įsisteigę operatoriai dažnai išlaiko dideles 
rinkos dalis, ir kai kuriose valstybėse 
narėse esamos valstybei priklausančios 
įmonės taip pat gali iškraipyti rinkos 
veikimą.  Todėl pagal šį reglamentą turėtų 
būti užtikrinamas vienodas elgesys su 
visais rinkos dalyviais siekiant kuo labiau 
sumažinti nepagrįstą verslo praktiką ir 
užtikrinti vienodas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 77
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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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. Šis reglamentas turėtų 
būti taikomas visiems sudarytiems 
sandoriams, nesvarbu, ar tiesiogiai, ar per 
tarpininkus, reguliuojamose rinkose, 
daugiašalėse prekybos aikštelėse, ne 
biržos sandoriams ir dvišalėms sutartims.

Or. en

Pagrindimas

Visų rūšių prekybai ir visoms prekybos vietoms turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos 
siekiant apimti visą rinką ir taip užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai –  
skaidrumas ir vientisumas.

Pakeitimas 78
Hannes Swoboda

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. Taigi iš esmės šis 
reglamentas turėtų būti taikomas visiems 
sudarytiems sandoriams.
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Or. en

Pakeitimas 79
András Gyürk

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, tačiau tuo pat metu būtų 
atsižvelgiama į didmeninių energijos 
rinkų konkrečias ypatybes.

Or. en

Pakeitimas 80
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista.

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista. Informacija, kurią 
reikalaujama paskelbti viešai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 arba 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2009, įskaitant 
gaires ir tinklo kodus, patvirtintus pagal 
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šiuos reglamentus, gali  remtis rinkos 
dalyviai, priimdami sprendimus sudaryti 
sandorius didmeninių energetikos 
produktų srityje ir todėl ši informacija 
galėtų būti vidaus informacija iki ji 
paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 81
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista.

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista. Informacija, kurią 
reikalaujama paskelbti viešai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 arba 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2009, įskaitant 
gaires ir tinklo kodus, patvirtintus pagal 
šiuos reglamentus, gali  būti informacija, 
kuri greičiausiai labai paveiks didmeninių 
energetikos produktų kainas, taigi ši 
informacija galėtų būti vidaus 
informacija iki ji paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 82
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista.

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
viešai neatskleista informacija prekiaujant 
savo ar trečiosios šalies vardu. 
Naudojimasis viešai neatskleista 
informacija taip pat galimas, kai 
didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista. Tik informacija, kurią 
reikalaujama paskelbti viešai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 arba 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2009, įskaitant 
gaires ir tinklo kodus, patvirtintus pagal 
šiuos reglamentus, galėtų būti vidaus 
informacija iki ji paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 83
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais energetikos produktais 
prekiauja asmenys, žinantys arba turintys 
žinoti, kad jų turima informacija yra viešai 
neatskleista.

(9) Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis 
arba bandyti naudotis viešai neatskleista 
informacija prekiaujant savo ar trečiosios 
šalies vardu. Naudojimasis viešai 
neatskleista informacija taip pat galimas, 
kai didmeniniais elektros energijos ir dujų
produktais prekiauja asmenys, žinantys 
arba turintys žinoti, kad jų turima 
informacija yra viešai neatskleista.

Or. en

Pakeitimas 84
Adam Gierek
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Manipuliavimas didmeninėse 
energijos rinkose siejamas su dirbtiniu 
kainų lygio, kuris nepagrįstas tikrąja 
pasiūla ir gamybos sąnaudomis, laikymo ar 
perdavimo pajėgumais ir paklausa, 
palaikymu.

(10) Manipuliavimas didmeninėse 
energijos rinkose siejamas su dirbtiniu 
kainų lygio, kuris nepagrįstas tikrąja 
pasiūla ir gamybos sąnaudomis, laikymo ar 
perdavimo pajėgumais ir tikrąja paklausa, 
palaikymu, kitaip tariant, galimas ten, kur 
gavėjai turi techninių ar technologinių 
pajėgumų gauti energiją ir finansinių 
pajėgumų už ją sumokėti.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai, su pirkimais negalima sutikti , jei gavėjas negali jų gauti 
arba už juos sumokėti.

Pakeitimas 85
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Manipuliavimas didmeninėse 
energijos rinkose siejamas su dirbtiniu 
kainų lygio, kuris nepagrįstas tikrąja 
pasiūla ir gamybos sąnaudomis, laikymo 
ar perdavimo pajėgumais ir paklausa, 
palaikymu.

(10) Manipuliavimas didmeninėse 
energijos rinkose siejamas su dirbtiniu 
kainų lygio, kuris nepagrįstas tikrąja 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyra ir kitais 
pagrindiniais kintamaisiais.

Or. en

Pakeitimas 86
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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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. Ypač 
svarbu, kad Komisija tinkamai 
konsultuotųsi per parengiamąjį darbą, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu. 
Ekspertines žinias ypač galėtų teikti, inter 
alia, Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros, Europos 
vertybinių popierių rinkos priežiūros 
institucijų komiteto, Europos dujų ir 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklų, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, nacionalinių 
konkurencijos institucijų, kompetentingų 
finansų institucijų valstybėse narėse 
ekspertai ir suinteresuotosios šalys, 
pavyzdžiui, organizuotos rinkos ir rinkos 
dalyviai.  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 ir kad 
Europos Parlamentas ir Taryba aktyviai 
dalyvautų parengiamojo etapo metu ir 
būtų reguliariai kviečiami dalyvauti 
ekspertų susitikimuose.

Or. en

Pakeitimas 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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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 visos
yra dinamiškos ir kintančios, savitumus,
taip pat siekiant užtikrinti ryšį su kitais 
svarbiais finansinių paslaugų ir 
energetikos sričių ES teisės aktais. 
Komisija pagal Sutarties 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės 
aktus dėl tokių išsamių taisyklių. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu atliktų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant ir konsultacijas ekspertų 
lygmeniu. Ekspertines žinias galėtų teikti, 
inter alia, Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros, 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto, Europos 
dujų ir elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklų, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
kompetentingų finansų institucijų 
valstybėse narėse ekspertai ir rinkos 
dalyviai.  Komisija, rengdama ir 
sudarydama deleguotus teisės aktus, 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, reikiamu 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 88
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Nustatyti viešai neatskleistos (11) Nustatyti viešai neatskleistos 
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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.

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. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu atliktų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant ir konsultacijas ekspertų 
lygmeniu. Ekspertines žinias ypač galėtų 
teikti, inter alia, Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros, 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto, Europos 
dujų ir elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklų, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
nacionalinių konkurencijos institucijų, 
kompetentingų finansų institucijų 
valstybėse narėse ekspertai ir 
suinteresuotosios šalys, tokios kaip 
organizuotos rinkos (pavyzdžiui, energijos 
biržos) ir rinkos dalyviai. 

Or. en

Pakeitimas 89
Hannes Swoboda

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. 
Remdamasi aiškia apibrėžtimi, nustatyta
šiame reglamente, Komisija pagal 
Sutarties 290 straipsnį turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotus teisės aktus dėl šių
išsamių taisyklių. Kai Komisija ketina 
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priimti deleguotą teisės aktą, ypač svarbu, 
kad Komisija tinkamai konsultuotųsi per 
parengiamąjį darbą, įskaitant 
konsultacijas su Agentūra, energijos 
rinkos dalyviais, nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija.
Rengdama ir sudarydama deleguotus 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai tuo pačiu metu, 
laiku ir tinkamu būdu būtų perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai ir kad 
Europos Parlamentas ir Taryba aktyviai 
dalyvautų parengiamojo etapo metu, visų 
pirma juos kviečiant dalyvauti ekspertų 
susitikimuose.

Or. en

Pakeitimas 90
Herbert Reul

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 ir 
užtikrinti ryšį su kitais šios srities ES 
teisės aktais. Komisija pagal Sutarties 290 
straipsnį turėtų būti įgaliota priimti 
deleguotus teisės aktus dėl tokių išsamių 
taisyklių. Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra ir 
kiti rinkos dalyviai turėtų dalyvauti 
konsultacijose ir parengiamajame darbe 
tinkamu laiku ir Europos Parlamentas bei 
Taryba turėtų būti informuojami ankstyvu 
etapu.

Or. de
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Pakeitimas 91
Anni Podimata

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 reglamentavimo spragų, 
reikėtų užtikrinti ryšį su atitinkamais 
finansinių paslaugų srities teisės aktais.
Komisija pagal Sutarties 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės 
aktus dėl tokių išsamių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 92
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Energija prekiaujančioms įmonėms, 
kurioms taikomas šis reglamentas ir 
kurios nepatenka į Direktyvos 2004/39/EB 
taikymo sritį, turėtų būti taikomi 
reikalavimai dėl ES masto leidimo. Pagal 
šį reglamentą turėtų būti numatyta 
konkrečiai prekiautojams energija 
pritaikyta leidimų sistema, kad būtų 
galima patikrinti rinkos dalyvių pajėgumą 
laikytis šio reglamento nuostatų kartu 
vengiant apsunkinti pertekliniais 
reikalavimais finansų prekiautojus, 
įtrauktus į Direktyvą 2004/39/EB. 
Siekiant nustatyti konkrečiai 
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prekiautojams energija pritaikyta leidimų 
sistemą, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl šių leidimų reikalavimų ir 
jų taikymo srities, leidimų suteikimo ar 
atsisakymo juos suteikti tvarkos bei dėl šių 
leidimų panaikinimo. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
atliktų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant ir konsultacijas ekspertų 
lygmeniu. Rengdama ir sudarydama 
deleguotus aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamu būdu būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir kad Europos Parlamentas ir Taryba 
aktyviai dalyvautų parengiamojo etapo 
metu, visų pirma juos kviečiant dalyvauti 
ekspertų susitikimuose.

Or. en

Pakeitimas 93
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Energija prekiaujančioms įmonėms, 
kurioms taikomas šis reglamentas ir 
kurios nepatenka į Direktyvos 2004/39/EB 
taikymo sritį, turėtų būti taikomi 
reikalavimai dėl ES masto leidimo. Pagal 
šį reglamentą turėtų būti numatyta 
konkrečiai prekiautojams energija 
pritaikyta leidimų sistema, kad būtų 
galima patikrinti rinkos dalyvių pajėgumą 
laikytis šio reglamento nuostatų kartu 
vengiant apsunkinti pertekliniais 
reikalavimais finansų prekiautojus, 
įtrauktus į Direktyvą 2004/39/EB. 
Siekiant nustatyti konkrečiai 
prekiautojams energija pritaikyta leidimų 
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sistemą, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl šių leidimų reikalavimų ir 
jų taikymo srities, leidimų suteikimo ar 
atsisakymo juos suteikti tvarkos bei dėl šių 
leidimų panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 94
András Gyürk

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 
Sąjungos lygmeniu 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 
nacionaliniu lygmeniu. Agentūra renka 
duomenis nepažeisdama nacionalinių
institucijų teisės rinkti papildomus 
duomenis nacionaliniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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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 
Sąjungos lygmeniu 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 
nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 96
Claude Turmes

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. Nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos, kurios 
gerai supranta savo valstybių narių 
energijos rinkų raidą, turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį užtikrinant veiksmingą rinkos 
stebėjimą nacionaliniu lygmeniu.

Or. en
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(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pagrindimas

Specialių teisės aktų energetikos sektoriui tikslais nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos, organizuotos į Agentūrą, yra atsakinga už bendradarbiavimą stebėsenos, tyrimų 
ir kitų susijusių užduočių klausimais nacionalinė institucija.

Pakeitimas 97
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama
teikti šią informaciją Agentūrai.

(14) Kad galėtų vykdyti veiksmingą rinkos 
stebėseną, Agentūra turėtų turėti visą 
didmeninių prekiautojų energija sąrašą. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
valstybėse narėse, kuriose jau veikia 
licencijavimo sistema, turėtų perduoti 
atitinkamus duomenis Agentūrai, 
įskaitant informaciją kurioje dar šalyje, 
išskyrus kilmės šalį, veikia prekiautojai 
didmenininkai. Valstybės narės, kuriose 
tokios sistemos nėra, turėtų nustatyti 
privalomą prekiautojų didmenininkų, 
prekiaujančių energija, registrą. Dėl 
detalių apie tai, kokia turėtų būti 
registravimo sistema, turėtų spręsti 
Komisija, bendradarbiaudama su 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų perduoti atitinkamus 
duomenis Agentūrai kaip minėta 
anksčiau. Agentūra turėtų pranešti 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai, kurios reguliuojamoje rinkoje 
energija prekiaujantis didmeninis 
prekiautojas aktyvus. Agentūra turėtų 
valdyti ir išlaikyti šį aktyvių energija 
prekiaujančių prekiautojų didmenininkų 
viešąjį registrą ir suteikti galimybes 
nacionalinėms reguliavimo ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms juo 
naudotis tyrimo tikslais. Veiksmingam 
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rinkos stebėjimui būtina reguliariai gauti 
informaciją apie sandorius, taip pat gauti 
svarbiausius duomenis apie elektros 
energijos ir gamtinių dujų gamybos, 
saugojimo, vartojimo ar perdavimo 
įrenginių pajėgumus ir naudojimą, arba 
duomenis, susijusius su SGD įrenginių 
pajėgumais ir naudojimu. Dėl šios 
priežasties didmeniniais energetikos 
produktais prekiaujantys rinkos dalyviai, 
įskaitant perdavimo sistemos operatorius, 
tiekėjus, prekiautojus, gamintojus ir 
tarpininkus, turinčius licencijas arba 
registruotus, turėtų būti įpareigoti teikti šią 
informaciją Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 98
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti šią informaciją Agentūrai.

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti šią informaciją Agentūrai. Jei 
siekiant veiksmingos stebėsenos reikia, 
Agentūra gali įsteigti ryšių punktus netoli 
svarbių prekybos vietų.

Or. en

Pakeitimas 99
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti šią informaciją Agentūrai.

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais elektros 
energijos ir dujų produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti Agentūrai informaciją tik apie 
standartinius produktus.

Or. en

Pakeitimas 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti šią informaciją Agentūrai.

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti Agentūrai informaciją tik apie 
standartinius produktus.

Or. en

Pakeitimas 101
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
nedelsiant ir reguliariai gauti informaciją 
apie sandorius.. Dėl šios priežasties 
didmeniniais energetikos produktais 
prekiaujančių rinkos dalyvių turėtų būti 
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teikti šią informaciją Agentūrai. reikalaujama teikti šią informaciją 
Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 102
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius.
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti šią informaciją Agentūrai.

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
reguliariai teikti šią informaciją Agentūrai.

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo. 

Pakeitimas 103
András Gyürk

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 

(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 ar administracinės naštos, todėl 
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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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų prievolių teikti ataskaitas.

turėtų būti atliekama šių prievolių ex ante
ekonominės naudos analizė. Įpareigojimų 
teikti informaciją apie rinkos dalyvius, 
susijusią su elektros energijos ir gamtinių 
dujų gamybos, vartojimo, saugojimo, ar 
perdavimo įrenginių pajėgumus ir 
naudojimą, arba informaciją, susijusią su 
SGD įrenginių pajėgumais ir naudojimu, 
turėtų būti kuo mažiau ir reikėtų rinkti 
reikiamą informaciją arba jos dalį iš 
esamų šaltinių, jei galima, atsižvelgiant į 
skaidrumo reikalavimus, nustatytus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2009. Renkant 
duomenis taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos elektros energijos 
ir dujų reguliavimo grupės pasiūlymą dėl  
pagrindinio elektros energijos duomenų 
skaidrumo komitologijos gairių. 
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. Ypač svarbu, kad 
Komisija tinkamai konsultuotųsi per 
parengiamąjį darbą, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu. 
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 ir kad Europos 
Parlamentas ir Taryba aktyviai dalyvautų 
parengiamojo etapo metu, t. y. būtų 
kviečiami dalyvauti ekspertų 
susitikimuose.

Or. en
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Pakeitimas 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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, 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 
tinkamai pasikonsultavusi su rinkos 
dalyviais suinteresuotosiomis šalimis ir 
institucijomis, įskaitant Agentūrą, 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 ar administracinės 
naštos, todėl turėtų būti atliekama šių 
prievolių ex ante ekonominės naudos 
analizė. 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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų prievolių teikti ataskaitas. 
Komisija, rengdama ir sudarydama 
deleguotus teisės aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų vienu 
metu, reikiamu laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir labai iš anksto tinkamai ir 
skaidriai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 105
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 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, 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 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, šiuo 
reglamentu neturėtų būti nustatyta 
papildomų prievolių teikti ataskaitas. Vis 
dėlto turėtų būti užtikrinama, kad šios 
institucijos ir sandorių duomenų 
saugyklos nedelsdamos suteiktų visą 
reikalingą informaciją Agentūrai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi būtina išlaikyti mažą administracinę naštą rinkos dalyviams, Agentūra privalo gauti 
visą būtiną informaciją. Skaitmeninių komunikacijų ir modernių informacijos ir ryšių 
technologijų laikais dėl to rinkos dalyviai nepatiria papildomų išlaidų, jei turi vienu metu 
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teikti duomenis skirtingoms institucijoms.

Pakeitimas 106
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią 
neleistinai prieigai prie jos laikomos 
informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį.

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią 
neleistinai prieigai prie jos laikomos 
informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį. Taigi taip pat turi 
būti užtikrintas IT sistemų, naudojamų 
duomenų tvarkymui ir perdavimui, 
eksploatavimo saugumas. Siekiant įrengti 
informacinių technologijų sistemą, 
kurioje užtikrinamas kuo didžiausias 
duomenų konfidencialumo lygis, 
Agentūra turi glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra.

Or. en

Pakeitimas 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos 
gaunamų duomenų funkcinį saugumą, 
užkirsti kelią neleistinai prieigai prie jos 

(17) Agentūra privalo užtikrinti jos 
gaunamų duomenų funkcinį saugumą, 
užkirsti kelią neleistinai prieigai prie jos
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laikomos informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį.

laikomos informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį ir yra įsipareigojusios 
pagal atitinkamus konfidencialumo 
susitarimus. Šios taisyklės turi būti 
taikomos ir kitoms institucijoms, kurios 
gauna teisę naudotis duomenimis šio 
Reglamento tikslais.

Or. en

Pakeitimas 108
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią 
neleistinai prieigai prie jos laikomos 
informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį.

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią 
neleistinai prieigai prie jos laikomos 
informacijos ir parengti tvarką bei 
atitinkamas teisines nuostatas, 
užtikrinančias, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį.

Or. de

Pakeitimas 109
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią 
neleistinai prieigai prie jos laikomos 
informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį.

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą ir apsaugą, 
užkirsti kelią neleistinai prieigai prie jos 
laikomos informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 
pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 110
Adam Gierek

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) Būtina skaidrumo sąlyga yra
prieinama informacija apie kainas. Toks 
skaidrumas gali padėti padidinti 
pasitikėjimą rinka ir kaupti žinias apie 
didmeninių energijos rinkų veikimą.

Or. pl

Pagrindimas

Rinkos dalyviai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie kainas, kad būtų užtikrintas rinkos 
operacijų skaidrumas, kadangi dėl kalbų apie konfidencialią informaciją lieka galimybių šią 
informaciją nuslėpti.
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Pakeitimas 111
Bendt Bendtsen

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 112
Konrad Szymański

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 
su sąlyga, kad toks skaidrumas a) gali 
padėti padidinti pasitikėjimą rinka ir kaupti 
žinias apie didmeninių energijos rinkų 
veikimą ir b) neturės neigiamo poveikio 
rinkos likvidumui ar rinkos dalyvių 
komerciniams interesams.

Or. en
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Pakeitimas 113
Fiona Hall

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 pateikti ją 
rinkos dalyviams ir platesnei visuomenei. 
Toks skaidrumas gali padėti padidinti 
pasitikėjimą rinka ir kaupti žinias apie 
didmeninių energijos rinkų veikimą.
Agentūra gali sukurti ir taikyti metodiką, 
pagal kurią nustatoma, kaip reikia šią 
informaciją paskelbti.

Or. en

Pakeitimas 114
Giles Chichester

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.
Agentūra ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos neturėtų skelbti viešai 
dabartinės konfidencialios rinkos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 115
Claude Turmes
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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 gali būti skelbiama viešai 
apibendrinta ir anonimiška forma, 
Agentūra turėtų pateikti ją rinkos 
dalyviams ir platesnei visuomenei. Toks 
skaidrumas padės padidinti pasitikėjimą 
rinka ir paskatins kaupti žinias apie 
didmeninių energijos rinkų veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas yra padidinti skaidrumą didmeninėje energijos rinkoje, nustatyti faktai 
turi būti skelbiami viešai ir nauji rinkos dalyviai, reguliuotojai, mokslininkai, vartotojai bei 
kitos suinteresuotosios šalys turi turėt galimybę žinoti apie energijos rinkų padėtį.

Pakeitimas 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 ir dėl paskelbimo padidėja 
žinios apie rinką, Agentūra turėtų galėti 
pateikti šią informaciją rinkos dalyviams ir 
platesnei visuomenei apibendrinta ir 
anonimine forma. Toks skaidrumas gali 
padėti padidinti pasitikėjimą rinka ir kaupti 
žinias apie didmeninių energijos rinkų 
veikimą.

Or. en

Pakeitimas 117
Claude Turmes
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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. Kad 
galėtų visapusiškai pasinaudoti savo 
išskirtiniu ES masto požiūriu ir pateikti 
tvirtą informaciją, kuria paremtų 
reikalavimus pradėti tyrimus, Agentūra 
turėtų turėti tyrimo įgaliojimus, glaudžiai 
suderintus su atitinkamomis 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, pavyzdžiui, tarpvalstybinių 
bylų atveju. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl to šaltiniai, kurių reikia valstybių narių tyrimo institucijoms, apsiribos tolesniais 
veiksmais po Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros pranešimų, 
kurie nepapildyti duomenimis ir analize. Taigi dėl šie papildomi įgaliojimai būtų rentabilūs ir 
dėl jų sustiprėtų Agentūros patikimumas.

Pakeitimas 118
András Gyürk

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 ir įgyvendinimo įgaliojimai, 
kad jos galėtų veiksmingai vykdyti šią 
užduotį. Agentūra turėtų užtikrinti, kad 
šie tyrimo įgaliojimai būtų vykdomi 
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nuosekliai, panašiu ir proporcingu būdu. 
Šiuo tikslu Agentūra gali parengti gaires 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 119
Hannes Swoboda

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. Komisija kartu su Agentūra turėtų 
rūpintis, kad stebėsenos ir tyrimo 
įgaliojimai būtų taikomi suderintai ir 
nuosekliai.

Or. en

Pakeitimas 120
Zigmantas Balčytis

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 šio reglamento 
įgyvendinimo ir vykdymo priežiūrą
valstybėse narėse. Tuo tikslu joms turėtų 
būti suteikti būtini kontrolės ir tyrimo 
įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai 
vykdyti šią užduotį.

Or. lt
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Pakeitimas 121
Ioan Enciu

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 griežtai vykdomas 
valstybėse narėse. Tuo tikslu joms turėtų 
būti suteikti būtini tyrimo įgaliojimai, kad 
jos galėtų veiksmingai vykdyti šią užduotį.

Or. en

Pakeitimas 122
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Agentūra turėtų užtikrinti, kad šio 
reglamento taikymas būtų koordinuojamas 
visoje Sąjungoje ir derėtų su taikoma 2003 
m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
tarybos Direktyva 2003/6/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka). Kadangi piktnaudžiavimas rinka 
didmeninėse energijos rinkose dažnai 
kenkia daugiau kaip vienai valstybei narei, 
Agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrindama, kad tyrimai būtų vykdomi 
veiksmingai ir nuosekliai. Tuo tikslu ji 
turėtų galėti koordinuoti tyrimo grupių, 
sudarytų iš atitinkamų nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir, jei reikia, kitų 
institucijų atstovų, veiklą.

(20) Agentūra turėtų užtikrinti, kad šio 
reglamento taikymas būtų koordinuojamas 
visoje Sąjungoje ir derėtų su taikoma 2003 
m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
tarybos Direktyva 2003/6/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka). Kadangi piktnaudžiavimas rinka 
didmeninėse energijos rinkose dažnai 
kenkia daugiau kaip vienai valstybei narei, 
Agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrindama, kad tyrimai būtų vykdomi 
veiksmingai ir nuosekliai. Tuo tikslu ji 
turėtų galėti prašyti bendradarbiauti, 
reikalauti atlikti tolesnius tyrimus ir 
koordinuoti tyrimo grupių, sudarytų iš 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų ir, jei reikia, kitų institucijų 
atstovų, veiklą.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl šių papildomų pareigų Agentūra gali naudotis tuo, kad veikia ES lygmeniu ir turi savo 
ekspertų, siekdama padėti nacionalinėms reguliavimo institucijoms, ypač regioniniais ir 
tarpvalstybiniais atvejais.

Pakeitimas 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Agentūra turėtų užtikrinti, kad šio 
reglamento taikymas būtų koordinuojamas 
visoje Sąjungoje ir derėtų su taikoma 2003 
m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
tarybos Direktyva 2003/6/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka). Kadangi piktnaudžiavimas rinka 
didmeninėse energijos rinkose dažnai 
kenkia daugiau kaip vienai valstybei narei, 
Agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrindama, kad tyrimai būtų vykdomi 
veiksmingai ir nuosekliai. Tuo tikslu ji 
turėtų galėti koordinuoti tyrimo grupių, 
sudarytų iš atitinkamų nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir, jei reikia, kitų 
institucijų atstovų, veiklą.

(20) Agentūra turėtų užtikrinti, kad šio 
reglamento taikymas būtų koordinuojamas 
visoje Sąjungoje, ir turėtų įtraukti 
atitinkamas nacionalines reguliavimo 
institucijas, siekdama užtikrinti, kad šis 
reglamentas derėtų su taikoma 2003 m. 
sausio 28 d. Europos Parlamento ir tarybos 
Direktyva 2003/6/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka). Kadangi piktnaudžiavimas rinka 
didmeninėse energijos rinkose dažnai 
kenkia daugiau kaip vienai valstybei narei, 
Agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrindama, kad tyrimai būtų vykdomi 
veiksmingai ir nuosekliai. Tuo tikslu ji 
turėtų galėti koordinuoti tyrimo grupių, 
sudarytų iš atitinkamų nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir, jei reikia, kitų 
institucijų atstovų, veiklą.

Or. en

Pakeitimas 124
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

(21) Agentūra ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos turėtų bendradarbiauti, kad 
užtikrintų koordinuotą kovą su 
piktnaudžiavimu rinka didmeninėse 
energijos rinkose, kurios aprėpia tiek 
prekių rinkas, tiek išvestinių produktų 
rinkas. Šis bendradarbiavimas taip pat 
galėtų vykti pasitelkus regionines grupes, 
kurias koordinuotų Agentūra, kuri 
atspindėtų ES rinkos tikrovę ir susijusius 
atvejus.

Or. en

Pagrindimas

Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje gali dažnai lemti sandorius, darančius 
poveikį kitoms valstybėms narėms. Tada atitinkamos valstybės narės turi bendradarbiauti 
regiono mastu vadovaujant Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai, 
kad galėtų tinkamai atlikti tyrimus.

Pakeitimas 125
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų reguliariai bendradarbiauti, 
vykdydamos bendrus veiksmus, kad 
užtikrintų nuolatinę koordinuotą kovą su 
piktnaudžiavimu rinka didmeninėse 
energijos rinkose, kurios aprėpia tiek 
prekių rinkas, tiek išvestinių produktų 
rinkas.

Or. pl
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Pagrindimas

Finansinės institucijos turėtų bendradarbiauti reguliariai ir nuolat.

Pakeitimas 126
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos,
nacionalinės konkurencijos institucijos ir 
kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

Or. en

Pakeitimas 127
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

(21) Kompetentingos nacionalinės
reguliavimo ir finansinės institucijos turėtų 
bendradarbiauti, kad užtikrintų koordinuotą 
kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

Or. lt

Pakeitimas 128
Bendt Bendtsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse energijos rinkose, kurios 
aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių 
produktų rinkas.

(21) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
ir kompetentingos finansinės institucijos 
turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų 
koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka 
didmeninėse elektros energijos ir dujų
rinkose, kurios aprėpia tiek prekių rinkas, 
tiek išvestinių produktų rinkas.

Or. en

Pakeitimas 129
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Svarbu, kad visiems, kurie gauna 
konfidencialią informaciją pagal šio 
reglamento nuostatas, galiotų profesinės 
paslapties prievolė.

(22) Svarbu, kad visiems, kurie gauna 
konfidencialią informaciją pagal šio 
reglamento nuostatas, galiotų profesinės 
paslapties prievolė. Agentūra, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
nacionalinės konkurencijos institucijos ir 
kompetentingos finansų institucijos turėtų 
užtikrinti informacijos, kurią gauna, 
konfidencialumą, vientisumą ir apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 130
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Svarbu, kad sankcijos už šio (23) Svarbu, kad sankcijos už šio 
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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.

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. Atsižvelgiant į konsultacijas 
dėl Komisijos komunikato  
COM(2010)716 „Sankcijų taikymo režimų 
finansinių paslaugų sektoriuje 
griežtinimas“ Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymų toliau derinti valstybių narių 
nuobaudų sistemas.

Or. en

Pakeitimas 131
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. Kad būtų pasiektas reikamas 
atgrasymo lygis, mažiausios baudos turėtų 
būti nustatytos tokios, kad bent du kartus 
būtų didesnės nei galimas tiesioginis ar 
netiesioginis finansinis pelnas ir 
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vartotojams padaryta žala dėl veiksmų, 
kurių prevencijos siekiama šiuo 
reglamentu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ne į tik tiesioginį, bet ir į netiesioginį pelną, gautą padarius pažeidimų, nes 
dėl to dažnai gaunamas pelnas ir susijusiose rinkose bei, savaime suprantama, taip pat tai 
paveikia kainas vartotojams.

Pakeitimas 132
Zigmantas Balčytis

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 būtų nustatyta suderinta 
sankcijų sistema ir bendri minimalūs 
sankcijų standartai. Sankcijos už šio 
reglamento pažeidimus turėtų būti
proporcingos bei atgrasančios ir turėtų 
atitikti 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.

Or. lt

Pakeitimas 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis



PE464.684v01-00 50/96 AM\865269LT.doc

LT

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. Ilgainiui reikia perimti prie 
suderintų sankcijų sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Nors neįmanoma greitai suvienodinti sankcijų, reikia, kad būtų nustatytas tikslas ilgainiui 
užtikrinti, kad nedidelės sankcijos nebūtų priemonė pritraukti į tam tikrą rinką investicijų.

Pakeitimas 134
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti darnią sistemą, skirtą energijos 
rinkos skaidrumui ir vientisumui užtikrinti 
– valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tam tikslui pasiekti,

(24) Kadangi šio reglamento tikslo –
nustatyti darnią sistemą, skirtą didmeninės 
energijos rinkos skaidrumui ir vientisumui 
užtikrinti – valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tam tikslui pasiekti,
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Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuoseklumo.

Pakeitimas 135
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) pabrėžia, kad ES mastu reikia 
nustatyti pagrindines taisykles, kaip antai 
bendrą nepriimtinų situacijų, kai esama 
interesų konflikto, apibrėžtį; ES lygmens 
apsaugos priemonės, kuriomis siekiama 
užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, 
galėtų apimti interesų konflikto nebuvimo 
pareiškimus. 

Or. en

Pakeitimas 136
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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
atsižvelgiant į specifines šių rinkų 
ypatybes ir kurios dera su finansų rinkoms 
taikomomis taisyklėmis. Juo numatytas
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros (toliau –
Agentūra) vykdomas didmeninių energijos 
rinkų stebėjimas.

Or. en
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Pakeitimas 137
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 sutarčių 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento nuostatos turi būti taikomos bet kokio pobūdžio ir bet kokioje vietoje 
vykstančiai prekybai, kad jos apimtų visą rinką ir atitiktų šiame reglamente nustatytus 
skaidrumo ir vientisumo tikslus.

Pakeitimas 138
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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, daranti įtaką didmeninėms
energijos rinkoms, ir šios taisyklės dera, 
bet nesutampa su atitinkamose finansų
rinkose taikomomis taisyklėmis. Juo 
numatytas Agentūros vykdomas 
didmeninių energijos rinkų stebėjimas.



AM\865269LT.doc 53/96 PE464.684v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 139
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 ir energetikos rinkų 
konkurencijos skatinimo funkcija. Juo 
numatytas Agentūros vykdomas 
didmeninių energijos rinkų stebėjimas.

Or. en

Pakeitimas 140
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 elektros ir dujų
rinkose ir kurios dera su finansų rinkoms 
taikomomis taisyklėmis. Juo numatytas 
Agentūros vykdomas didmeninių elektros 
ir dujų rinkų stebėjimas.

Or. en

Pakeitimas 141
Claude Turmes
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas taikomas prekybai 
didmeniniais energetikos produktais. 3 ir 4 
straipsnių nuostatos netaikomos 
didmeniniams energetikos produktams, 
kurie yra finansinės priemonės ir kuriems 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos direktyvos 2003/6/EB ir 
2004/39/EB ir nepažeidžiamas Europos 
konkurencijos teisės aktų nuostatų 
taikymas praktikai, kuri patenka į šio 
reglamento taikymo sritį.

Reglamentas taikomas prekybai 
didmeniniais energetikos produktais. 3 ir 4 
straipsnių nuostatos netaikomos 
didmeniniams energetikos produktams, 
kurie yra finansinės priemonės ir kuriems 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos. Atskirose teisėkūros 
nuostatose, kurias reikia pateikti iki 2012 
m. pabaigos, turėtų būti apibrėžti atskirų 
sektorių pažeidimai CO2 išmetimo leidimų 
rinkoje. Šiuo reglamentu nepažeidžiamos 
direktyvos 2003/6/EB ir 2004/39/EB ir 
nepažeidžiamas Europos konkurencijos 
teisės aktų nuostatų taikymas praktikai, 
kuri patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros priemonė, skirta Europos anglies dioksido rinkos vientisumui užtikrinti, turi 
sudaryti dalį skaidrumo ir vientisumo rinkinio, apimančio REMIT, MAD, EMIR ir MiFID. 
Taigi Komisija turėtų skubiai parengti pasiūlymą, kad būtų užpildyta spraga anglies dioksido 
rinkose.

Pakeitimas 142
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas visiems 
atitinkamų rinkų dalyviams, nesvarbu, ar 
jie iš Europos Sąjungos, ar iš trečiųjų 
šalių; taisyklės taikomos visoms 
didmeninių energetikos produktų pirkimo, 
pardavimo, gamybos, tiekimo, 
transportavimo ir pristatymo operacijoms;
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Or. en

Pakeitimas 143
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos, prireikus nacionalinės 
konkurencijos institucijos ir 
kompetentingos finansinės institucijos 
bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog 
atitinkamų taisyklių vykdymo užtikrinimas 
būtų koordinuotas.

Or. cs

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi koordinuoto požiūrio, kompetentingos nacionalinės 
energetikos reguliavimo institucijos turėtų vykdyti stebėseną šalia Agentūros.

Pakeitimas 144
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
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taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos. Agentūra užtikrina, kad 
nacionalinės valdžios institucijos 
įgyvendintų atitinkamas taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su viešųjų 
pirkimų kainų nustatymo operacijomis.

Or. en

Pakeitimas 145
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Agentūra, EVPRI, nacionalinės 
reguliavimo institucijos, nacionalinės 
konkurencijos institucijos ir 
kompetentingos finansinės institucijos 
bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog 
atitinkamų taisyklių vykdymo užtikrinimas 
būtų koordinuotas, kai veiksmai susiję su 
viena ar keliomis finansinėmis 
priemonėmis, kurioms taikomos 
Direktyvos 2003/6/EB 9 straipsnio 
nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 146
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Agentūra ir kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo ir finansinės institucijos 
bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog 
atitinkamų taisyklių vykdymo užtikrinimas 
būtų koordinuotas, kai veiksmai susiję su 
viena ar keliomis finansinėmis 
priemonėmis, kurioms taikomos 
Direktyvos 2003/6/EB 9 straipsnio 
nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Or. lt

Pakeitimas 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos, EVPRI ir kompetentingos 
finansinės institucijos bendradarbiauja, kad 
užtikrintų, jog atitinkamų taisyklių 
vykdymo užtikrinimas būtų koordinuotas, 
kai veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 148
Claude Turmes
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos finansinės 
institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų, 
jog atitinkamų taisyklių vykdymo 
užtikrinimas būtų koordinuotas, kai 
veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos, EVPRI ir kompetentingos 
finansinės institucijos bendradarbiauja, kad 
užtikrintų, jog atitinkamų taisyklių 
vykdymo užtikrinimas būtų koordinuotas, 
kai veiksmai susiję su viena ar keliomis 
finansinėmis priemonėmis, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, 
kuriems taikomos 3 ir 4 straipsnių 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 149
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Didmeninių produktų sąrašas

Įgyvendindama 3 ir 4 straipsnius, 
Agentūra sudaro ir paskelbia didmeninių 
produktų, patenkančių į Direktyvos 
2003/06/EB 9 straipsnio taikymo sritį, 
sąrašą.

Or. de

Pagrindimas

3 ir 4 straipsniai susiję su prekybos pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimo rinka draudimu. Nors sudaryti išsamų galimų sandorių sąrašą nėra nei 
įmanoma, nei patartina, rinkos dalyviai turėtų žinoti, kuriems produktams konkrečiai taikomi 
šie straipsniai. Šioje srityje reikėtų užtikrinti teisinį tikrumą.
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Pakeitimas 150
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 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 tikslaus pobūdžio informacija, 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar 
keliais didmeniniais energetikos 
produktais, kurią supratingas 
profesionalus rinkos dalyvis tikėtųsi gauti 
pagal įstatymuose numatytus 
reikalavimus ar (arba) priimtą rinkos 
praktiką.

Or. en

Pakeitimas 151
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 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, kurią 
rinkos dalyviai tikėtųsi gauti pagal 
įsigalėjusią rinkos praktiką.

Or. de

Pagrindimas

Kaina nėra tinkamas atskaitos taškas, nes ji yra sudėtingos įvairių veiksnių sąveikos 
rezultatas – netikrumo laipsnis tik lemtų ieškinių protrūkį. Be to, tai priežastis, kodėl šis 
kriterijus netaikomas NASDAQ indekse.
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Pakeitimas 152
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 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 informacija, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais 
didmeniniais energetikos produktais, kuri, 
jei būtų paskelbta viešai, galėtų labai 
paveikti rinkos dalyvių priimamus 
sprendimus, susijusius su tokių 
didmeninių energetikos produktų kainų 
nustatymu.

Or. pl

Pagrindimas

Viešai neatskleista informacija turėtų apimti visą viešai neskelbtą informaciją, galinčią turėti 
įtakos rinkos dalyvių priimamiems sprendimams.

Pakeitimas 153
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 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, greičiausiai 
galėtų labai paveikti tokių didmeninių 
energetikos produktų kainas.

Or. en

Pakeitimas 154
Jorgo Chatzimarkakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 arba 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
nuostatomis, įskaitant gaires, tinklo 
kodeksus ar deleguotus teisės aktus, 
patvirtintus remiantis šiais reglamentais, 
arba remiantis kitomis Europos Sąjungos 
lygmens teisės aktų ar reguliavimo 
nuostatomis, ypač Direktyva 2009/72/EB 
ir Direktyva 2009/73/EB; or
b) kuri, nesant reikalavimų atskleisti 
informaciją pagal a pastraipą, nebuvo 
viešai paskelbta ir kuri, jei būtų viešai 
paskelbta, galėtų labai paveikti tokių 
didmeninių energetikos produktų kainas. 
Ši viešai neatskleista informacija yra tik:
informacija, kuria supratingas 
profesionalus rinkos dalyvis greičiausiai 
pasinaudotų priimdamas savo sprendimą 
sudaryti sandorį dėl didmeninio 
energetikos produkto, yra tokia 
informacija, kuri, jei būtų paskelbta viešai, 
greičiausiai turėtų didelį poveikį tokių 
didmeninių energetikos produktų kainoms; 
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arba 
informacija, kuri yra svarbi kainai ir tiksli 
informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo įrenginių ar SGD 
įrenginių pajėgumais, taip pat informacija,
kuri paprastai pateikiama atitinkamai 
didmeninei energijos rinkai arba kurią 
būtina atskleisti pagal nacionalines 
teisines ar reguliavimo nuostatas, rinkos 
taisykles, sutartis ar priimtą rinkos 
praktiką atitinkamoje didmeninėje rinkoje.

Taikant pirmą pastraipą, informacija turi 
būti laikoma tikslaus pobūdžio, jeigu joje 
nurodomos aplinkybės, kurios egzistuoja 
arba pagrįstai gali atsirasti, arba įvykis, 
kuris įvyko arba pagrįstai gali įvykti, ir 
jeigu ji pakankamai konkreti, kad galima 
būtų padaryti išvadą dėl galimos tų 
aplinkybių ar įvykio įtakos didmeninių 
energetikos produktų kainai.

Or. en

Pakeitimas 155
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 

Taikant pirmą pastraipą, viešai neatskleista 
informacija yra:
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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.

a) informacija, kuria supratingas rinkos 
dalyvis greičiausiai pasinaudotų 
priimdamas savo sprendimą sudaryti vieną 
ar daugiau sandorių dėl didmeninio 
energetikos produkto, atsižvelgdamas į 
atitinkamoje didmeninėje rinkoje 
taikomus įstatymus ar įsigalėjusius 
papročius, arba
b) informacija, kurią būtina atskleisti pagal 
Sąjungos arba nacionalinio lygmens 
teisines ar reguliavimo nuostatas, rinkos 
taisykles ir sutartis ar papročius 
atitinkamoje didmeninėje energijos rinkoje.

Informacija apie prekybos strategijas 
nelaikoma viešai neatskleista informacija 
šiose nuostatose vartojama prasme.

Or. de

Pakeitimas 156
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 didelį poveikį 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 

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 didelį poveikį tokių 
didmeninių energetikos produktų kainoms.
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būtina atskleisti pagal Sąjungos arba 
nacionalinio lygmens teisines ar 
reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles ir 
sutartis ar papročius atitinkamoje 
didmeninėje energijos rinkoje.

Tai informacija, apimanti informaciją,
susijusią su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo, 
perdavimo įrenginių ir SGD įrenginių 
pajėgumais, kuria supratingas rinkos 
dalyvis greičiausiai pasinaudotų 
priimdamas savo sprendimą sudaryti 
sandorį dėl didmeninio energetikos 
produkto, 
a) kurią būtina paskelbti viešai, remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
nuostatomis, įskaitant pagal šiuos 
reglamentus priimtas gaires ir tinklo 
kodeksus, arba pagal Sąjungos arba 
nacionalinio lygmens teisines ar 
reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles ir 
sutartis ar papročius atitinkamoje 
didmeninėje energijos rinkoje, ir

b) galėtų labai paveikti tokių didmeninių 
produktų kainas.

Or. en

Pakeitimas 157
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

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 didelį poveikį tokių 
didmeninių energetikos produktų kainoms. 
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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.

Prie tokios informacijos priskiriama
informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo įrenginių
pajėgumais ir naudojimu arba su SGD 
įrenginių pajėgumais ir naudojimu, 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.

Or. en

Pakeitimas 158
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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 didelį poveikį tokių 
didmeninių energetikos produktų kainoms. 
Prie tokios informacijos priskiriama 
informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo įrenginių
pajėgumais ir naudojimu, 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.

Or. en



PE464.684v01-00 66/96 AM\865269LT.doc

LT

Pakeitimas 159
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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 didelį poveikį tokių 
didmeninių energetikos produktų kainoms. 
Prie tokios informacijos priskiriama visa 
informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo įrenginių
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.

Or. en

Pakeitimas 160
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama, pasikonsultavus su 
suinteresuotaisiais subjektais ir ypač su 
Agentūra, parengti gaires ir tiksliau 
paaiškinti viešai neatskleistos 
informacijos apibrėžtį deleguotų teisės 
aktų forma. 

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi rinkos vystosi ir gali atsirasti naujų formų pažeidimų, juos turi apimti dabartinės 
apibrėžtys ir jiems  turi būti taikomi Komisijos rengiami ir galbūt vėliau persvarstomi 
deleguoti teisės aktai, nereikalaujant, kad būtų persvarstomi patys teisės aktai.

Pakeitimas 161
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra įsteigia kontaktinį punktą 
rinkos dalyviams, norintiems išsiaiškinti, 
ar tam tikra informacija pagal šį 
reglamentą ir atitinkamą deleguotąjį 
teisės aktą laikoma viešai neatskleista 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Tai prekybos vietose įsigalėjusi tvarka, plg. biržos Nord Pool Spot fizinės rinkos elgsenos 
rinkoje taisyklių 2.2 dalį.

Pakeitimas 162
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavyzdžiui, viešai neatskleista informacija 
gali būti informacija, kurią būtina viešai 
paskelbti remiantis Reglamento (EB) Nr. 
714/2009 arba Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 nuostatomis, įskaitant gaires ir 
tinklo kodeksus, patvirtintus remiantis 
šiais reglamentais.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 163
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavyzdžiui, viešai neatskleista informacija 
gali būti informacija, kurią būtina viešai 
paskelbti remiantis Reglamento (EB) Nr. 
714/2009 arba Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 nuostatomis, įskaitant gaires ir 
tinklo kodeksus, patvirtintus remiantis šiais 
reglamentais.

Pavyzdžiui, ypač informacija, susijusi su 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, vartojimo ar perdavimo 
įrenginiais, įskaitant:

a) bet kokį planuojamą ribas viršijančių 
įrenginių sustabdymą, apribojimą, 
išplėtimą ar išmontavimą, kurią būtina 
viešai paskelbti remiantis Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 arba Reglamento 
(EB) Nr. 715/2009 nuostatomis, įskaitant 
gaires ir tinklo kodeksus, patvirtintus 
remiantis šiais reglamentais;

b) bet kokį neplanuojamą ribas viršijančių 
įrenginių sustabdymą, apribojimą, 
išplėtimą ar išmontavimą, kurią būtina 
viešai paskelbti remiantis Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 arba Reglamento 
(EB) Nr. 715/2009 nuostatomis, įskaitant 
gaires ir tinklo kodeksus, patvirtintus 
remiantis šiais reglamentais;
c) bet kokią kitą informaciją, kuri, jei
būtų paskelbta viešai, galėtų turėti didelį 
poveikį vieno ar daugiau tokių 
didmeninių energetikos produktų kainoms
yra viešai neatskleista informacija.

Ši informacija nelaikoma viešai 
neatskleista informacija:
a) informacija, susijusi su paties rinkos 
dalyvio prekybos planais ir strategijomis;
b) informacija, kurią gauna kliento 
atstovas gauna iš kliento kaip jo atstovas 
ir bet kokia kita informacija, kurią 



AM\865269LT.doc 69/96 PE464.684v01-00

LT

klientas atskleidžia savo atstovui.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų nuomone, siekiant išlaikyti nuoseklumą su persvarstyta 
Piktnaudžiavimo rinka direktyva ir išvengti tam tikroms finansinėms priemonėms pagal šią 
direktyvą taikomų su piktnaudžiavimu rinka susijusių taisyklių ir finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos didmeniniais energetikos produktais, pagal šį reglamentą taikomų su 
piktnaudžiavimu rinka susijusių taisyklių fragmentacijos, reglamente pateikiamos 
piktnaudžiavimo rinka apibrėžtys turėtų likti nepakeistos. Reikėtų iš dalies pakeisti tik šių 2 
straipsnyje nustatytų apibrėžčių taikymo konkrečiuose sektoriuose pavyzdžius, kad taptų 
aiškiau, kaip šis reglamentas taikomas rinkos dalyviams ir reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas 164
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavyzdžiui, viešai neatskleista informacija 
gali būti informacija, kurią būtina viešai 
paskelbti remiantis Reglamento (EB) Nr. 
714/2009 arba Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 nuostatomis, įskaitant gaires ir 
tinklo kodeksus, patvirtintus remiantis šiais 
reglamentais.

Pavyzdžiui, viešai neatskleista informacija 
gali būti informacija, kurią būtina viešai
paskelbti remiantis Reglamento (EB) Nr. 
714/2009 arba Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 nuostatomis, įskaitant gaires ir 
tinklo kodeksus, patvirtintus remiantis šiais 
reglamentais, taip pat kitokį 
piktnaudžiavimą dabartine ir būsima 
rinkos praktika.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi rinkos vystosi ir gali atsirasti naujų formų pažeidimų, juos turi apimti dabartinės 
apibrėžtys, nereikalaujant, kad būtų persvarstomi patys teisės aktai.

Pakeitimas 165
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naudojamasi ar bandoma naudotis 
fiktyviomis priemonėmis ar bet kurios 
kitos formos apgaule ar gudrybe;

– naudojamasi ar bandoma naudotis 
fiktyviomis priemonėmis ar bet kurios 
kitos formos apgaule ar gudrybe, kuri 
duoda arba gali duoti neteisingą arba 
klaidinančią žinią apie didmeninio 
energetikos produkto pasiūlą, paklausą 
arba kainą;

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė atitinka per diskusijas Taryboje susitartą tekstą ir užtikrina didesnį tikrumą.

Pakeitimas 166
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prekybą neatidėliotinų sandorių ir 
energetikos išvestinių produktų rinkose, 
kuri lemia neteisingus signalus dėl kainų, 
taip pat turto kainų išpūtimą,  t. y. iš 
tikrųjų rinkoje esamos elektros ir dujų 
pasiūlos atsiejimą nuo prekybos apimčių, 
dėl kurių sudaromos sutartys.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turi užkirsti kelią spekuliacijai didmeninėse energijos rinkose, kuri neigiamai 
paveiktų ne tik jų vientisumą, bet ir vartotojų kainas.

Pakeitimas 167
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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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.

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 asmens ar bendradarbiaujančių 
asmenų elgesys siekiant užtikrinti 
dominuojančią prekybos poziciją 
didmeninių energetikos produktų pasiūlos 
ar paklausos srityje, įskaitant elektros 
energijos gamybos pajėgumų ar dujų 
pasiūlos arba perdavimo pajėgumų 
nuslėpimą arba didelį savanorišką savo 
pajėgumų sumažinimą be teisėtos 
ekonominės ar komercinės priežasties, 
kuris turi įtaką tiesioginiam ar 
netiesioginiam pirkimo ar pardavimo 
kainoms ar kitų nesąžiningų prekybos 
sąlygų sudarymui.

Or. en

Pakeitimas 168
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bandymas manipuliuoti rinka reiškia: Išbraukta.
a) sandorio sudarymą, prekybos užsakymo 
pateikimą ar bet kokį kitą veiksmą, 
susijusį su didmeniniu energetikos 
produktu, siekiant:
– duoti neteisingus ar klaidinančius 
signalus dėl didmeninių energetikos 
produktų pasiūlos, paklausos ar kainos,
– užsitikrinti vieno ar kelių didmeninių 
energetikos produktų nenormalaus ar 
dirbtinio dydžio kainą arba



PE464.684v01-00 72/96 AM\865269LT.doc

LT

– pasinaudoti fiktyviomis priemonėmis ar 
bet kurios kitos formos apgaule ar 
gudrybe, susijusia su didmeniniu 
energetikos produktu;
b) informacijos skleidimą žiniasklaidoje, 
įskaitant internetą, ar bet kuriomis 
kitomis priemonėmis, siekiant duoti 
neteisingus ar klaidinančius signalus dėl 
didmeninių energetikos produktų.

Or. de

Pagrindimas

Bandymas manipuliuoti rinka be abejonės turėtų būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, bet 
tam jau taikomas 4 straipsnis.  Pažeidimo pobūdis tas pats, nesvarbu, ar bandymas pavyksta, 
ar ne. Todėl atskira apibrėžtis nereikalinga.

Pakeitimas 169
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies a punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pasinaudoti fiktyviomis priemonėmis ar 
bet kurios kitos formos apgaule ar gudrybe, 
susijusia su didmeniniu energetikos 
produktu;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. en

Pakeitimas 170
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didmeniniai energetikos produktai –
toliau nurodytos sutartys ir išvestiniai
produktai, nepriklausomai nuo to, kur ir 

4. Didmeniniai energetikos produktai –
toliau nurodyti produktai, nepriklausomai 
nuo to, kuriame rinkos segmente jais 
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kaip jais prekiaujama: prekiaujama:

Or. de

Pakeitimas 171
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didmeniniai energetikos produktai –
toliau nurodytos sutartys ir išvestiniai 
produktai, nepriklausomai nuo to, kur ir 
kaip jais prekiaujama:

4. Didmeniniai energetikos produktai –
toliau nurodytos sutartys ir išvestiniai 
produktai, nepriklausomai nuo to, kur, kaip 
ir kokiame rinkos segmente jais 
prekiaujama:

Or. en

Pakeitimas 172
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo sutartys;

(a) visos gamtinių dujų ar elektros 
energijos tiekimo sutartys, nepriklausomai 
nuo to, kur ir kaip jais prekiaujama, 
įskaitant balansavimo rinką;

Or. en

Pakeitimas 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo sutartys;

(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo sutartys, sudarytos Sąjungoje tarp 
didmeninių rinkų dalyvių;

Or. en

Pakeitimas 174
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo sutartys;

(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo sutartys, kai tiekiama į Sąjungą;

Or. en

Pakeitimas 175
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo sutartys;

(a) sunormintos gamtinių dujų ar elektros 
energijos pardavimo ir tiekimo sutartys;

Or. de

Pakeitimas 176
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) su gamtinėmis dujomis ar elektros 
energija susiję išvestiniai produktai;

(b) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
transportavimu susijusios sunormintos 
pardavimo sutartys ir išvestiniai produktai;

Or. de

Pakeitimas 177
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) su gamtinėmis dujomis ar elektros 
energija susiję išvestiniai produktai;

(b) su gamtinėmis dujomis ar elektros 
energija, pagaminta, parduodama ir 
tiekiama Sąjungoje, susiję išvestiniai 
produktai;

Or. en

Pakeitimas 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) su gamtinėmis dujomis ar elektros 
energija susiję išvestiniai produktai;

(b) su gamtinėmis dujomis ar elektros 
energija susiję išvestiniai produktai, 
sukurti Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 179
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
perdavimu susijusios sutartys;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 180
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
perdavimu susijusios sutartys;

(c) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
perdavimu Sąjungoje susijusios sutartys;

Or. en

Pakeitimas 181
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
perdavimu susiję išvestiniai produktai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 182
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
perdavimu susiję išvestiniai produktai.

(d) su gamtinių dujų ar elektros energijos 
perdavimu Sąjungoje susiję išvestiniai 
produktai.

Or. en

Pakeitimas 183
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo galutiniams vartotojams sutartys 
nėra didmeniniai energetikos produktai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 184
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
galutiniams vartotojams sutartys nėra 
didmeniniai energetikos produktai.

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
galutiniams vartotojams didelių apimčių 
sutartys, nepriklausomai nuo to, kur ir 
kaip jos sudaromos turi būti laikomos 
didmeniniais energetikos produktais.

Or. en

Pagrindimas

Didelės apimties sutartimis gali būti daromas poveikis didmeninei energijos rinkai, net jei 
sutartys sudaromos su galutiniais vartotojais. Todėl jos turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą.



PE464.684v01-00 78/96 AM\865269LT.doc

LT

Pakeitimas 185
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
galutiniams vartotojams sutartys nėra 
didmeniniai energetikos produktai.

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
galutiniams vartotojams, per metus 
suvartojantiems mažiau negu 100 GWh,
sutartys nėra didmeniniai energetikos 
produktai.

Or. en

Pagrindimas

Galutiniai vartotojai, pavyzdžiui, didelės pramonės bendrovės tiesiogiai patenka į didmeninę 
energijos rinką. Todėl jų sutartys dėl tiekimo turėtų būti laikomos didmeniniais energetikos 
produktais.

Pakeitimas 186
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
galutiniams vartotojams sutartys nėra 
didmeniniai energetikos produktai.

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
ir perdavimo galutiniams vartotojams 
sutartys nėra didmeniniai energetikos 
produktai.

Or. en

Pakeitimas 187
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto šiame reglamente gamtinių dujų 
ir elektros energijos tiekimo galutiniams 
vartotojams sutartys, kuriose numatytas 
didesnis negu ... GWh megavatų 
pajėgumas (de minimis riba), turi būti 
laikomos didmeniniais energetikos 
produktais;

Or. en

Pagrindimas

Yra daug smulkių prekiautojų, kurių veikla neturi tarpvalstybinio poveikio. Siekiant išvengti 
bereikalingos su šiais subjektais susijusios atskaitomybės naštos turėtų būti numatyta 
de minimis taisyklė, pagal kurią didmeniniams energetikos produktams, kurie nesiekia tam 
tikros ribos, netaikomi reikalavimai teikti ataskaitas.

Pakeitimas 188
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie produktai negali būti laikomi 
didmeninės energetikos produktais:
(a) gamtinių dujų ar elektros energijos 
tiekimo galutiniams vartotojams sutartys, 
ir
(b) ilgalaikės fizinio elektros energijos ar 
gamtinių dujų tiekimo sutartys.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas nuoseklumas tarp didmeninių energetikos produktų ir didmeninės 
energijos rinkos. Produktai, kuriais neprekiaujama, neturėtų patekti į šio reglamento taikymo 
sritį. Tai apima ilgalaikes tiekimo sutartis.
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Pakeitimas 189
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emisijos leidimų pirkimo ar pardavimo 
sutartys nėra didmeniniai energetikos 
produktai.

Or. cs

Pagrindimas

CO2 taršos leidimai vienareikšmiškai laikomi finansiniais instrumentais.  Dėl šios priežasties 
prekybos CO2 taršos leidimų turėtų būti stebimi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų 
direktyva.

Pakeitimas 190
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išvestinės priemonės susijusios su taršos 
leidimais nėra didmeniniai energetikos 
produktai.

Or. cs

Pagrindimas

CO2 taršos leidimai vienareikšmiškai laikomi finansiniais instrumentais.  Dėl šios priežasties 
prekybos CO2 taršos leidimų turėtų būti stebimi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų 
direktyva.

Pakeitimas 191
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. susijęs produktas – produktas, 
įskaitant išvestinius produktus, su kuriuo 
paprastai susieta elektros energijos ar 
dujų kaina, ypač nafta ir naftos 
produktai, arba produktas, kuris 
naudojamas elektros energijos gamyboje 
arba yra elektros energijos gamybos 
šalutinis produktas, arba bet koks kitas 
ekvivalentas, kuriam pripažįstamas 
atitikimas Direktyvai 2003/87/EB.

Or. cs

Pakeitimas 192
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. rinkos dalyvis – bet kuris asmuo, kuris 
sudaro sandorius vienoje ar daugiau 
didmeninių elektros energijos arba dujų 
rinkų;

Or. en

Pakeitimas 193
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Didmeninė energijos rinka – bet kuri 
rinkos vieta Sąjungoje, kur prekiaujama 
didmeniniais energetikos produktais. Tai 
apima tiesioginę dvišalę prekybą, taip pat 
sandorius, vykdomus per organizuotus 
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mainus ir tarpininkų vykdomus ne biržos 
(OTC) sandorius;

Or. en

Pakeitimas 194
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Didmeninė energijos rinka – bet kuri 
rinkos vieta Sąjungoje, kur prekiaujama 
didmeniniais energetikos produktais; tai 
apima, inter alia, reguliuojamas rinkas, 
daugiašalėse prekybos sistemose ir ne 
biržose (OTC), tiesiogiai ar per 
tarpininkus, sudarytus sandorius;

Or. en

Pakeitimas 195
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

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

Pakeitimas 196
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Rinkos dalyvis – bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, įskaitant perdavimo 
sistemų operatorius, sudarantis sandorius 
ir pateikiantis prekybos nurodymus 
vienoje ar daugiau didmeninių energijos 
rinkų.

Or. en

Pakeitimas 197
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Rinkos dalyvis – bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, sudarantis sandorius ir 
pateikiantis prekybos nurodymus vienoje 
ar daugiau didmeninių energijos rinkų.

Or. en

Pakeitimas 198
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Rinkos dalyvis – bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, įskaitant perdavimo 
sistemų operatorius, kuris sudaro 
didmeninės energijos sandorius.

Or. de
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Pakeitimas 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Rinkos dalyvis – bet kuris asmuo, 
kuris sudaro sandorius vienoje ar daugiau 
didmeninių energijos rinkų.

Or. en

Pakeitimas 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 b dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Asmuo — kiekvienas fizinis arba 
juridinis asmuo.

Or. en

Pakeitimas 201
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 b dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Prekybos vietos – organizuotos 
prekybos didmeniniais energetikos 
produktais, kurie yra finansinės 
priemonės, vietos, ypač reguliuojamos 
rinkos, Direktyvoje 2004/39/EB apibrėžtos 
daugiašalės prekybos sistemos ir 
neatidėliotinų sandorių, susijusių su 
materialiais didmeninės energetikos 



AM\865269LT.doc 85/96 PE464.684v01-00

LT

produktais, rinkos, įskaitant dujų mazgus.

Or. en

Pakeitimas 202
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Prekybos vietos – organizuotos 
prekybos didmeniniais energetikos 
produktais, kurie yra finansinės 
priemonės, vietos, ypač reguliuojamos 
rinkos, Direktyvoje 2004/39/EB apibrėžtos 
daugiašalės prekybos sistemos ir 
neatidėliotinų sandorių, susijusių su 
materialiais didmeninės energetikos 
produktais, rinkos, įskaitant dujų mazgus.

Or. en

Pagrindimas

Reguliatoriai siūlo, kad sąvoka „organizuotos rinkos“ turėtų būti pakeista sąvoka „prekybos 
vietos“. Sąvoka „organizuotos rinkos“ reikštų reguliuojamas rinkas ir daugiašales prekybos 
sistemas, kaip apibrėžta finansinių priemonių rinkų direktyvoje. Peržiūrint finansinių 
priemonių rinkų direktyvą gali būti įvesta papildoma organizuotos prekybos sistemos 
kategorija. Tai prekybos vietos, kuriose prekiaujama tik finansiniais instrumentais. Tačiau 
didmeninėse energijos rinkose labai svarbi taip pat fizinė neatidėliotinų sandorių prekyba ir 
prekybos vietos, kuriose tokia prekyba vyksta. Todėl terminas „organizuotos rinkos“ turėtų 
būti pakeistas terminu „prekybos vietos“.

Pakeitimas 203
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Agentūra – tai Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
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agentūra, įsteigta Reglamentu (EB) 
Nr. 713/2009.

Or. en

Pakeitimas 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naudotis tokia informacija savo ar 
trečiosios šalies vardu tiesiogiai ar 
netiesiogiai įsigyjant ar perleidžiant arba 
bandant įsigyti ar perleisti didmeninius 
energetikos produktus, su kuriais ta 
informacija susijusi;

(a) siekiant užsiimti ar bandyti užsiimti 
manipuliavimu rinka naudotis tokia 
informacija savo ar trečiosios šalies vardu 
tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjant ar 
perleidžiant arba bandant įsigyti ar perleisti 
didmeninius energetikos produktus, su 
kuriais ta informacija susijusi;

Or. en

Pakeitimas 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas taikomas šiems asmenims, kurie 
turi viešai neatskleistos informacijos, 
susijusios su didmeniniu energetikos 
produktu:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas taikomas tik šiems asmenims, 
kurie turi viešai neatskleistos informacijos, 
susijusios su didmeniniu energetikos 
produktu, ir kurie žino arba turėtų žinoti, 
kad tokia informacija yra viešai 
neatskleista:

Or. en
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Pakeitimas 206
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai su didmeniniu energetikos produktu 
susijusią viešai neatskleistą informaciją 
turintis asmuo yra juridinis asmuo, šio 
straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai 
galioja ir fiziniams asmenims, kurie 
dalyvauja priimant sprendimus vykdyti 
sandorį atitinkamo juridinio asmens
vardu.

3. Kai su didmeniniu energetikos produktu 
susijusią viešai neatskleistą informaciją 
turintis asmuo yra juridinis asmuo, šio 
straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai 
galioja ir fiziniams asmenims, kurie 
dalyvauja priimant sprendimus vykdyti 
sandorį už atitinkamą juridinį asmenį ir jo
vardu.

Or. pl

Pagrindimas

Fiziniai asmenys, atstovaujantys juridinius asmenis, veikia tiek už atstovaujamąjį asmenį, tiek 
jo vardu.

Pakeitimas 207
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Paskelbus ekstremalią situaciją pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 10 
straipsnio 3 dalies c punktą, rinkos 
dalyviai laikydamiesi nustatytos pareigos 
ir apibrėžtų avarinių planų neturi būti 
laikomi pažeidžiantys šio straipsnio 
nuostatas ir jiems neturi būti taikomos 
sankcijos, apibrėžtos 13 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 208
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei ekstremali situacija skelbiama 
pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 10 
straipsnio 3 dalies c punktą, o rinkos 
dalyviai elgiasi laikydamiesi savo pareigos 
ir vadovaudamiesi avarinių planų, jiems 
negali būti keliama byla remiantis šio 
reglamento 13 straipsniu.

Or. de

Pagrindimas

Visi prieštaravimai tarp šio reglamento ir tarp reglamento dėl dujų tiekimo saugumo avarijos 
atveju turėtų būti panaikinti. Ekstremalios situacijos atveju turi būti išlaikytas tiekimo 
saugumo, o ne rinkos skaidrumas.

Pakeitimas 209
Teresa Riera Madurell

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

4. Rinkos dalyviai viešai, veiksmingai ir 
laiku atskleidžia viešai neatskleistą 
informaciją apie verslą ar infrastruktūrą, 
kurią tas dalyvis, patronuojanti ar susijusi 
įmonė turi ar valdo arba už kurią jis, 
patronuojanti ar susijusi įmonė visiškai ar 
iš dalies atsako darbiniais klausimais. 
Tokiam atskleidimui priskiriama 
informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo infrastruktūros 
pajėgumais ir naudojimu arba susijusi su 
SGD įrenginių pajėgumais ir naudojimu, 
įskaitant planuotą ar neplanuotą 
negalėjimą tais įrenginiais pasinaudoti.

Or. en
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Pakeitimas 210
András Gyürk

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

4. Rinkos dalyviai viešai paskelbia 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 ir 
naudojimu arba susijusi su SGD 
įrenginių pajėgumais ir naudojimu.

Or. en

Pakeitimas 211
Hannes Swoboda

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

4. Rinkos dalyviai viešai, veiksmingai ir 
laiku 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.

Or. en
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Pakeitimas 212
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, 
susijusi su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar 
perdavimo infrastruktūros pajėgumais.

4. Rinkos dalyviai nedelsiant, veiksmingai
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 
informacija, susijusi su elektros energijos 
ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, 
vartojimo ar perdavimo infrastruktūros 
pajėgumais.

Or. en

Pagrindimas

Viešai neatskleista informacija turi būti nedelsiant prieinama visiems rinkos dalyviams, kad 
būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui.

Pakeitimas 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyvis gali savo atsakomybe 
atidėti viešai neatskleistos informacijos 
viešą paskelbimą, kad tai nepakenktų jo 
teisėtiems interesams, jei toks delsimas 
neturėtų suklaidinti visuomenės ir jei 
rinkos dalyvis gali užtikrinti tos 
informacijos konfidencialumą ir, 
remdamasis ta informacija, nepriima 
sprendimų dėl prekybos didmeniniais 
energetikos produktais. Tokiomis 
aplinkybėmis rinkos dalyvis turi pateikti 
šią informaciją Agentūrai ir atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai, 

Išbraukta.
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atsižvelgdamas į 7 straipsnio 4 dalies 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jei buvo nustatyta, kad informaciją būtina paskelbti, turto savininkas neturėtų atidėlioti 
informacijos paskelbimo. Tai galėtų sukelti susirūpinimą, kad kiti rinkos dalyviai bando 
manipuliuoti rinka.

Pakeitimas 214
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyvis gali savo atsakomybe 
atidėti viešai neatskleistos informacijos 
viešą paskelbimą, kad tai nepakenktų jo 
teisėtiems interesams, jei toks delsimas 
neturėtų suklaidinti visuomenės ir jei 
rinkos dalyvis gali užtikrinti tos 
informacijos konfidencialumą ir, 
remdamasis ta informacija, nepriima 
sprendimų dėl prekybos didmeniniais 
energetikos produktais. Tokiomis 
aplinkybėmis rinkos dalyvis turi pateikti 
šią informaciją Agentūrai ir atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai, 
atsižvelgdamas į 7 straipsnio 4 dalies 
nuostatas.

Rinkos dalyvis gali savo atsakomybe 
atidėti viešai neatskleistos informacijos 
viešą paskelbimą, kad tai nepakenktų jo 
teisėtiems interesams, jei toks delsimas 
neturėtų suklaidinti visuomenės ir jei 
rinkos dalyvis gali užtikrinti tos 
informacijos konfidencialumą ir, 
remdamasis ta informacija, nepriima 
sprendimų dėl prekybos didmeniniais 
energetikos produktais. Tokiomis 
aplinkybėmis rinkos dalyvis turi pateikti 
šią informaciją Agentūrai ir atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai, 
atsižvelgdamas į 7 straipsnio 4 dalies 
nuostatas. Siekdamas laikytis šių nuostatų, 
rinkos dalyvis nustato apribojimo 
priemones, kurias turi patvirtinti 
kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 215
Adam Gierek
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkos dalyvis gali savo atsakomybe 
atidėti viešai neatskleistos informacijos 
viešą paskelbimą, kad tai nepakenktų jo 
teisėtiems interesams, jei toks delsimas 
neturėtų suklaidinti visuomenės ir jei 
rinkos dalyvis gali užtikrinti tos 
informacijos konfidencialumą ir, 
remdamasis ta informacija, nepriima 
sprendimų dėl prekybos didmeniniais 
energetikos produktais. Tokiomis 
aplinkybėmis rinkos dalyvis turi pateikti 
šią informaciją Agentūrai ir atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai, 
atsižvelgdamas į 7 straipsnio 4 dalies 
nuostatas.

Rinkos dalyvis gali savo atsakomybe ne 
ilgiau kaip 30 dienų atidėti viešai 
neatskleistos informacijos viešą 
paskelbimą, kad tai nepakenktų jo 
teisėtiems interesams, jei toks delsimas 
neturėtų suklaidinti visuomenės ir jei 
rinkos dalyvis gali užtikrinti tos 
informacijos konfidencialumą ir, 
remdamasis ta informacija, nepriima 
sprendimų dėl prekybos didmeniniais 
energetikos produktais. Tokiomis 
aplinkybėmis rinkos dalyvis turi pateikti 
šią informaciją Agentūrai ir atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai, 
atsižvelgdamas į 7 straipsnio 4 dalies 
nuostatas.

Or. pl

Pagrindimas

Nesąžiningas rinkos dalyvis gali uždelsti viešai atskleisti informaciją.

Pakeitimas 216
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis taip pat taikomas ir 
sandorių atveju, kai rinkos dalyvis 
naudoja viešai neatskleistą informaciją 
atviroms pozicijoms padengti, net jei tai 
griežtai apsiriboja neplanuotai 
atsiradusiais fiziniais nuostoliais.

Or. en
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Pagrindimas

Draudimo siekis yra būtent tas, kad joks dalyvis ne turėtų galimybės pasinaudoti viešai 
neatskleista informacija.

Pakeitimas 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas prekiauti pasinaudojant viešai 
neatskleista informacija, nurodytas šio 
straipsnio 1 dalyje, netaikomas:
(a) sandoriams, vykdomiems įsigaliojus 
prievolei įsigyti ar perleisti didmeninius 
energetikos produktus, kai ta prievolė 
atsiranda pagal susitarimą, sudarytą prieš 
atitinkamam asmeniui gaunant viešai 
neatskleistą informaciją;
(b) sandoriams, kuriuos sudaro dujų ir 
elektros energijos gamintojai, dujų 
laikymo įrenginių operatoriai, SGD 
importo įrenginių operatoriai, 
padengiantys tiesioginius neplanuotai 
atsiradusius fizinius nuostolius.

Or. en

Pakeitimas 218
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai rinkos dalyvis, kuris turi 
viešai neatskleistą informaciją ir gali savo 
atsakomybe vykdyti prekybą, kad 
padengtų savo su didmeniniais 
energetikos produktais susijusias atviras 
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pozicijas, jei to neatlikus būtų padaryta 
didelė žala techniniam ar ekonominiam 
sistemos stabilumui ir rinkos veikimui, 
rinkos dalyvis Agentūrai ir nacionalinei 
reguliavimo institucijai tuoj pat turi 
pateikti informaciją ir 4 dalis jam turi būti 
taikoma po jo pozicijų padengimo.

Or. en

Pakeitimas 219
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė turi turėti 
licencijavimo sistemą arba įsteigti visų 
didmeninės prekybos energija įmonių, 
gavusių leidimą veikti valstybėje narėje, 
registrą.

Or. en

Pakeitimas 220
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei valstybė narė neturi jokios 
licencijavimo sistemos, nacionalinė 
reguliavimo institucija turi nustatyti 
privalomą registracijos sistemą, kad būtų 
parengtas išsamus registras, į kurį būtų 
įtraukta kiekviena didmeninės prekybos 
bendrovė, veikianti valstybės narės 
rinkoje. Registracijos sistemos detales 
turėtų apibrėžti Komisija ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
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Or. en

Pakeitimas 221
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
Agentūrai siunčia atitinkamus duomenis 
apie didmeninės prekybos subjektus. 
Agentūra tvarko duomenų bazę, kad šie 
duomenys būtų viešai prieinami ir 
reguliariai šią duomenų bazę atnaujina.

Or. en

Pakeitimas 222
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga nacionalinė reguliavimo 
institucija turi galią panaikinti 
didmeninės energijos prekybos įmonės 
įregistravimą.

Or. en

Pakeitimas 223
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiama užsiimti arba bandyti užsiimti Draudžiama užsiimti arba bandyti užsiimti 



PE464.684v01-00 96/96 AM\865269LT.doc

LT

manipuliavimu rinka didmeninėse 
energijos rinkose.

manipuliavimu rinka didmeninėse elektros 
energijos ir dujų rinkose.

Or. en


