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Pakeitimas 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama atsižvelgti į būsimą 
didmeninių energijos rinkų raidą ir 
užtikrinti suderinamumą su finansinių 
paslaugų ir energetikos sričių ES teisės 
aktais, Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 
16 bei 17 straipsnio sąlygų priima 
deleguotus teisės aktus, kuriuose 
patikslinamos 2 straipsnio 1–5 dalyse 
pateiktos apibrėžtys. Rengdama savo 
konsultacinę medžiagą, Agentūra 
surengia išsamias viešas konsultacijas, 
skirtas bent jau reguliavimo institucijoms, 
rinkos dalyviams, perdavimo sistemų 
operatoriams ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims.

Or. en

Pakeitimas 225
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama atsižvelgti į būsimą 
didmeninių energijos rinkų raidą ir 
užtikrinti suderinamumą su finansinių 
paslaugų ir energetikos sričių ES teisės 
aktais, Komisija, pasikonsultavusi su 
suinteresuotąja šalimi ir remdamasi 
deramai atliktu poveikio įvertinimu, jei 
reikia, pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 16 
bei 17 straipsnio sąlygų priima deleguotus 
teisės aktus, kuriuose patikslinamos 2 
straipsnio 1–5 dalyse pateiktos apibrėžtys.
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Or. en

Pakeitimas 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 227
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant atsižvelgti į būsimą didmeninių 
energijos rinkų raidą, Komisijai suteikiami
įgaliojamai pagal 15 straipsnį priimti
deleguotus teisės aktus dėl 2 straipsnio 1–5 
dalyse pateiktų apibrėžčių. Tie teisės aktai 
parengiami glaudžiai bendradarbiaujant 
su Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros pasiūlymo aiškinamajame memorandume Komisija teigia, kad deleguoti teisės 
aktai dėl duomenų rinkimo (7 straipsnis) bus pagrįsti Agentūros parengtu gairių projektu. Jei 
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reikia, būtų naudinga išplėsti Agentūros dalyvavimą rengiant deleguotus teisės aktus. Be to, 
turi būti užtikrinta, kad rengimo procese būtų atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių 
patirtį, kaip nurodyta Reglamente dėl ACER įsteigimo (Nr. 713/2009).

Pakeitimas 228
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama atsižvelgti į būsimą 
didmeninių energijos rinkų raidą, Komisija 
per 30 dienų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos pagal 15 straipsnį ir 
laikydamasi 16 bei 17 straipsnio sąlygų 
priima deleguotus teisės aktus, kuriuose 
patikslinamos 2 straipsnio 1–5 dalyse 
pateiktos apibrėžtys.

Or. pl

Pagrindimas

Komisijai teks užduotis priėmus deleguotus aktus patikslinti šio reglamento 2 straipsnio 1–5 
dalyse pateiktas apibrėžtis. Taigi, siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, 
svarbu nurodyti šių aktų priėmimo terminą.

Pakeitimas 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdama savo konsultacinę 
medžiagą, Agentūra surengs išsamias 
viešas konsultacijas.

Or. en
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Pakeitimas 230
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savitą didmeninių energijos rinkų 
veikimą ir prekių rinkų bei išvestinių 
produktų rinkų sąveiką;

(a) gamtinių dujų ir elektros energijos 
ypatybių skirtumus, savitą didmeninių 
energijos rinkų veikimą ir prekių rinkų bei 
išvestinių produktų rinkų sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 231
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savitą didmeninių energijos rinkų 
veikimą ir prekių rinkų bei išvestinių 
produktų rinkų sąveiką;

(a) savitą didmeninių energijos rinkų 
veikimą, įskaitant elektros energijos rinkų 
ir dujų rinkų savitumus, ir prekių rinkų 
bei išvestinių produktų rinkų sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 232
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savitą didmeninių energijos rinkų 
veikimą ir prekių rinkų bei išvestinių 
produktų rinkų sąveiką;

(a) savitą didmeninių elektros energijos ir 
dujų rinkų veikimą ir prekių rinkų bei 
išvestinių produktų rinkų sąveiką;

Or. en
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Pakeitimas 233
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) aplinkybių ir piktnaudžiavimo naftos, 
anglių ir anglies dioksido apyvartinių 
taršos leidimų rinkose ir didmeninių 
energijos rinkų, kur prekiaujama elektros 
energija ir dujomis, tarpusavio 
priklausomybę;

Or. en

Pagrindimas

Net jei anglies dioksido apyvartinių taršos leidimų rinkų ypatybės kitokios nei elektros 
energijos ir dujų rinkų, jos vienos kitoms daro poveikį ir veiksmingai užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui ir manipuliacijoms galima tik stebint visas susijusias rinkas.

Pakeitimas 234
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) būtinybę plėtoti glaudų 
bendradarbiavimą su kompetentingomis 
tuo pat metu kuriant veiksmingą 
informacijos sistemą, kurios tikslas 
užkirsti kelią dvigubam ataskaitų 
teikimui;

Or. en

Pakeitimas 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Agentūros po plačių konsultacijų su 
rinkos dalyviais ir suinteresuotosiomis 
šalimis pateiktą nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 236
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Agentūros po viešų konsultacijų 
pateiktą nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 237
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) skirtingas gamtinių dujų ir elektros 
energijos ypatybes.

Or. de

Pagrindimas

Būtina skirti šiuos du produktus atsižvelgiant į didelius su ypatybių skirtumus.

Pakeitimas 238
Jorgo Chatzimarkakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Leidimų išdavimas rinkos dalyviams

1. Visos valstybės narės reikalauja, kad 
rinkos dalyviai turėtų išankstinį leidimą 
teikti paslaugas, susijusias su prekyba 
didmeniniais energetikos produktais, jei 
jie neturi investicinėms įmonėms pagal 
Direktyvą 2004/39/EB išduodamo leidimo.
2. Valstybės narės įsteigia visų rinkos 
dalyvių, kuriems suteiktas leidimas pagal 
šį reglamentą, registrą. Šis registras turi 
būti prieinamas visuomenei. Jis 
reguliariai atnaujinamas.
3. Leidimas veiklai galioja visoje 
Sąjungoje ir leidžia rinkos dalyviui 
naudojantis įsisteigimo laisve arba laisve 
teikti paslaugas visoje Sąjungoje teikti 
paslaugas ar vykdyti veiklą, kurias jai 
buvo leista teikti ar vykdyti. Priimančioji 
valstybė narė gali nereikalauti įsisteigti 
vietoje ar turėti vietinių darbuotojų.
4. Kompetentinga institucija neišduoda 
leidimo rinkos dalyviui tol, kol visiškai 
įsitikina, kad rinkos dalyvis atitinka visus 
deleguotuose teisės aktuose, priimtuose 
pagal šio straipsnio 9 dalies nuostatas, 
nustatytus reikalavimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad:
(a) esama juridinio subjekto;
(b) valdybos nariai neturi įrašų apie 
teistumą;
(c) pareiškėjas turi techninių, finansinių 
ir organizacinių pajėgumų savo 
reguliavimo pareigoms atlikti;
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos prižiūrėtų 
rinkos dalyvių veiklą, siekdamos įvertinti, 
ar laikomasi šiame reglamente nustatytų 
veiklos sąlygų.



PE464.685v02-00 10/73 AM\866419LT.doc

LT

5. Kompetentinga institucija gali atšaukti 
išduotą leidimą veiklai tam rinkos 
dalyviui, kuris:
(a) gavo leidimą pateikęs klaidingą 
informaciją ar pasinaudojęs kitomis 
neteisėtomis priemonėmis;
(b) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias 
buvo gautas leidimas;
(c) stipriai ir nuolat pažeidinėjo šiame 
reglamente rinkos dalyviams nustatytas 
veiklos sąlygas.
6. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
rinkos dalyviai, kuriems pagal šį 
reglamentą leidimą išdavė ir kuriuos 
prižiūri kitos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, galėtų laisvai 
prekiauti energija jų teritorijos 
didmeninėje rinkoje. Valstybės narės 
netaiko tokiam rinkos dalyviui jokių 
papildomų reikalavimų dėl klausimų, 
kuriems taikomas šis reglamentas. Ypač 
jos negali:
(a) taikyti papildomų nacionalinių 
licencijavimo reikalavimų;
(b) rinkti iš didmeninės energetikos rinkos 
dalyvių nacionalinius įmonių reguliavimo 
mokesčius (vienkartinius ar periodinius);
(c) taikyti nacionalines ataskaitų teikimo 
prievoles dėl pranešimo apie sandorius ir 
finansinę atskaitomybę ar prievolę saugoti 
apskaitos dokumentus, išskyrus šiame 
reglamente numatytus atvejus;
(d) priimančiosiose valstybėse narėse 
reikalauti skirtingų nacionalinių veiklos 
ataskaitų;
(e) patvirtinti tokius tinklo tarifus, kurie 
neskatintų importo ir eksporto;
(f) reikalauti išlaikyti nacionalinius 
didmeninės prekybos egzaminus;
(g) taikyti su tiekimu susijusius
reikalavimus paprastiems didmeniniams 
prekiautojams (pvz., reikalavimą įsteigti 
klientų skambučių centrus ar matavimo 
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stotis, teikti tarpininkavimo paslaugas 
galutiniams klientams, skelbti bendrąsias 
tiekimo galutiniams klientams sąlygas).
7. Mokesčius už leidimo suteikimą gali 
rinkti tik priimančiosios valstybės narės 
reguliavimo institucijos, remdamosi 
licencijavimo proceso sąnaudomis.
8. Šis straipsnis netaikomas tiems rinkos 
dalyviams, kurie per metus parduoda 
mažesnį negu tam tikrą nustatytą 
energijos kiekį (GWh elektros energijos ir 
cm2 dujų).
9. Komisija pagal 15 straipsnį priima 
deleguotus teisės aktus, kad nustatytų:
(a) leidimo veiklai suteikimo reikalavimus 
ir taikymo sritį;
(b) leidimų veiklai išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarką;
(c) panaikinimo sąlygas; taip pat
(d) ribą 8 dalyje nurodytiems rinkos 
dalyviams (de-minimis taisyklė).

Or. en

Pagrindimas

Komisija nenumato su sektoriumi susijusios licencijavimo sistemos, skirtos prekiautojams 
energija. Tai reikštų, kad energija prekiaujančioms įmonėms, kurioms taikomas REMIT ir 
kurioms netaikoma Direktyva dėl finansinių priemonių rinkų, nebus taikomi ES registravimo 
reikalavimai. REMIT turėtų padėti užpildyti šią spragą ir suteikti galimybes parengti 
prekiautojams energija pritaikytą licencijavimo tvarką, pagal kurią būtų galima kruopščiai 
patikrinti rinkos dalyvių pajėgumą ir ketinimus laikytis REMIT nuostatų ir išvengti sudėtingų 
reikalavimų, skirtų į teisės aktus dėl finansų įtrauktiems finansų srities prekiautojams, 
sukūrimo.

Pakeitimas 239
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Leidimų išdavimas rinkos dalyviams

1. Visos valstybės narės reikalauja, kad 
rinkos dalyviai turėtų išankstinį leidimą 
veiklai, jei jie neturi investicinėms 
įmonėms pagal Direktyvą 2004/39/EB 
išduodamo leidimo.
2. Valstybės narės įsteigia visų rinkos 
dalyvių, kuriems suteiktas leidimas pagal 
šį reglamentą, registrą. Šis registras turi 
būti prieinamas visuomenei. Jis 
reguliariai atnaujinamas.
3. Leidimas veiklai galioja visoje 
Sąjungoje ir leidžia rinkos dalyviui per 
įsteigtą filialą arba laisvai teikiant 
paslaugas visoje Sąjungoje teikti 
paslaugas ar vykdyti veiklą, kurias jai 
buvo leista teikti ar vykdyti. Priimančioji 
valstybė narė gali nereikalauti įsisteigti 
vietoje ar turėti vietinių darbuotojų.
4. Kompetentinga institucija neišduoda 
leidimo rinkos dalyviui tol, kol visiškai 
įsitikina, kad rinkos dalyvis atitinka visus 
deleguotuose teisės aktuose, priimtuose 
pagal šio straipsnio 9 dalies nuostatas, 
nustatytus reikalavimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad:
(a) esama juridinio subjekto;
(b) valdybos nariai neturi įrašų apie 
teistumą;
(c) pareiškėjas turi techninių, finansinių 
ir organizacinių pajėgumų savo 
reguliavimo pareigoms atlikti;
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos prižiūrėtų 
rinkos dalyvių veiklą, siekdamos įvertinti, 
ar laikomasi šiame reglamente nustatytų 
veiklos sąlygų.
5. Leidimą išduodanti kompetentinga 
institucija gali atšaukti išduotą leidimą 
veiklai prieš 30 dienų raštu apie tai 
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pranešusi rinkos dalyviui, kuris:
(a) kaip įrodyta, gavo leidimą pateikęs 
klaidingą informaciją ar pasinaudojęs 
kitomis neteisėtomis priemonėmis; arba
(b) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias 
buvo gautas leidimas, ir per 30 dienų šios 
padėties neištaiso; arba
(c) kaip įrodyta, stipriai ir nuolat 
pažeidinėjo šiame reglamente rinkos 
dalyviams nustatytas veiklos sąlygas.
6. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
rinkos dalyviai, kuriems pagal šį 
reglamentą leidimą išdavė ir kuriuos 
prižiūri kitos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, galėtų laisvai 
prekiauti energija jų teritorijos 
didmeninėje rinkoje. Valstybės narės 
netaiko tokiam rinkos dalyviui jokių 
papildomų reikalavimų dėl klausimų, 
kuriems taikomas šis reglamentas. Ypač 
jos negali:
(a) taikyti papildomų nacionalinių 
licencijavimo reikalavimų;
(b) rinkti iš didmeninės energetikos rinkos 
dalyvių nacionalinius įmonių reguliavimo 
mokesčius (vienkartinius ar periodinius);
(c) taikyti nacionalines ataskaitų teikimo 
prievoles dėl pranešimo apie sandorius ir 
finansinę atskaitomybę ar prievolę saugoti 
apskaitos dokumentus, išskyrus šiame 
reglamente numatytus atvejus;
(d) priimančiosiose valstybėse narėse 
reikalauti skirtingų nacionalinių veiklos 
ataskaitų;
(e) patvirtinti tokius tinklo tarifus, kurie 
neskatintų importo ir eksporto;
(f) reikalauti išlaikyti nacionalinius 
didmeninės prekybos egzaminus;
(g) taikyti su tiekimu susijusius 
reikalavimus paprastiems didmeniniams 
prekiautojams (pvz., reikalavimą įsteigti 
klientų skambučių centrus ar matavimo 
stotis, teikti tarpininkavimo paslaugas 
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galutiniams klientams, skelbti bendrąsias 
tiekimo galutiniams klientams sąlygas).
7. Mokesčius už leidimo suteikimą gali 
rinkti tik priimančiosios reguliavimo 
institucijos, remdamosi licencijavimo 
proceso sąnaudomis.
8. Šis straipsnis netaikomas tiems rinkos 
dalyviams, kurie parduoda mažesnį negu 
tam tikrą nustatytą megavatų kiekį.
9. Komisija priima deleguotus teisės aktus 
pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 16 ir 
17 straipsniuose numatytų sąlygų, kad 
nustatytų:
(a) leidimo veiklai suteikimo reikalavimus 
ir taikymo sritį;
(b) leidimų veiklai išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarką;
(c) panaikinimo sąlygas; taip pat
(d) ribą 8 dalyje nurodytiems rinkos 
dalyviams (de-minimis taisyklė).

Or. en

Pakeitimas 240
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Rinkos dalyvių registracija ir leidimų 

išdavimas
1. Nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos Agentūrai padedant įsteigia 
visų rinkos dalyvių, kuriems suteiktas 
leidimas pagal šį reglamentą, bendrai 
sutarto formato registrą. Šis registras turi 
būti prieinamas visuomenei. Jis 
reguliariai atnaujinamas.
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2. Nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos išduoda leidimą rinkos 
dalyviui nepriklausomai nuo to, ar 
valstybėje narėje jis įsteigė įmonę ir ar 
turi vietinių darbuotojų.
3. Leidimas nesuteikiamas tol, kol rinkos 
dalyvis atitinka visus deleguotuose teisės 
aktuose, priimtuose pagal šio straipsnio 
nuostatas, nustatytus reikalavimus. 
Valstybės narės užtikrina, kad:
(a) esama juridinio subjekto;
(b) valdybos nariai neturi įrašų apie 
teistumą;
(c) pareiškėjas turi techninių, finansinių 
ir organizacinių pajėgumų savo 
reguliavimo pareigoms atlikti;
4. Nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos gali atšaukti išduotą leidimą 
veiklai tam rinkos dalyviui, kuris:
(a) gavo leidimą pateikęs klaidingą 
informaciją ar pasinaudojęs kitomis 
neteisėtomis priemonėmis;
(b) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias 
buvo gautas leidimas;
(c) stipriai ir nuolat pažeidinėjo šiame 
reglamente rinkos dalyviams nustatytas 
veiklos sąlygas.
5. Komisija, pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis, ypač 
Agentūra, priima deleguotus teisės aktus 
pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 16 ir 
17 straipsniuose numatytų sąlygų, kad 
nustatytų:
(a) leidimo veiklai suteikimo reikalavimus 
ir taikymo sritį;
(b) leidimų veiklai išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarką;
(c) panaikinimo sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

Prekybos registracija ir leidimo jai išdavimas gali užtikrinti didesnį skaidrumą didmeninėje 
energijos rinkoje. Jie turi būti kruopščiai sukurti ir juos vykdant neturėtų būti 
nesivadovaujama jų tikslu atleidžiant nuo reikalavimų tam tikrus veikėjus ar sulaikant 
nacionalines reguliavimo institucijas nuo jų priemonių taikymo. ACER gali prižiūrėti 
registracijos ir leidimų išdavimo sistemą ir toliau deleguotuose aktuose kurti savo nuostatas, 
kurias pasiūlys Komisija.

Pakeitimas 241
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Agentūra stebi prekybos didmeniniais 
energetikos produktais, apyvartiniais 
taršos leidimais ir prekybos naftos ir 
anglies rinkose veiklą, kad aptiktų viešai 
neatskleista informacija ir manipuliavimu 
rinka pagrįstą prekybą ir užkirstų jai kelią, 
taip pat kad išnagrinėtų tokios prekybos ir 
susijusiose energetikos produktų rinkose 
vykstančių įvykių ryšį. Ji renka duomenis 
didmeninėms energijos rinkoms vertinti ir 
stebėti, kaip numatyta 7 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Net jei anglies dioksido apyvartinių taršos leidimų rinkų ypatybės kitokios nei elektros 
energijos ir dujų rinkų, jos vienos kitoms daro poveikį ir veiksmingai užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui ir manipuliacijoms galima tik stebint visas susijusias rinkas.

Pakeitimas 242
Claude Turmes

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų teisingai stebėti ir vertinti gaunamus duomenis, Agentūra turi turėti išsamią visų 
rinkų apžvalgą.

Pakeitimas 243
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo tikslu nepakanka gauti informaciją apie prekybos duomenis, jei nėra žinių apie faktinę 
padėtį, susijusią su tinklais.
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Pakeitimas 244
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja su Agentūra vykdant šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą didmeninių 
energijos rinkų stebėjimą. Šiuo tikslu 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
gauti visą Agentūros turimą svarbią 
informaciją, kurią pastaroji surinko pagal 
šio straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad yra 
laikomasi 8 straipsnio 2 dalies nuostatų.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja su Agentūra vykdant šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą didmeninių 
energijos rinkų stebėjimą. Šiuo tikslu 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
gauti visą Agentūros turimą svarbią 
informaciją, kurią pastaroji surinko pagal 
šio straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad yra 
laikomasi 8 straipsnio 2 dalies nuostatų. 
Tai turi būti vykdoma nepažeidžiant 
nacionalinės teisės reikalavimų, pagal 
kuriuos nacionalinės reguliavimo 
institucijos ar kitos kompetentingos 
nacionalinės įstaigos įgaliojamos rinkti 
papildomus duomenis apie didmenines 
energijos rinkas, išskyrus tuos duomenis, 
kurie pateikiami Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 245
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja su Agentūra vykdant šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą didmeninių 
energijos rinkų stebėjimą. Šiuo tikslu 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
gauti visą Agentūros turimą svarbią 
informaciją, kurią pastaroji surinko pagal 
šio straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad yra 
laikomasi 8 straipsnio 2 dalies nuostatų.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
regionų lygmeniu bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Agentūra vykdant šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą didmeninių 
energijos rinkų stebėjimą. Šiuo tikslu 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
gauti visą Agentūros turimą svarbią 
informaciją, kurią pastaroji surinko pagal 
šio straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad yra 
laikomasi 8 straipsnio 2 dalies nuostatų.
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Or. en

Pagrindimas

Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje dažnai gali būti sandorių, turinčių poveikį 
kitoms valstybėms narėms, priežastimi. Todėl šios valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
regionų lygmeniu prižiūrint ACER, kad būtų tinkamai vykdomi tyrimai.

Pakeitimas 246
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 247
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra bent kartą per metus teikia 
Komisijai ataskaitą apie savo veiklą pagal 
šį reglamentą. Tokiose ataskaitose 
atkreipiamas Komisijos dėmesys į rinkos 
taisyklių, standartų ir tvarkos trūkumus, 

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

Komisijos dėmesys į rinkos taisyklių, 
standartų ir tvarkos trūkumus, kurie gali 
palengvinti prekybą pasinaudojant viešai 
neatskleista informacija ir manipuliavimą 
rinka arba kenkti vidaus rinkai. Ataskaitos 
gali būti teikiamos kartu su Reglamento 
(EB) Nr. 713/2009 11 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta ataskaita.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą didmeninėje energijos 
rinkoje, duomenys turi būti viešai skelbiami tokiu būdu informuojant naujus rinkos dalyvius, 
reguliavimo institucijas, mokslininkus, vartotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis apie 
energijos rinkų padėtį.

Pakeitimas 248
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 249
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Europos Parlamentas turi būti informuojamas.

Pakeitimas 250
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. lt

Pakeitimas 251
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 252
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kas mėnesį skelbia kiekvienos 
šalies ataskaitą apie kainų raidą Sąjungos 
elektros energijos ir dujų didmeninėse 
rinkose.

Or. en
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Pakeitimas 253
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Agentūra turi pateikti Europos Parlamentui ir Komisijai savo rekomendacijas ir 
patvirtinamuosius dokumentus.

Pakeitimas 254
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra gali teikti rekomendacijas dėl 
sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, 
duomenų, kuriuos ji laiko būtinais 
didmeninėms energijos rinkoms 
veiksmingai ir efektyviai stebėti. Prieš 
teikdama tokias rekomendacijas Agentūra 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis pagal Reglamento (EB) Nr. 

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

713/2009 10 straipsnio nuostatas. Visų 
pirma Agentūra konsultuojasi su EVPRI, 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis ir valstybių narių 
kompetentingomis finansų institucijomis, 
suinteresuotosiomis šalimis, pvz., 
organizuotomis rinkomis ir rinkos 
dalyviais.

Or. en

Pakeitimas 255
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 256
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi savo turimais duomenimis 
Agentūra įvertina, ar minimalūs 
reikalavimai prekybos vietoms galėtų 
padėti užtikrinti vienodas sąlygas 
įvairioms rinkoms ir įvairių rūšių 
sutartims.  Šis įvertinimas taip pat galėtų 
būti parengtas ataskaitos arba 
rekomendacijos forma.

Or. en

Pagrindimas

Dėl skirtingos prekybos vietų reguliavimo tvarkos sandoriai gali būti perkeliami į mažiau 
reguliuojamas prekybos vietas. Todėl galėtų būti naudinga suderinti taisykles.
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Pakeitimas 258
Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos rekomendacijos turėtų būti 
pateikiamos Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos Komisijai ir 
skelbiamos viešai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą didmeninėje energijos 
rinkoje, duomenys turi būti viešai skelbiami tokiu būdu informuojant naujus rinkos dalyvius, 
reguliavimo institucijas, mokslininkus, vartotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis apie 
energijos rinkų padėtį.

Pakeitimas 259
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Agentūrai rinkos dalyviai ar jų vardu 
vienas iš 3 dalies be punktuose nurodytų 
asmenų teikia didmeninės energijos rinkos 
prekybos standartizuotais produktais
sandorių duomenis. Grupės vidaus 
sandorių duomenis pateikti 
nereikalaujama. Kad būtų vykdomos 
rinkos dalyvių atskaitomybės prievolės, 
reikalaujamą informaciją, kai galima, 
pateikia vienas iš 3 dalies be punktuose 
nurodytų asmenų. Komisija, plačiai 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis ir remdamasi poveikio įvertinimu,
pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 
straipsnio sąlygų priima deleguotus teisės 
aktus. Deleguotuose teisės aktuose:
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(a) aprašomi didmeniniai energetikos 
produktai, kuriems taikomos 
atskaitomybės prievolės;
(b) nustatomas pateiktinos informacijos 
turinys, įskaitant tikslų parduodamo 
produkto pavadinimą, sutartą kainą ir 
kiekį, sutarto pardavimo datas ir laiką, 
sandorio šalis ir sandorio naudos gavėjus;
(c) nustatoma, kada ir kokiu būdu turi 
būti pateikta informacija;
(d) apibrėžiamos tinkamos minimalios 
atskaitomybės prievolių taikymo ribos.

Or. de

Pakeitimas 260
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Agentūrai suteikiama teisė susipažinti 
su didmeninės energijos rinkos sandoriais, 
įskaitant prekybos nurodymus.

Or. en

Pakeitimas 261
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Agentūrai teikiami didmeninės energijos 
rinkos sandorių, įskaitant prekybos 
nurodymus, duomenys. Pasikonsultavusi 
su suinteresuotosiomis šalimis ir 
remdamasi deramai atliktu poveikio 
įvertinimu Komisija pagal 15 straipsnį ir 
laikydamasi 16 bei 17 straipsnio sąlygų 
priima deleguotus teisės aktus, kuriuose 
nustatomas šios informacijos pateikimo 
laikas, forma ir turinys, o kai reikia, 
apibrėžiamos sandorių pranešimo ribos ir 
nustatomi sutarčių tipai, apie kurių 
sandorius turi būti pranešama.

Deleguotuose teisės aktuose:
(a) tiksliai nurodomi didmeniniai 
energetikos produktai, apie kurių 
sandorius pranešama; 
(b) nurodomas pateiktinos informacijos 
turinys, kurį mažiausiai turi sudaryti 
tikslūs parduotų ir nupirktų didmeninių 
energetikos produktų pavadinimai, 
sutarta kaina ir kiekis, sutarto pardavimo 
datos ir laikas, sandorio šalys ir sandorio 
naudos gavėjai;
(c) nustatoma, kada ir kokiu būdu (…) 
turi būti pateikta informacija;
(d) apibrėžiamos tinkamos informavimo 
apie sandorius ribos.

Or. en

Pakeitimas 262
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai teikiami didmeninės energijos 
rinkos sandorių, įskaitant prekybos 

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

nurodymus, duomenys. Komisija per 30 
dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 16 
bei 17 straipsnio sąlygų priima deleguotus 
teisės aktus, kuriuose nustatomas šios 
informacijos pateikimo laikas, forma ir 
turinys, o kai reikia, apibrėžiamos sandorių 
pranešimo ribos ir nustatomi sutarčių tipai, 
apie kurių sandorius turi būti pranešama.

Or. pl

Pagrindimas

Komisijai teks užduotis priėmus deleguotus aktus apibrėžti, kada ir kokiu būdu turi būti 
teikiama informacija, nurodyta šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje. Taigi, siekiant užtikrinti 
veiksmingą šio reglamento taikymą, svarbu nurodyti šių aktų priėmimo terminą.

Pakeitimas 263
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Agentūrai tiesiogiai per 24 valandų 
laikotarpį pateikiami didmeninės energijos 
rinkos sandorių, įskaitant prekybos 
nurodymus, duomenys. Komisija pagal 15 
straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriuose nustatomas šios informacijos 
pateikimo laikas, forma ir turinys, o kai 
reikia, apibrėžiamos sandorių pranešimo 
ribos ir nustatomi sutarčių tipai, apie kurių 
sandorius turi būti pranešama.

Or. en

Pagrindimas

Būtini duomenys turi būti pateikiami Agentūrai per parą, kad būtų galima veiksmingai tuos 
duomenis įvertinti ir vykdyti pagal šį reglamentą nustatytas funkcijas.
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Pakeitimas 264
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 265
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi administracinė našta rinkos dalyviams turi būti nedidelė, Agentūra turi gauti visą 
reikalingą informaciją. Skaitmeninių ryšių ir pažengusių IRT laikais rinkos dalyviai, teikdami 
duomenis skirtingoms institucijoms tuo pačiu metu, neturėtų patirti papildomų išlaidų.
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Pakeitimas 266
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos nuostatų, 
1 dalyje nurodytais deleguotais teisės 
aktais gali būti nustatyta neprivaloma
sistema, kad didmeninės energijos rinkos 
sandorių duomenys Agentūrai būtų galima 
teikti iš organizuotų rinkų ir prekybos 
suderinamumo ar informacijos sistemų.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos nuostatų, 
1 dalyje nurodytais deleguotais teisės 
aktais gali būti nustatyta privaloma
sistema, kad didmeninės energijos rinkos 
sandorių duomenis ir (arba) pagrindinius 
jų turimus duomenis Agentūrai būtų 
galima teikti iš prekybos vietų, organizuotų 
rinkų ir prekybos suderinamumo ar 
informacijos sistemų.

Or. en

Pakeitimas 267
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos nuostatų, 
1 dalyje nurodytais deleguotais teisės 
aktais gali būti nustatyta neprivaloma
sistema, kad didmeninės energijos rinkos 
sandorių duomenys Agentūrai būtų galima 
teikti iš organizuotų rinkų ir prekybos 
suderinamumo ar informacijos sistemų.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos nuostatų, 
1 dalyje nurodytais deleguotais teisės 
aktais nustatoma privaloma sistema, kad 
didmeninės energijos rinkos sandorių 
duomenis Agentūrai būtų galima laiku 
teikti iš organizuotų rinkų ir prekybos 
suderinamumo ar informacijos sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Tik esant privalomai sistemai bus galima užtikrinti suderintą duomenų rinkimą, kad būtų 
galima palyginti duomenis.
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Pakeitimas 268
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos nuostatų, 
1 dalyje nurodytais deleguotais teisės 
aktais gali būti nustatyta neprivaloma 
sistema, kad didmeninės energijos rinkos 
sandorių duomenys Agentūrai būtų galima 
teikti iš organizuotų rinkų ir prekybos 
suderinamumo ar informacijos sistemų.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos nuostatų, 
1 dalyje nurodytais deleguotais teisės 
aktais gali būti nustatyta neprivalomas 
formatas, kad didmeninės energijos rinkos 
sandorių duomenis Agentūrai būtų galima 
teikti iš organizuotų rinkų ir prekybos 
suderinamumo ar informacijos sistemų.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas 269
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotais aktais, minimais 1 dalyje, 
nustatomos savanoriško duomenų teikimo 
apie prekybos susijusiais produktais 
sandorius taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 270
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos dalyviai teikia Agentūrai ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
prekybai didmeninėse energijos rinkose 
stebėti skirtą informaciją, susijusią su 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, vartojimo, perdavimo ar laikymo 
infrastruktūros pajėgumu.

4. Rinkos dalyviai teikia Agentūrai ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
prekybai didmeninėse energijos rinkose 
stebėti skirtą informaciją, pvz., apie 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, vartojimo, perdavimo ar laikymo 
infrastruktūros pajėgumą ir naudojimą, 
arba informaciją, susijusią su SGD 
infrastruktūros pajėgumu ir naudojimu.
Ši atskaitomybė apima tik tuos duomenis 
ir informaciją, kurie dar nebuvo pateikti 
prekybos vietoms, perdavimo sistemų 
operatoriams ar kitiems subjektams 
skelbimo tikslais laikantis informacijos 
skaidrumo prievolių. Prievolės teikti 
ataskaitas rinkos dalyviams yra 
minimalios ir, jei įmanoma, renkama 
reikiama informacija arba jos dalys iš 
esamų šaltinių, pavyzdžiui, pasitelkiant 
esamą regioninę ar nacionalinę 
informacijos teikimo infrastruktūrą. Jau 
turimus duomenis perdavimo sistemos 
operatoriai ar kiti panašūs susiję 
duomenų teikimo subjektai, atsakingi už 
duomenų rinkimą, pateikia Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 271
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos dalyviai teikia Agentūrai ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
prekybai didmeninėse energijos rinkose 
stebėti skirtą informaciją, susijusią su 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, vartojimo, perdavimo ar laikymo 
infrastruktūros pajėgumu.

4. Rinkos dalyviai, laikydamiesi 
įstatymuose nustatytų reikalavimų dėl 
informacijos atskleidimo pagal 2 
straipsnio 1 dalies a punktą ir 5 straipsnį,
teikia Agentūrai atitinkamą informaciją, 
susijusią su elektros energijos ar gamtinių 
dujų gamybos, vartojimo, perdavimo ar 
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laikymo infrastruktūros pajėgumu ir 
naudojimu arba susijusią su SDG 
infrastruktūros pajėgumu ir naudojimu, 
įskaitant planuotą arba neplanuotą 
negalėjimą pasinaudoti šia infrastruktūra.
Prievolės teikti ataskaitas rinkos 
dalyviams yra minimalios ir, jei įmanoma, 
renkama reikiama informacija arba jos 
dalys iš esamų šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 272
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rinkos dalyviai teikia Agentūrai ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
prekybai didmeninėse energijos rinkose 
stebėti skirtą informaciją, susijusią su 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, vartojimo, perdavimo ar laikymo 
infrastruktūros pajėgumu.

4. Rinkos dalyviai teikia Agentūrai ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
prekybai didmeninėse energijos rinkose 
stebėti skirtą informaciją, susijusią su 
elektros energijos ar gamtinių dujų 
gamybos, vartojimo, perdavimo ar laikymo 
infrastruktūros pajėgumu ir naudojimu, 
arba informaciją, susijusią su SGD 
infrastruktūros pajėgumu ir naudojimu, 
įskaitant planuotą ar neplanuotą 
negalėjimą pasinaudoti šia infrastruktūra.
Ši informacija teikiama tiesiogiai 
Agentūrai, išskyrus atvejus, kai 
informacijos teikimo sistemos jau yra. 
Tokiais atvejais informacija gali būti tuo 
pačiu metu teikiama ir esamoms 
informacijos sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie pajėgumą turėtų apimti ir informaciją apie laikymo infrastruktūros 
naudojimą bei konkrečias nuostatas, susijusias su SGD infrastruktūra. Kadangi 
administracinė našta rinkos dalyviams turi būti nedidelė, Agentūra turi gauti visą reikalingą 
informaciją. Skaitmeninių ryšių ir pažengusių IRT laikais rinkos dalyviai, teikdami duomenis 
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skirtingoms institucijoms tuo pačiu metu, neturėtų patirti papildomų išlaidų.

Pakeitimas 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra parengia gaires, kuriose 
konkrečiai nustatoma, kokia informacija 
apie sandorį turi būti pateikiama.
Ruošdama šias gaires, Agentūra surengia 
išsamias viešas konsultacijas, skirtas bent 
jau reguliavimo institucijoms, rinkos 
dalyviams, perdavimo sistemų 
operatoriams ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims. 

Or. en

Pakeitimas 274
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Skaidrumas

1. Agentūra pateikia informaciją, kuri
nėra neskelbtina komerciniu požiūriu, 
rinkos dalyviams ir platesnei visuomenei.
2. Agentūra gali parengti metodiką, pagal 
kurią būtų nustatoma, kaip pateikti šią 
informaciją, ir jos laikytis.

Or. en
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Pakeitimas 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Agentūra parengia mechanizmus, skirtus 
pasidalyti jos pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 7 
straipsnį gaunama informacija su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
valstybių narių kompetentingomis finansų 
institucijomis, valstybių narių 
konkurencijos institucijomis, EVPRI ir 
kitomis susijusiomis institucijomis. 
Agentūra suteikia teisę naudotis 1 dalyje 
nurodytais mechanizmais tik įstaigoms, 
kurios turi reikiamas sistemas, kad 
Agentūra laikytųsi 9 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų. Prieš teikdama bet kokią 
informaciją, Agentūra pirmiausia 
įsitikina, kad gavėjas turi tinkamas 
sistemas ir procedūras, pagal kurias 
užtikrinama, kad informacija išliktų 
konfidenciali.

Or. en

Pakeitimas 276
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 277
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 278
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sandorių duomenų saugyklos, 
užregistruotos ar patvirtintos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

2. Sandorių duomenų saugyklos, 
užregistruotos ar patvirtintos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
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(EB) ---/---- [Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)] Agentūrai pateikia visą 
savo surinktą informaciją apie didmeninius 
energetikos produktus.

(EB) ---/---- [Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)] Agentūrai pateikia visą 
savo surinktą informaciją apie didmeninius 
energetikos produktus ir su apyvartiniais 
taršos leidimais susijusius išvestinius 
produktus.

Or. en

Pakeitimas 279
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sandorių duomenų saugyklos, 
užregistruotos ar patvirtintos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) ---/---- [Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)] Agentūrai pateikia visą 
savo surinktą informaciją apie didmeninius 
energetikos produktus.

2. Sandorių duomenų saugyklos, 
užregistruotos ar patvirtintos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) ---/---- [Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)] Agentūrai laiku ir 
tinkama forma pateikia visą savo surinktą 
informaciją apie didmeninius energetikos 
produktus.

Or. en

Pakeitimas 280
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos finansų institucijos teikia 
Agentūrai ataskaitas apie sandorius dėl 
didmeninių energetikos produktų, gautas 
pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 
3 dalį arba Reglamento (EB) ---/----
[Europos rinkos infrastruktūros 

Kompetentingos finansų institucijos, 
atsiskaitančios EVPRI, vienu metu teikia 
Agentūrai ir EVPRI ataskaitas apie 
sandorius dėl didmeninių energetikos 
produktų, gautas pagal Direktyvos 
2004/39/EB 25 straipsnio 3 dalį arba 
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reglamentas – 2010/0250(COD)] 6 
straipsnio 2 dalį.

Reglamento (EB) ---/---- [Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas –
2010/0250(COD)] 6 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi administracinė našta rinkoms dalyviams turi būti nedidelė, Agentūra turi gauti visą 
reikalingą informaciją. Skaitmeninių ryšių ir pažengusių IRT laikais rinkos dalyviai, teikdami 
duomenis skirtingoms institucijoms tuo pačiu metu, neturėtų patirti papildomų išlaidų.

Pakeitimas 281
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus trejiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, Agentūra 
parengia savo duomenimis grindžiamą 
ataskaitą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Kartu 
ji pateikia savo tyrimų, atliktų, siekiant 
nustatyti, ar įmanoma ir per kiek laiko 
įmanoma perkelti ne biržos išvestines 
priemones į prekybos vietas, kuriose 
atliekama tarpuskaita, rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma didmeninių energetikos rinkų sandorių beveik visose valstybėse narėse sudaroma 
vykdant nebiržinę prekybą. Jeigu šie sandoriai būtų vykdomi prekybos vietose, rinkų 
skaidrumas galėtų gerokai padidėti. Agentūros išvados gali suteikti daugiau informacijos 
apie grafiką ir įvykdomumą.

Pakeitimas 282
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)



PE464.685v02-00 40/73 AM\866419LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra ir kompetentingos institucijos, 
atsakingos už prekybą taršos leidimais, 
parengia mechanizmą, pagal kurį 
Agentūra galėtų pasinaudoti įrašais apie 
prekybos taršos leidimais ir su taršos 
leidimais susijusiais išvestiniais 
produktais sandorius.

Or. en

Pakeitimas 283
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Už prekybą taršos leidimais ir su jais 
susijusiais išvestiniais produktais 
atsakingos institucijos perduoda 
Agentūrai įrašus apie prekybos šiomis 
priemonėmis sandorius.

Or. en

Pakeitimas 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra užtikrina pagal 7 straipsnį 
gaunamos informacijos konfidencialumą, 
vientisumą ir apsaugą. Agentūra imasi 
priemonių, kad jos sistemose laikoma 
informacija nebūtų naudojama ne pagal 
paskirtį.

1. Agentūra, nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kompetentingos finansų 
institucijos, valstybių narių konkurencijos 
institucijos ir kitos susijusios institucijos
užtikrina pagal 7 straipsnį gaunamos 
informacijos konfidencialumą, vientisumą 
ir apsaugą. Agentūra imasi priemonių, kad 
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jos sistemose laikoma informacija nebūtų 
naudojama ne pagal paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 285
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra užtikrina pagal 7 straipsnį 
gaunamos informacijos konfidencialumą, 
vientisumą ir apsaugą. Agentūra imasi 
priemonių, kad jos sistemose laikoma 
informacija nebūtų naudojama ne pagal 
paskirtį.

1. Agentūra užtikrina pagal 7 straipsnį 
gaunamos informacijos konfidencialumą, 
vientisumą ir apsaugą. Agentūra imasi 
priemonių, kad jos duomenų sistemose 
laikoma informacija nebūtų naudojama ne 
pagal paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 286
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra nustato funkcinės rizikos 
šaltinius ir ją sumažina kurdama 
atitinkamas sistemas, kontrolę ir tvarką.

Agentūra nustato funkcinės rizikos 
šaltinius ir ją sumažina kurdama 
atitinkamas sistemas, kontrolę ir tvarką.
Agentūros IT priemonės turi atitikti 
aukščiausius esamus saugumo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 287
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
kompetentingos finansų institucijos, 
valstybių narių konkurencijos institucijos, 
EVPRI ir kitos susijusios institucijos 
užtikrina pagal 6 straipsnio 2 dalį ir 
8 straipsnį gaunamos informacijos 
konfidencialumą, vientisumą ir apsaugą 
ir imasi priemonių, kad informacija 
nebūtų naudojama ne pagal paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 288
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 12 straipsnį Agentūra gali 
nuspręsti viešai paskelbti dalį savo turimos 
informacijos, jei neatskleidžiama 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius arba atskiras prekybos vietas ir 
jei negali būti numanoma, kad tai 
neskelbtina komercinė informacija.

Agentūra ir bet kuri nacionalinė 
reguliavimo institucija, su kuria Agentūra 
pagal 8 straipsnį galėjo pasidalyti tokia 
informacija, skelbia tik bendrą 
informacijos apie sandorių kainas 
suvestinę, kuri galės būti naudinga 
didmeninėms elektros energijos ir dujų 
rinkoms ir kurią paskelbus nebus 
iškraipyta konkurencija nė vienoje iš 
rinkų, susijusių su elektros energija ar 
dujomis, ar kitose rinkose.
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Or. en

Pakeitimas 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Agentūra gali nuspręsti agreguota ir 
anonimine forma viešai paskelbti dalį savo 
turimos informacijos, jei tai nėra 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius ir jei galima įrodyti, kad 
informacijos reikia norint padidinti 
didmeninių energijos rinkų skaidrumą ir 
kad informacija, kurią reikia skelbti 
viešai, yra viešai neatskleista informacija, 
kuri turėtų būti atskleista pagal 
3 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 290
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Agentūra prieinama forma viešai 
paskelbia dalį savo turimos informacijos, 
grindžiamos pagrindiniais ir rinkos 
duomenimis, taip pat informaciją, 
susijusią su dvišalėmis sutartimis, siekiant 
padidinti rinkos skaidrumą ir 
pasitikėjimą, jei tai nėra neskelbtina 
komercinė informacija apie atskirus rinkos 
dalyvius ar atskirus sandorius.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą didmeninėje energijos 
rinkoje, duomenys turi būti viešai skelbiami tokiu būdu informuojant naujus rinkos dalyvius, 
reguliavimo institucijas, mokslininkus, vartotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis apie 
energijos rinkų padėtį.

Pakeitimas 291
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Agentūra gali nuspręsti viešai paskelbti 
dalį savo turimos informacijos, jei tai nėra 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius. Agentūra ir bet kuri 
nacionalinė institucija (su kuria Agentūra 
pagal 8 straipsnį galėjo pasidalyti tokia 
informacija) neskelbia naujausios 
informacijos apie rinką, kuri neskelbtina.

Or. en

Pakeitimas 292
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Agentūra viešai paskelbia savo turimą 
informaciją, jei tai nėra neskelbtina 
komercinė informacija apie atskirus rinkos 
dalyvius ar atskirus sandorius. Agentūra 
pateikia turimus duomenis tyrimų 
centrams agreguota forma.

Or. pl
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Pagrindimas

Skaidrumo tikslais Agentūra turėtų besąlygiškai pateikti informaciją visuomenei. Konkrečiai, 
ji turėtų pateikti turimą informaciją tyrimų centrams agreguota forma. Moksliniai tyrimai gali 
padėti padidinti energijos rinkos efektyvumą.

Pakeitimas 293
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 294
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų galėti visapusiškai pasinaudoti papildoma 
nauda, kurią teikia Europos perspektyvą turinti ES agentūra, ekonomiškai ir kompetentingai 
padedanti joms užtikrinti draudimų taikymą.
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Pakeitimas 295
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 296
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 297
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su kitomis (b) bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis ar rinkos įmonėmis, įskaitant 
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institucijomis ar rinkos įmonėmis; prekybos vietų rinkos priežiūros tarnybas;

Or. en

Pakeitimas 298
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis ar rinkos įmonėmis;

(b) bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis ar rinkos įmonėmis, taip pat 
iš kitų valstybių;

Or. en

Pagrindimas

Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje dažnai gali būti sandorių, turinčių poveikį 
kitoms valstybėms narėms, priežastimi. Todėl šios valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
regionų lygmeniu prižiūrint ACER, kad būtų tinkamai vykdomi tyrimai.

Pakeitimas 299
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Agentūros prašymu, jei jos 
pradiniame įvertinime pateikta patikima 
informacija, pritarti atitinkamoms 
rekomendacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų galėti visapusiškai pasinaudoti papildoma 
nauda, kurią teikia Europos perspektyvą turinti ES agentūra, ekonomiškai ir kompetentingai 
padedanti joms užtikrinti draudimų taikymą.
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Pakeitimas 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrimo 
įgaliojimai kartu suteikia teisę:

2. Rinkos dalyvis (-iai), kurio (-ių) veikla 
tiriama, supažindinami su tyrimo, 
nukreipto prieš jį (juos), detalėmis.
Nacionalinė reguliavimo institucija raštu 
praneša apie tyrimo apimtį, kuri turi 
atitikti šio reglamento 3 ar 4 straipsniuose 
nustatytą draudimą.
Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrimo 
įgaliojimai apsiriboja tyrimo tikslu ir 
veiksmais, kurių reikia siekiant atlikti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prievolę pagal šį reglamentą, ir kartu 
suteikia teisę:

Or. en

Pakeitimas 301
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrimo 
įgaliojimai kartu suteikia teisę:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrimo 
įgaliojimai apsiriboja tyrimo tikslu ir 
veiksmais, kurių reikia siekiant atlikti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prievolę pagal šį reglamentą, ir kartu 
suteikia teisę:

Or. en
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Pakeitimas 302
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reikalauti informacijos iš bet kurio 
asmens, įskaitant tuos, kurie dalyvauja 
toliau perduodant nurodymus ar vykdant 
susijusias operacijas, taip pat iš jų 
viršininkų, ir, jei reikia, iškviesti ir 
apklausti tokį asmenį;

(b) reikalauti informacijos iš bet kurio 
susijusio asmens, įskaitant tuos, kurie 
dalyvauja toliau perduodant nurodymus ar 
vykdant susijusias operacijas, taip pat iš jų 
viršininkų, ir, jei tinkama, paprašyti jų 
pateikti informaciją asmeniškai;

Or. en

Pakeitimas 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reikalauti informacijos iš bet kurio 
asmens, įskaitant tuos, kurie dalyvauja 
toliau perduodant nurodymus ar vykdant 
susijusias operacijas, taip pat iš jų 
viršininkų, ir, jei reikia, iškviesti ir 
apklausti tokį asmenį;

(b) reikalauti informacijos iš bet kurio 
susijusio asmens, įskaitant tuos, kurie 
dalyvauja toliau perduodant nurodymus ar 
vykdant susijusias operacijas, taip pat iš jų 
viršininkų, ir, jei tinkama, paprašyti jų 
pateikti informaciją asmeniškai;

Or. en

Pakeitimas 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vykdyti patikrinimus vietoje; (c) vykdyti subjektų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, patikrinimus vietoje;
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Or. en

Pakeitimas 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) reikalauti su didmeniniais energetikos 
produktais susijusių esamų telefonų 
skambučių ir esamo duomenų srauto įrašų 
tuo atveju, jei yra prievolė juos saugoti;

Or. en

Pakeitimas 306
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) reikalauti, kad esamų telefonų 
skambučių ir esamo duomenų srauto įrašai 
būtų atliekami teisėtai;

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama išvengti piktnaudžiavimo.

Pakeitimas 307
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) reikalauti laikinai uždrausti vykdyti 
profesinę veiklą.

(g) reikalauti teismo ar bet kurios 
kompetentingos institucijos laikinai 
uždrausti vykdyti profesinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 308
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) reikalauti laikinai uždrausti vykdyti 
profesinę veiklą.

(g) reikalauti teismo ar bet kurios 
kompetentingos institucijos laikinai 
uždrausti vykdyti profesinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 309
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinės energetikos reguliavimo 
institucijos naudojasi vykdymo 
įgaliojimais laikydamosi nacionalinės 
teisės.

Or. en

Pagrindimas

Teisės aktai vykdymas turėtų būti aiškiai priskiriamas valstybių narių kompetencijai.
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Pakeitimas 310
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos koordinuotai 
vykdytų savo užduotis pagal šį reglamentą.

1. Agentūra užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos koordinuotai 
vykdytų savo užduotis pagal šį reglamentą.
Agentūrai suteikiama papildomų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
reikalingų tam, kad ji tinkamai vykdytų 
papildomas užduotis, kurios jai patikėtos 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 311
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos koordinuotai 
vykdytų savo užduotis pagal šį reglamentą.

1. Agentūra privalo užtikrinti, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
koordinuotai vykdytų savo užduotis pagal 
šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 312
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja su Agentūra ir 
tarpusavyje, kad vykdytų savo pareigas 

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

Or. en

Pagrindimas

Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje dažnai gali būti sandorių, turinčių poveikį 
kitoms valstybėms narėms, priežastimi. Todėl šios valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
regionų lygmeniu prižiūrint ACER, kad būtų tinkamai vykdomi tyrimai.

Pakeitimas 313
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
kuo tiksliau informuoja Agentūrą, kai turi 
pagrįstų priežasčių įtarti, kad toje ar kitoje 
valstybėje narėje yra ar buvo vykdomi šio 
reglamento nuostatoms prieštaraujantys 
veiksmai.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
pagal nustatytą tvarką nedelsdamos
informuoja Agentūrą, kai turi pagrįstų 
priežasčių įtarti, kad toje ar kitoje 
valstybėje narėje yra ar buvo vykdomi šio 
reglamento nuostatoms prieštaraujantys 
veiksmai.

Or. lt

Pakeitimas 314
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
įtaria, kad veiksmai, kurie turi poveikio 

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
įtaria arba pradiniame Agentūros 
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didmeninėms energijos rinkoms ar 
didmeninių energetikos produktų kainoms 
toje valstybėje narėje, yra vykdomi kitoje 
valstybėje narėje, ji gali paprašyti
Agentūros imtis priemonių pagal šio 
straipsnio 4 dalį.

įvertinime ar analizėje teigiama, kad 
veiksmai, kurie turi poveikio didmeninėms 
energijos rinkoms ar didmeninių 
energetikos produktų kainoms toje 
valstybėje narėje, yra vykdomi kitoje 
valstybėje narėje, nacionalinė energetikos 
reguliavimo institucija prašo Agentūros 
imtis priemonių pagal šio straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų galėti visapusiškai pasinaudoti papildoma 
nauda, kurią teikia Europos perspektyvą turinti ES agentūra, ekonomiškai ir kompetentingai 
padedanti joms užtikrinti draudimų taikymą.

Pakeitimas 315
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūrai suteikiama finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, reikalingų tam, kad ji 
atitinkamai vykdytų papildomas užduotis, 
kurios jai patikėtos pagal šį reglamentą. 
Prireikus, ji gali netoli svarbių prekybos 
vietų įsteigti ryšių centrus.

Or. en

Pakeitimas 316
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra, siekdama atlikti savo 
funkcijas pagal šio straipsnio 1 dalį, kai ji 
įtaria, kad buvo pažeistos šio reglamento 

4. Agentūra, siekdama atlikti savo 
funkcijas pagal šio straipsnio 1 dalį, kai ji 
įtaria, kad buvo pažeistos šio reglamento 
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nuostatas, turi įgaliojimus: nuostatos, turi įgaliojimus:

Or. en

Pakeitimas 317
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pareikalauti vienos ar kelių nacionalinių 
reguliavimo institucijų pateikti bet kokios 
informacijos, susijusios su įtariamu 
pažeidimu;

(a) pareikalauti vienos ar kelių nacionalinių 
reguliavimo institucijų, o prireikus visų 
regiono nacionalinių energetikos 
reguliavimo institucijų, pateikti bet kokios 
informacijos, susijusios su įtariamu 
pažeidimu;

Or. en

Pagrindimas

Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje dažnai gali būti sandorių, turinčių poveikį 
kitoms valstybėms narėms, priežastimi. Todėl šios valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
regionų lygmeniu prižiūrint ACER, kad būtų tinkamai vykdomi tyrimai.

Pakeitimas 318
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) atlikti pradinius įvertinimus, 
pasinaudojant turima Europos 
perspektyva ir Agentūros sukauptais 
duomenimis;

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų galėti visapusiškai pasinaudoti papildoma 
nauda, kurią teikia Europos perspektyvą turinti ES agentūra, ekonomiškai ir kompetentingai 
padedanti joms užtikrinti draudimų taikymą.

Pakeitimas 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nacionalinei reguliavimo institucijai 
dirbantiems ar dirbusiems asmenims;

(c) nacionalinei reguliavimo institucijai,
EVPRI arba kompetentingoms finansų 
institucijoms dirbantiems ar dirbusiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 320
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nacionalinei reguliavimo institucijai 
dirbantiems ar dirbusiems asmenims;

(c) nacionalinei reguliavimo institucijai 
arba kitoms susijusioms institucijoms
dirbantiems ar dirbusiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) auditoriams ir ekspertams, 
konsultuojantiems nacionalinę reguliavimo 
instituciją, kurie gavo konfidencialią 
informaciją pagal šio reglamento nuostatas.

(d) auditoriams ir ekspertams, 
konsultuojantiems nacionalinę reguliavimo 
instituciją, EVPRI arba kompetentingas 
finansų institucijas, kurie gavo 
konfidencialią informaciją pagal šio 
reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 322
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) auditoriams ir ekspertams, 
konsultuojantiems nacionalinę reguliavimo 
instituciją, kurie gavo konfidencialią 
informaciją pagal šio reglamento nuostatas.

(d) auditoriams ir ekspertams, 
konsultuojantiems nacionalinę reguliavimo 
instituciją arba kitas susijusias 
institucijas, kurie gavo konfidencialią 
informaciją pagal šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 323
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų 
vykdant savo pareigas gauta konfidenciali 
informacija negali būti atskleista jokiam 
kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus 
suvestinės ar rinkinio pavidalu taip, kad 
nebūtų įmanoma atpažinti jokio atskiro 
rinkos dalyvio ar rinkos vietos,
nepažeidžiant baudžiamosios teisės 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų 
vykdant savo pareigas gauta konfidenciali 
informacija negali būti atskleista jokiam 
kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus 
suvestinės ar rinkinio pavidalu ir 
atsižvelgiant į 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus apribojimus taip, kad nebūtų 
įmanoma atpažinti jokio atskiro rinkos 



PE464.685v02-00 58/73 AM\866419LT.doc

LT

nustatytų atvejų, kitų šio reglamento 
nuostatų ar kitų atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų nuostatų.

dalyvio ar rinkos vietos, nepažeidžiant 
baudžiamosios teisės nustatytų atvejų, kitų 
šio reglamento nuostatų ar kitų atitinkamų 
Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 324
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų 
vykdant savo pareigas gauta konfidenciali 
informacija negali būti atskleista jokiam 
kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus 
suvestinės ar rinkinio pavidalu taip, kad 
nebūtų įmanoma atpažinti jokio atskiro 
rinkos dalyvio ar rinkos vietos, 
nepažeidžiant baudžiamosios teisės 
nustatytų atvejų, kitų šio reglamento 
nuostatų ar kitų atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų nuostatų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų 
vykdant savo pareigas gauta konfidenciali 
informacija negali būti atskleista jokiam 
kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus 
suvestinės ar rinkinio pavidalu taip, kad 
nebūtų įmanoma atpažinti jokio atskiro 
rinkos dalyvio ar rinkos vietos arba 
sandorio, nepažeidžiant baudžiamosios 
teisės nustatytų atvejų, kitų šio reglamento 
nuostatų ar kitų atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 325
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 

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

konsultacijas dėl Komisijos komunikato 
COM(2010)716 „Sankcijų taikymo režimų 
finansinių paslaugų sektoriuje 
griežtinimas“, Komisija pateikia 
rekomendacijas, siekiant sukurti 
suderintą valstybių narių sankcijų 
taikymo sistemą. Valstybės narės praneša 
apie šias nuostatas Komisijai ne vėliau 
kaip... ir nedelsdamos po to informuoja 
apie bet kokius su jomis susijusius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 326
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Jos atitinka pažeidimo 
sunkumą ir yra daug didesnės už naudą, 
kuri gaunama ar gali būti gaunama 
vykdant neteisėtą veiklą. Glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Agentūra ir 
Komisija, valstybės narės turėtų nustatyti 
minimalius sankcijų taikymo standartus ir 
koordinuoti savo sankcijų taikymo 
sistemas. Valstybės narės praneša apie šias 
nuostatas Komisijai ne vėliau kaip... ir 
nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 327
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios ir turi atitikti vartotojams 
padarytą žalą. Reikėtų nustatyti visoje ES 
galiojančius minimalius sankcijų taikymo 
standartus, kurie būtų bent dvigubai 
didesni už bendrą tiesioginę ir 
netiesioginę galimą finansinę naudą, 
gaunamą atliekant veiksmus, kuriems šia 
direktyva siekiama užkirsti kelią.
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip... ir nedelsdamos 
po to informuoja apie bet kokius su jomis 
susijusius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ne tik į tiesioginę, bet ir į netiesioginę pažeidimų finansinę naudą, nes jie 
dažnai leidžia pasipelnyti susijusiose rinkose ir ilgainiui daro įtaką vartotojų kainoms.

Pakeitimas 328
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 



AM\866419LT.doc 61/73 PE464.685v02-00

LT

būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip... ir 
nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Jos turi atitikti pažeidimo 
sunkumą ir būti daug didesnės už naudą, 
kuri gaunama ar gali būti gaunama 
vykdant neteisėtą veiklą. Valstybės narės 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ne 
vėliau kaip... ir nedelsdamos po to 
informuoja apie bet kokius su jomis 
susijusius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos turi būti didesnės už galimą pelną.

Pakeitimas 329
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip22 .
ir nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

Komisija nustato minimalius sankcijų 
taikymo standartus ir užtikrina vieningą ir 
suderintą sankcijų taikymo sistemą už šio 
reglamento nuostatų pažeidimą. Valstybės 
narės imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti nustatytų standartų 
įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip22 ...
ir nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

Or. lt

Pakeitimas 330
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip22... 
ir nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos,
atgrasančios ir nediskriminuojančios. 
Valstybės narės praneša apie šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip22... ir 
nedelsdamos po to informuoja apie bet 
kokius su jomis susijusius pakeitimus.

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės nenustatys skirtingų sankcijų. Dėl nevienodų sankcijų 
gali nutikti taip, kad sandoriai bus vykdomi ten, kur sankcijos mažesnės.

Pakeitimas 331
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama Sąjungos institucijų 
kompetencijos, įskaitant Europos išorės 
veiksmų tarnybą, Agentūra gali užmegzti 
ryšius su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis. Jis gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Nepažeisdama Sąjungos institucijų 
kompetencijos, įskaitant Europos išorės 
veiksmų tarnybą, Agentūra gali užmegzti 
ryšius su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis, ypač su tomis, kurios daro 
įtaką ES didmeninei energijos rinkai, 
siekiant suvienodinti reguliavimo sistemą. 
Jis gali sudaryti administracinius 
susitarimus su tarptautinėmis 
organizacijomis ir trečiųjų šalių 
administracijomis.

Or. en
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Pagrindimas

Sandoriai neturėtų būti perkeliami į mažiau reglamentuojamas sritis. Todėl ES turėtų stengtis 
suvienodinti reguliavimo sistemą ir už jos ribų.

Pakeitimas 332
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama Sąjungos institucijų 
kompetencijos, įskaitant Europos išorės 
veiksmų tarnybą, Agentūra gali užmegzti 
ryšius su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis. Jis gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Jeigu būtina siekiant šiame reglamente 
nustatytų tikslų ir nepažeisdama Sąjungos 
institucijų kompetencijos, įskaitant 
Europos išorės veiksmų tarnybą, Agentūra 
gali užmegzti ryšius su trečiųjų šalių 
priežiūros institucijomis. Jis gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Or. pl

Pagrindimas

Svarbu aiškiai pabrėžti, kad Agentūros įgaliojimai sudaryti susitarimus ir palaikyti ryšius su 
trečiosiomis šalimis turėtų apsiriboti tik šiame reglamente nustatytais tikslais.

Pakeitimas 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama Sąjungos institucijų 
kompetencijos, įskaitant Europos išorės 
veiksmų tarnybą, Agentūra gali užmegzti
ryšius su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis. Jis gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 

Nepažeisdama valstybių narių ir Sąjungos 
institucijų kompetencijos, įskaitant 
Europos išorės veiksmų tarnybą, Agentūra 
gali plėtoti ryšius su trečiųjų šalių 
priežiūros institucijomis. Ji gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
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šalių administracijomis. šalių administracijomis be teisinių 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 334
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonėms iš trečiųjų šalių, kuriose rinkos 
taisyklės neatitinka šio reglamento 
nuostatų, nesuteikiamas leidimas 
prekiauti ES didmeninėje energijos 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

ES turėtų visapusiškai pasinaudoti savo įtaka, kad padidintų didmeninės energijos rinkos 
sandorių skaidrumą ir vientisumą taip pat ir už ES ribų.

Pakeitimas 335
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 5 ir 7 straipsniuose 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis į 
šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 336
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Įgaliojimai priimti 5 ir 7 straipsniuose 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

(1) Įgaliojimai priimti 5 ir 7 straipsniuose 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio nuo tada, kai 
įsigalioji šis reglamentas, pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokiam pat laikotarpiui, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų likus 
ne mažiau kaip trims mėnesiams iki tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 337
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Labai svarbu, kad kaskart priimdama 
deleguotus teisės aktus Komisija savo 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, be kita ko, su Agentūra, 
energijos rinkos dalyviais, nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir EVPRI. 
Rengdama ir sudarydama deleguotus 
aktus Komisija užtikrina, kad atitinkami 
dokumentai vienu metu, reikiamu laiku ir 
tinkamai būtų perduoti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir kad Europos 
Parlamentas ir Taryba aktyviai dalyvautų 
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parengiamajame etape, visų pirma juos 
kviečiant dalyvauti ekspertų 
susitikimuose.

Or. en

Pakeitimas 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 339
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš priimdama deleguotus teisės 
aktus Komisija konsultuojasi su rinkos 
šalimis dėl privalomų ataskaitų turinio ir 
struktūros, taip pat konsultuojasi su 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
organizuotomis rinkomis (pvz., energijos 
biržos) ir rinkos dalyviais.
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Or. en

Pakeitimas 340
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša apie tai 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Įgaliojimai, nurodyti 5, 5a ir 
7 straipsniuose, Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 341
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami 16 ir 17
straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

3. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kada atšaukti 5, 5 a ir 7 straipsniuose 
nurodytų įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas jame nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Atšaukimas įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotų teisės 
aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 342
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priėmusi deleguotą teisės aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 343
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pagal 5, 5a ir 7 straipsnį priimtas 
deleguotas aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
nepaprieštarauja per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie tą aktą dienos arba jeigu 
prieš baigiantis tam laikotarpiui Europos 
Parlamentas ir Taryba praneša Komisijai, 
kad jie neprieštaraus. Tas laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiams Europos 
Parlamento ar Tarybos iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 344
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Delegavimo atšaukimas

1. 5 ir 7 straipsniuose nurodytų įgaliojimų 
delegavimą Europos Parlamentas ir 
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Taryba gali bet kada atšaukti.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
skirtą nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją prieš pakankamą laiką iki 
priimant galutinį sprendimą, nurodydama 
deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti 
atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.
3. Priėmus sprendimą dėl atšaukimo, 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
nustoja būti deleguojami. Jis įsigalioja 
iškart arba ten nurodytą vėlesnę datą. Tai 
neturi poveikio jau įsigaliojusių deleguotų 
teisės aktų galiojimui. Sprendimas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 345
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprieštarauti dėl deleguoto teisės akto 
per du mėnesius nuo pranešimo dienos. 
Europos Parlamento ir Tarybos iniciatyva 
šis laikotarpis pratęsiamas vienu mėnesiu.
2. Jei, pasibaigus tam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
neprieštaravo dėl deleguoto teisės akto, jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą datą. Deleguotas teisės aktas 
gali būti paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti prieš 
pasibaigiant tam laikotarpiui, jei Europos 
Parlamentas ir Taryba abu informavo 
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Komisiją apie savo ketinimą neteikti 
prieštaravimų.
3. Jei Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštarauja dėl deleguoto teisės akto, jis 
neįsigalioja. Prieštaravimą pateikusi 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguoto teisės akto motyvus.

Or. en

Pakeitimas 346
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 348
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 349
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Vartojant jungtuką „ir“ atrodytų, kad abi institucijos turi pareikšti prieštaravimus 
deleguotam teisės aktui vienu metu.  Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsniui ir nedera su 17 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

Pakeitimas 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 351
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 17a
Agentūros personalas ir ištekliai

Vėliausiai 2011 m. gruodžio 31 d. 
agentūra įvertina personalo ir išteklių 
poreikius, kurie atsirado dėl pagal šį 
reglamentą nustatytų įgaliojimų ir 
pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 352
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento nuostatos, kurioms 
įgyvendinti reikalingi deleguoti teisės 
aktai, įsigalioja tik po to, kai įsigalioja šie 
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deleguoti teisės aktai.

Or. en

Pakeitimas 353
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas, taikomas prekybai 
naudojantis viešai neatskleista 
informacija pagal 3 straipsnį ir 
manipuliavimui rinka pagal 4 straipsnį, 
įsigalioja tik priėmus atitinkamus 
5 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 354
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai, taikomi duomenų rinkimui, 
įsigalioja tik priėmus atitinkamus 
7 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės 
aktus.

Or. en


