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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energijos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0726),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0407/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Parlamento pirmininkui pateiktas pagrįstas nacionalinių parlamentų 
nuomones dėl teisės akto projekto atitikties subsidiarumo principui,

– atsižvelgdamas į xxxx m. xxxxxx xx d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į xxxx m. xxxxxx xx d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) Nustatyti viešai neatskleistos 
informacijos ir manipuliavimo rinka 
apibrėžtis būtina tam, kad būtų atsižvelgta į 
didmeninių energijos rinkų, kurios yra 
dinamiškos ir kintančios, savitumus. 
Pagrindiniai apibrėžčių elementai turėtų 
būti nustatyti šiame reglamente. Vis dėlto
Komisija pagal Sutarties 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės 
aktus dėl tokių išsamių taisyklių. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu atliktų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant ir konsultacijas ekspertų 
lygmeniu. Ekspertines žinias ypač galėtų 
teikti, inter alia, Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros, 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto, Europos 
dujų ir elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklų, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
nacionalinių konkurencijos institucijų, 
kompetentingų finansų institucijų 
valstybėse narėse ekspertai ir rinkos 
dalyviai. Rengdama ir sudarydama 
deleguotus aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamu būdu būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir kad Europos Parlamentas ir Taryba 
aktyviai dalyvautų parengiamojo etapo 
metu ir būtų reguliariai kviečiami 
dalyvauti ekspertų susitikimuose. 

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo reglamentu planuojama perduoti Komisijai svarbius įgaliojimus suteikiant jai esminę 
veikimo laisvę priimti sprendimus labai svarbiais, tačiau techniniais klausimais. Deleguoti 
aktai yra tinkama priemonė užtikrinti pakankamą lankstumą, kad taisyklės greitai būtų 
pritaikytos atsižvelgiant į naujus pokyčius.  Vis dėlto svarbu užtikrinti plataus masto ir 
skaidrų konsultavimąsi su įvairiais ekspertais ir suinteresuotosiomis šalimis ir sudaryti 
sąlygas teisėkūros institucijoms atidžiai stebėti sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina 
reguliariai gauti informaciją apie sandorius. 
Dėl šios priežasties didmeniniais 
energetikos produktais prekiaujančių 
rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama 
teikti šią informaciją Agentūrai. Agentūra 
gali įsteigti ryšių biurus, esančius arti 
svarbių prekybos vietų.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai, įsikūrusiai Liublianoje, gali būti naudinga įsteigti ryšių biurus, esančius arti 
svarbių rinkų ir prekybos vietų, siekiant stiprinti reguliarius kontaktus su rinkos dalyviais ir 
turėti visą būtiną informaciją.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą 
renkant informaciją apie sandorius, 
susijusius su didmeniniais energetikos 
produktais, Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
Sutarties 290 straipsnį, kuriuose būtų 

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

nustatytas rinkos dalyviams būtinos 
pateikti informacijos laikas, forma ir 
turinys. Dėl atskaitomybės prievolių rinkos 
dalyviai neturėtų patirti nereikalingų 
išlaidų ar administracinės naštos, todėl 
turėtų būti atliekama šių prievolių ex ante 
ekonominės naudos analizė.  Asmenims, 
teikiantiems informaciją apie sandorius 
kompetentingai institucijai pagal 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų ir sandorių 
duomenų saugykloms bei 
kompetentingoms institucijoms pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
../. dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų nuostatas, 
neturėtų būti nustatyta dvigubų prievolių 
teikti ataskaitas. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
atliktų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant ir konsultacijas ekspertų 
lygmeniu. Rengdama ir sudarydama 
deleguotus aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamu būdu būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir kad Europos Parlamentas ir Taryba 
aktyviai dalyvautų parengiamojo etapo 
metu, visų pirma juos kviečiant dalyvauti 
ekspertų susitikimuose. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu planuojama perduoti Komisijai svarbius įgaliojimus suteikiant jai esminę 
veikimo laisvę priimti sprendimus labai svarbiais, tačiau techniniais klausimais. Deleguoti 
aktai yra tinkama priemonė užtikrinti pakankamą lankstumą, kad taisyklės greitai būtų 
pritaikytos atsižvelgiant į naujus pokyčius.  Vis dėlto svarbu užtikrinti plataus masto ir 
skaidrų konsultavimąsi su įvairiais ekspertais ir suinteresuotosiomis šalimis ir sudaryti 
sąlygas teisėkūros institucijoms atidžiai stebėti sprendimų priėmimo procesą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Atsižvelgiant į tai, kad rinkos 
stebėsena ir skaidrumas paremti tuo pačiu 
duomenų rinkiniu, Agentūra turėtų 
užtikrinti, kad ataskaitų teikimo 
infrastruktūra galėtų būti naudojama 
abiem tikslais. Šiais duomenimis 
užtikrinamas nuoseklumas ir išvengiama 
dvigubo ataskaitų teikimo. Atsižvelgiant į 
tai turėtų būti suderintas šis reglamentas 
ir Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupės (ERGEG) pagrindinio 
elektros energijos duomenų skaidrumo 
komitologijos gairės.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo ir stebėsenos srityje turėtų būti naudojami bendri duomenys: stebėsenos 
institucijos turėtų turėti visapusišką prieigą prie neskelbtinų duomenų ir skaidrumas padeda 
užtikrinti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Reglamente dėl energijos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo (REMIT) sprendžiamas stebėsenos klausimas, o ERGEG pagrindinio 
elektros energijos duomenų skaidrumo gairių projekte nagrinėjami skaidrumo klausimai. 
Nors stebėsenai gali būti reikalingas platesnis duomenų spektras, ir stebėsenai, ir skaidrumui 
reikalingas didelis kiekis duomenų (pvz., apie instaliuojamą, planuojamą, dabartinę elektros 
energijos gamybą). 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų 
duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią 
neleistinai prieigai prie jos laikomos 
informacijos ir parengti tvarką, 
užtikrinančią, kad jos renkamais 
duomenimis negalėtų netinkamai 

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

pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis 
leidžiama. Agentūra taip pat turėtų 
įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms 
leidžiama naudotis Agentūros turimais 
duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį 
aukštą saugumo lygį. Taigi taip pat turi 
būti užtikrintas IT sistemų, naudojamų 
duomenų tvarkymui ir perdavimui, 
eksploatavimo saugumas. Kuriant IT 
sistemą, kuri užtikrina aukščiausią 
įmanomą duomenų konfidencialumo 
lygmenį, Agentūra turėtų būti paskatinta 
glaudžiai bendradarbiauti su Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra.

Or. en

Pagrindimas

IT sistema yra itin svarbus elementas siekiant užtikrinti aukštą eksploatavimo saugumo 
lygmenį ir konfidencialumą. Todėl ypač reikėtų atkreipti dėmesį į IT sistemos saugumo 
reikalavimus. Atsižvelgiant į tai bendradarbiavimas su Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra galėtų būti naudingas ir turėtų būti skatinamas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų būti atsakingos už tai, kad šis 
reglamentas būtų vykdomas valstybėse 
narėse. Tuo tikslu joms turėtų būti suteikti 
būtini tyrimo įgaliojimai, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti šią užduotį. Agentūra 
turėtų užtikrinti, kad šie tyrimo 
įgaliojimai būtų vykdomi nuosekliai, 
panašiu ir proporcingu būdu.  Šiuo tikslu 
Komisija nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms arba paskirtai institucijai 
gali pateikti gaires.

Or. en
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Pagrindimas

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) nėra atsakinga už 
tyrimų vykdymą, tai aiškiai yra kompetentingų nacionalinių institucijų kompetencijos sritis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas rinkos dalyviams ir išvengti REMIT taikymo ES 
neatitikimų, Komisija ar ACER turėtų pateikti šių tyrimo įgaliojimų taikymo gaires.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Manipuliavimas rinka didmeninėse energijos rinkose, jei jis susijęs su pajėgumų apribojimu, 
ypač aktualus antimonopolinės teisės srityje. Galimų pažeidimų tyrimas – jei tai susiję su 
rinkos dalyviais, turinčiais  dominuojančią padėtį rinkoje – yra nacionalinių konkurencijos 
reguliavimo institucijų atsakomybės sritis (SESV 102 straipsnio pažeidimas).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) Svarbu, kad sankcijos už šio 
reglamento pažeidimus būtų proporcingos,
atgrasančios ir suderintos visose valstybėse 
narėse siekiant išvengti padėties, kai šio 
reglamento pažeidėjai persikelia į 
mažiausiai griežtą valstybę narę, ir atitiktų 
pažeidimų sunkumą bei galimą pelną iš 
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išvestiniais produktais ir prekybos pačia 
elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB.

prekybos remiantis viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimu rinka. 
Pripažįstant prekybos elektros energijos ir 
dujų išvestiniais produktais ir prekybos 
pačia elektros energija bei dujomis sąryšį, 
sankcijos už šio reglamento pažeidimus 
turėtų atitikti sankcijas, kurias valstybės 
narės taiko vykdydamos Direktyvą 
2003/6/EB. Atsižvelgiant į konsultavimąsi 
dėl ... m. Komisijos komunikato „Sankcijų 
taikymo režimų finansinių paslaugų 
sektoriuje griežtinimas“ Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymų dėl tolesnio valstybių 
narių sankcijų sistemų derinimo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti vienodas sąlygas ir išvengti padėties, kai prekiautojai pasinaudoja 
pažeidimų tyrimų procedūrų ir sankcijų taikymo trūkumais mažiau griežtose valstybėse 
narėse. Tai prieštarautų ketinimui sukurti integruotą ES energijos rinką.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad REMIT kaip lex specialis turėtų būti taikomas visoms didmeninėms 
energijos rinkoms apimant visus didmeninius energetikos produktus. Taip bus užtikrintas 
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teisinis tikrumas ir padidintas aiškumas rinkų dalyviams. REMIT turėtų būti atsižvelgiama į 
specifines didmeninių energijos rinkų ypatybes, nes tai leis stiprinti tolesnį energijos vidaus 
rinkos vystymą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Reglamentas taikomas prekybai 
didmeniniais energetikos produktais. 3 ir 4 
straipsnių nuostatos netaikomos 
finansinėms priemonėms, kurios nėra 
didmeniniai energetikos produktai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad REMIT kaip lex specialis turėtų būti taikomas visoms didmeninėms 
energijos rinkoms apimant visus didmeninius energetikos produktus. Taip bus užtikrintas 
teisinis tikrumas ir padidintas aiškumas rinkų dalyviams. REMIT turėtų būti atsižvelgiama į 
specifines didmeninių energijos rinkų ypatybes, nes tai leis stiprinti tolesnį energijos vidaus 
rinkos vystymą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atitinkamų taisyklių vykdymo užtikrinimas 
būtų koordinuotas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad REMIT kaip lex specialis turėtų būti taikomas visoms didmeninėms 
energijos rinkoms apimant visus didmeninius energetikos produktus. Taip bus užtikrintas 
teisinis tikrumas ir padidintas aiškumas rinkų dalyviams. REMIT turėtų būti atsižvelgiama į 
specifines didmeninių energijos rinkų ypatybes, nes tai leis stiprinti tolesnį energijos vidaus 
rinkos vystymą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūrai vykdant užduotis pagal šį 
reglamentą Agentūros aktus, įskaitant 11 
straipsnio 4 dalyje nurodytus prašymus ir 
rekomendacijas, priima direktorius. 
Direktorius atsižvelgia į gaires, kurias 
Reguliavimo valdyba pateikė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 15 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas ACER direktoriaus nepriklausomumas ir savarankiškumas, kad būtų 
užtikrinta, jog ACER kaip įtakinga priežiūros institucija galėtų veikti siekiant Europos 
interesų.  Vis dėlto svarbu, kad ACER direktorius savo užduotis vykdytų glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Reguliavimo valdyba ir pasinaudotų jos patarimais. Tai atspindi 
ACER reglamento, kuriuo reguliuotojams atsižvelgiant į ACER vykdomas užduotis 
suteikiamas patariamasis vaidmuo, nuostatas ir esmę. 
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad reguliavimo institucijos taikytų reglamentą, svarbu pateikti piktnaudžiavimo rinka 
apibrėžties taikymo pavyzdžių. Papildomi pavyzdžiai paaiškins REMIT taikymo sritį 
reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams. 2 straipsnio 2 dalies a pastraipoje turi būti 
pateiktas bent vienas papildomas pavyzdys, kad taip pat būtų pateikti manipuliavimo 
pavyzdžiai, pvz., rinkos apribojimas, įskaitant nuslėpimą.   Šis pavyzdys paremtas 
manipuliavimo rinka pavyzdžiu, pateiktu Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje (Direktyva 
2003/6/EB), tačiau vietoj finansinių priemonių  pritaikytas didmeniniams energetikos 
produktams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir aiškumą turėtų būti pridėta, kad apimami visi rinkos 
segmentai. Tai paaiškina, kad didmeninių energetikos produktų  apibrėžtimi taip pat 
apimama balansavimo rinka.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) apyvartinių taršos leidimų pirkimo ar 
pardavimo sutartys;

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido rinka yra glaudžiai susijusi su elektros energijos ir dujų rinkomis, nes 
daugelis pagrindinių elementų yra bendri (pvz., elektros energijos paklausos lygmuo, anglies 
ir dujų kainos), dėl to atsiranda anglies dioksido ir didmeninių energijos kainų tarpusavio 
priklausomybė. Didelė anglies dioksido rinkos dalyvių dalis taip pat yra didmeninių elektros 
energijos ir dujų rinkų dalyviai, ypač elektros energijos paslaugų atveju.  Todėl su 
didmeninės energijos rinkos sektoriumi susijusi reguliavimo sistema turėtų apimti ES 
apyvartinių taršos leidimų sistemos sutartis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) su apyvartiniais taršos leidimais 
susiję išvestiniai produktai;  

Or. en
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Pagrindimas

Anglies dioksido rinka yra glaudžiai susijusi su elektros energijos ir dujų rinkomis, nes 
daugelis pagrindinių elementų yra bendri (pvz., elektros energijos paklausos lygmuo, anglies 
ir dujų kainos), dėl to atsiranda anglies dioksido ir didmeninių energijos kainų tarpusavio 
priklausomybė. Didelė anglies dioksido rinkos dalyvių dalis taip pat yra didmeninių elektros 
energijos ir dujų rinkų dalyviai, ypač elektros energijos paslaugų atveju.  Todėl su 
didmeninės energijos rinkos sektoriumi susijusi reguliavimo sistema turėtų apimti ES 
apyvartinių taršos leidimų sistemos sutartis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo 
galutiniams vartotojams sutartys, kurios 
nėra nei baigiamieji sandoriai prekybos 
vietose, nei sutartiniai standartizuoti 
produktai, kuriais leidžiama prekiauti 
prekybos vietose, nėra didmeniniai 
energetikos produktai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pramonės galutiniai vartotojai taip pat gali dalyvauti didmeninėje energijos rinkoje, 
jie gali įgyti rinkos galią, dėl kurios didieji pramonės vartotojai gali pradėti piktnaudžiauti 
rinka. 

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto šiame reglamente gamtinių dujų 
ir elektros energijos tiekimo galutiniams 
vartotojams sutartys, kuriose numatytas 
didesnis negu tam tikras megavatų kiekis 
pajėgumas, turi būti laikomos 
didmeniniais energetikos produktais. 
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Komisija pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 
16 bei 17 straipsnio sąlygų priima 
deleguotus teisės aktus, kuriuose 
nustatomas megavatų kiekis (de-minimis 
riba).

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. apyvartinis taršos leidimas – 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje 
ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
96/61/EB, 3 straipsnio a punkte apibrėžtas 
leidimas1;
1 OL L 275, 2003 10 25, p. 23.

Or. en

Pagrindimas

Apyvartinio taršos leidimo terminas apibrėžtas pateikiant nuorodą į leidimo apibrėžtį pagal 
Direktyvą 2003/87/EB.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. susijęs produktas – produktas, 
įskaitant išvestinius produktus, su kuriuo 
paprastai susieta elektros energijos ar 
dujų kaina, ypač nafta ir naftos 
produktai, arba produktas, kuris 
naudojamas elektros energijos gamyboje 
arba yra elektros energijos gamybos 
šalutinis produktas, įskaitant apyvartinį 
taršos leidimą arba visus kitus 
ekvivalentus, kurių atitikimas Direktyvai 
2003/87/EB pripažįstamas.  

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. rinkos dalyvis – bet kuris asmuo, 
dalyvaujantis prekyboje didmeniniais 
energetikos produktais, ypač tiekėjai, 
prekiautojai ir gamintojai;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „rinkos dalyvis“ minima daugelyje nuostatų, pvz., 7 straipsnyje, ja nurodant asmenis, 
kurie privalo teikti ataskaitą apie sandorius ir nurodymus pagal šį reglamentą. Tačiau sąvoka 
„rinkos dalyvis“ nėra apibrėžta. Siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo reikėtų apibrėžti sąvoką 
„rinkos dalyvis“.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „organizuotos rinkos“ turėtų būti pakeista sąvoka „prekybos vietos“. Sąvoka 
„organizuotos rinkos“ reikštų reguliuojamas rinkas ir daugiašales prekybos sistemas, kaip 
apibrėžta finansinių priemonių rinkų direktyvoje. Peržiūrint finansinių priemonių rinkų 
direktyvą gali būti įvesta papildoma organizuotos prekybos  sistemos kategorija. Tačiau 
didmeninėse energijos rinkose labai svarbi taip pat fizinė neatidėliotinų sandorių prekyba ir 
prekybos vietos, kuriose tokia prekyba vyksta.  Siekiant paaiškinti, kad apimtos finansinių ir 
neatidėliotinų sandorių prekybos vietos, sąvoka „organizuotos rinkos“ turėtų būti pakeista 
sąvoka „prekybos vietos“, kuri turi būti apibrėžta 2 straipsnyje.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis straipsnis netaikomas sandoriams, 
vykdomiems įsigaliojus prievolei įsigyti ar 
perleisti didmeninius energetikos 
produktus, kai ta prievolė atsiranda pagal 
susitarimą, sudarytą prieš atitinkamam 
asmeniui gaunant viešai neatskleistą 
informaciją.

5. Šis straipsnis netaikomas sandoriams, 
vykdomiems įsigaliojus prievolei įsigyti ar 
perleisti didmeninius energetikos 
produktus, kai ta prievolė atsiranda pagal 
susitarimą, sudarytą prieš atitinkamam 
asmeniui gaunant viešai neatskleistą 
informaciją, ar sandoriams, sudarytiems 
siekiant padengti fizines pozicijas, griežtai 
apribotas praradimais dėl neplanuoto 
tiekimo nutraukimo, prieš perduodant 



PR\860344LT.doc 21/44 PE460.835v01-00

LT

informaciją rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas ir apsidraudimas; neplanuoto tiekimo nutraukimo atveju turėtų būti 
galimas gamybos sumažėjimo kompensavimas be bereikalingo delsimo siekiant užkirsti kelią 
nepageidaujamam kainų šuoliui ar netgi sistemos sutrikimui.  Tam, kad  tokia padėtimi būtų 
galima pasinaudoti, ši išimtis turėtų būti griežtai apribota praradimų dėl neplanuoto tiekimo 
nutraukimo apimtimi. Vis dėlto sąvoka „didelė žala“ gali būti patikslinta: „didelė žala 
techniniam ar ekonominiam sistemos stabilumui“.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies a ir c punktai netaikomi rinkos 
dalyviui, kuris turi viešai neatskleistą 
informaciją ir gali savo atsakomybe 
vykdyti prekybą, kad padengtų savo su 
didmeniniais energetikos produktais 
susijusias atviras pozicijas, jei to neatlikus 
būtų padaryta didelė žala techniniam ar 
ekonominiam sistemos stabilumui ir 
rinkos veikimui. Tokiu atveju rinkos 
dalyvis turi paskelbti informaciją tuoj pat 
po pozicijos padengimo ir pateikti 
Agentūrai ir nacionalinei reguliavimo 
institucijai ataskaitą šiuo klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas ir apsidraudimas; neplanuoto tiekimo nutraukimo atveju turėtų būti 
galimas gamybos sumažėjimo kompensavimas be bereikalingo delsimo siekiant užkirsti kelią 
nepageidaujamam kainų šuoliui ar netgi sistemos sutrikimui.  Tam, kad  tokia padėtimi būtų 
galima pasinaudoti, ši išimtis turėtų būti griežtai apribota praradimų dėl neplanuoto tiekimo 
nutraukimo apimtimi. Vis dėlto sąvoka „didelė žala“ gali būti patikslinta: „didelė žala 
techniniam ar ekonominiam sistemos stabilumui“.
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Pakeitimas 25

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, Komisija pagal 15 
straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio 
sąlygų priima deleguotus teisės aktus, 
kuriuose patikslinamos 2 straipsnio 1–5 
dalyse pateiktos apibrėžtys. Komisija gali 
patvirtinti deleguotus teisės aktus, 
parengtus glaudžiai bendradarbiaujant su 
Agentūra. Itin svarbu, kad Agentūra arba 
Komisija, vadovaudamosi Reglamento 
(EB) Nr. 713/2009 10 straipsnio 
nuostatomis, savo parengiamojo darbo 
metu tinkamai konsultuotųsi su 
suinteresuotosiomis šalimis, taip pat su 
EVPRI, nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis ir kompetentingomis 
valstybių narių finansų institucijomis.

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 
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 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Leidimų išdavimas rinkos dalyviams
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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 10 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 numatytų 
veiklos sąlygų.
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 
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buvo gautas leidimas;
c) stipriai ir nuolat pažeidinėjo šiame 
reglamente rinkos dalyviams numatytas 
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 dalykų, 
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 ataiskaitų teikimo 
prievoles dėl pranešimo apie sandorius ir 
finansinę atskaitomybę ar prievolę saugoti 
apskaitos dokumentus, išskyrus 17 
straipsnyje nurodytus 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 
vartotojų skambučių centrus ar matavimo 
stotis, teikti tarpininkavimo paslaugas 
galutiniams vartotojams, skelbti 
bendrąsias tiekimo galutiniams 
vartotojams sąlygas).
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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) leidimo veiklai išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarką; 
c) panaikinimo sąlygas; ir
d) ribą 9 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 
patiktrinti rinkos dalyvių pajėgumą ir ketinimus laikytis REMIT nuostatų ir išvengti sudėtingų 
reikalavimų, skirtų į teisės aktus dėl finansų įtrauktiems finansų srities prekiautojams, 
taikymo.

Pakeitimas 27

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 

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

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

Pagrindimas

Tinkamam rinkos stebėjimui gali prireikti papildomo lankstumo nacionaliniu lygmeniu, kad 
būtų galima lengviau vykdyti geresnę ir išsamesnę prekybos didmeniniais energetikos 
produktais priežiūrą.

Pakeitimas 28

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
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Pagrindimas

Agentūra turėtų būti atskaitinga Komisijai ir Parlamentui, kuris taip pat atstovaujamas ACER 
administracinėje valdyboje ir turėtų būti užtikrinta, kad ataskaita būtų skelbiama viešai.

Pakeitimas 29

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 duomenis Agentūrai būtų galima teikti 
iš prekybos vietų ir prekybos 
suderinamumo ar informacijos sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vietos bus svarbus didmeninių energijos rinkų stebėjimo šaltinis. Didmeniniai 
energetikos produktai, kuriais prekiaujama organizuotose prekybos vietose, kai itin aktyviai 
dalyvauja naudotojai ir investuotojai, paprastai yra likvidžiausi ir gali būti kainos nustatymo 
rodiklis ir atlikti kainos atskleidimo funkciją bei turėti įtakos nustatant energijos kainas ES 
naudotojams ir vartotojams. Siekdama stebėti didmeninius energetikos produktus Agentūra 
turėtų turėti neribojamą prieigą prie tokių duomenų. Jei prekybos vietos turėtų pagrindinius 
duomenis, jos galėtų būti įpareigotos jų turimus pagrindinius duomenis suteikti ACER.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis deleguotais teisės aktais 
leidžiama pranešti apie susijusių produktų 
sandorius.

Or. en
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Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotame teisės akte yra nuostata dėl 
rinkos dalyvių, kurie teikia duomenis 
pagal šį reglamentą, mokamus mokesčius. 
Šie mokesčiai atspindi Agentūros patirtas 
būtinos duomenų rinkimo ir valdymo 
sistemos veiklos ir priežiūros išlaidas, kad 
ji galėtų vykdyti savo šiame reglamente 
nustatytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) paskirta institucija, kuri gavo 
svarbios nacionalinėse nuostatose 
apibrėžtos informacijos, kad būtų galima 
rinkti konkrečius duomenis apie energijos 
gamybos rinkas.  

Or. en

Pagrindimas

Jei nacionalinės institucijos jau turi informacijos apie nacionalinę energijos rinką, nereikėtų 
sukurti papildomų biurokratinių kliūčių, susijusių su privalomu pranešimu.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma 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 
(arba) nacionalinei reguliavimo 
institucijai informaciją, pvz., prekybai 
didmeninėse energijos rinkose stebėti 
skirtą informaciją, susijusią su elektros 
energijos ar gamtinių dujų gamybos, 
įskaitant jų ribines išlaidas, vartojimo, 
perdavimo ar laikymo infrastruktūros 
pajėgumu. 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

Pagrindimas

Pagrindinių duomenų teikimas turėtų būti kuo labiau sunormintas siekiant apriboti rinkos 
dalyvių naštą ir suderintas su perdavimo sistemos operatorių ir kitų platformų pagrindinių 
duomenų teikimo sistema.



PE460.835v01-00 30/44 PR\860344LT.doc

LT

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant išvengti dvigubos 
atskaitomybės ir nereikalingos 
administracinės naštos, Komisija, 
priimdama deleguotus teisės aktus pagal 
šį straipsnį, vengia kartojimosi ir 
užtikrina atitiktį informacijos teikimo 
reikalavimams, nustatytiems kituose 
susijusiuose teisės aktuose, pavyzdžiui, 
2010 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente 
(ES, Euratomas) Nr. 617/2010 dėl 
pranešimo Komisijai apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
Europos Sąjungoje. Juose taip pat 
paaiškinama, kaip reikėtų taikyti 2 dalyje 
nustatytą išimtį.

Or. en

Pagrindimas

Subjektai, kuriems taikoma atskaitomybės prievolė, neturėtų tos pačios informacijos teikti du 
kartus ir skirtingoms Europos įstaigoms, ypač net jei ji teikiama pagal skirtingą struktūrą, jos 
turinys kitas ir jos pateikimo laikas skiriasi. Europos Komisija turėtų atkreipti dėmesį į šiuos 
deleguotų teisės aktų aspektus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Agentūra gali užregistruoti sandorių 
duomenų saugyklą pagal 51 straipsnį 
[Rinkos infrastruktūros reglamentas 
2010/0250(COD)].

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra, jei ji mano, kad tai 
reikalinga, šalia svarbių prekybos vietų 
gali įsteigti ryšių biurus siekdama 
palengvinti savo pareigų, nustatytų 7 ir 11 
straipsniuose, atlikimą.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai, įsikūrusiai Liublianoje, gali būti naudinga įsteigti ryšių biurus, esančius arti 
svarbių rinkų ir prekybos vietų, siekiant stiprinti reguliarius kontaktus su rinkos dalyviais ir 
turėti visą būtiną informaciją.

Pakeitimas 37

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas didžiausias konfidencialumas, taigi būtina, kad šios griežtos nuostatos 
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būtų taikomos visoms viešosioms įstaigoms, dalyvaujančioms užtikrinant didmeninės 
energijos rinkos skaidrumo ir vientisumo didinimo tvarką.

Pakeitimas 38

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 saugumo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra, kuri tvarko didžiulį kiekį itin svarbių komercinių duomenų rizikuoja tapti 
įsibrovimo į duomenų bazę ar kitų rūšių kibernetinių atakų auka. Pastarasis sukčiavimas ir 
klastojimas, susijęs su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos aprašais, parodė, kad 
prekybos duomenys yra pažeidžiami. Taigi reikėtų sugriežtinti nuostatas dėl IT saugumo 
siekiant atitikti aukščiausius saugumo standartus.

Pakeitimas 39

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 ar gali būti numanoma, kad tai 
neskelbtina komercinė informacija.

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinami konfidencialumo reikalavimai.
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Pakeitimas 40

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 ar 
paskirtos institucijos užtikrina, kad būtų 
taikomi 3 ir 4 straipsniuose nustatyti 
draudimai.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant galutinę atsakomybę už įgyvendinimo institucijos siekiant taikyti REMIT paskyrimą 
reikėtų atsižvelgti į konkrečią valstybės narės konkurencijos teisės aktų įgyvendinimo srities 
institucinę sandarą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę paskirti nacionalinę instituciją, 
kuri vykdytų REMIT.

Pakeitimas 41

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 ar 
paskirtos institucijos turėtų reikiamus 
tyrimo įgaliojimus šiai funkcijai atlikti. 
Šiais įgaliojimais naudojamasi 
proporcingai. Šiais įgaliojimais gali būti 
naudojamasi:

Or. en

Pagrindimas

Nustatant galutinę atsakomybę už įgyvendinimo institucijos siekiant taikyti REMIT paskyrimą 
reikėtų atsižvelgti į konkrečią valstybės narės konkurencijos teisės aktų įgyvendinimo srities 
institucinę sandarą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę paskirti nacionalinę instituciją, 
kuri vykdytų REMIT.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis ar rinkos įmonėmis; 

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą, itin svarbu, kad Agentūra stebėdama 
didmenines energijos rinkas bendradarbiautų su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
kompetentingomis finansų institucijomis ir prekybos vietų rinkos priežiūros tarnybomis. Taigi 
reikėtų patikslinti, kad yra galimybė bendradarbiauti su prekybos vietų rinkos priežiūros 
tarnybomis.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

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 ar paskirtos 
institucijos koordinuotai vykdytų savo 
užduotis pagal šį reglamentą.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybėms narėms tenka galutinė atsakomybė už įgyvendinimo institucijos siekiant taikyti 
REMIT paskyrimą, reikia taip pat pakeisti 11 straipsnį. Visos susijusios kompetentingos 
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nacionalinės institucijos turėtų būti įtrauktos į Europos lygmens reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo procesą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

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 ar 
paskirtos 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.

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

Kai nacionalinė reguliavimo institucija ar 
paskirta institucija įtaria, kad veiksmai, 
kurie turi poveikio didmeninėms energijos 
rinkoms ar didmeninių energetikos 
produktų kainoms toje valstybėje narėje, 
yra vykdomi kitoje valstybėje narėje, ji gali 
paprašyti Agentūros imtis veiksmų pagal 3 
straipsnio b dalį, jei šie teisės aktai daro 
įtaką finansinėms priemonėms, kurioms 
taikomos Direktyvos 2003/6/EB 9 
straipsnio nuostatos, ir (arba) šio 
straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybėms narėms tenka galutinė atsakomybė už įgyvendinimo institucijos siekiant taikyti 
REMIT paskyrimą, reikia taip pat pakeisti 11 straipsnį. Visos susijusios kompetentingos 
nacionalinės institucijos turėtų būti įtrauktos į Europos lygmens reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo procesą.
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Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūrai suteikiama papildomų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
reikalingų tam, kad ji atitinkamai vykdytų 
papildomas užduotis, kurios jai patikėtos 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

ACER reglamentas nuo pat pradžios nebuvo parengtas tam, kad padėtų tokiu mastu stebėti 
didmeninę energijos rinką. Siekiant, kad agentūra tinkamai vykdytų savo funkcijas, ji turėtų 
turėti reikiamų papildomų išteklių.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinės reguliavimo institucijos 
informuoja savo valstybės narės 
kompetentingą finansų instituciją ir 
Agentūrą, jei turi pagrįstų priežasčių įtarti, 
kad didmeninėse energijos rinkose yra ar 
buvo vykdomi veiksmai, sudarantys 
piktnaudžiavimą rinka pagal Direktyvos 
2003/6/EB ir kenkiantys finansinėms 
priemonėms pagal tos direktyvos 9 
straipsnį;

a) nacionalinės reguliavimo institucijos ar 
paskirta institucija informuoja savo 
valstybės narės kompetentingą finansų 
instituciją ir Agentūrą, jei turi pagrįstų 
priežasčių įtarti, kad didmeninėse energijos 
rinkose yra ar buvo vykdomi veiksmai, 
sudarantys piktnaudžiavimą rinka pagal 
Direktyvos 2003/6/EB ir kenkiantys 
finansinėms priemonėms pagal tos 
direktyvos 9 straipsnį; Šiais tikslais 
nacionalinės reguliavimo institucijos ar 
paskirtos institucijos gali nustatyti 
atitinkamą bendradarbiavimo su savo 
valstybės narės kompetentinga finansų 
institucija būdą;

Or. en



PR\860344LT.doc 37/44 PE460.835v01-00

LT

Pagrindimas

Jei valstybėms narėms tenka galutinė atsakomybė už įgyvendinimo institucijos siekiant taikyti 
REMIT paskyrimą, reikia taip pat pakeisti 11 straipsnį. Visos susijusios kompetentingos 
nacionalinės institucijos turėtų būti įtrauktos į Europos lygmens reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo procesą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kompetentinga valstybės narės finansų 
institucija informuoja EVPRI ir Agentūrą, 
jei turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad kitos 
valstybės narės didmeninėse energijos 
rinkose yra ar buvo vykdomi veiksmai, 
pažeidžiantys 3 ir 4 straipsnių nuostatas.

c) kompetentinga valstybės narės finansų 
institucija informuoja nacionalinę 
reguliavimo instituciją, EVPRI ir 
Agentūrą, jei turi pagrįstų priežasčių įtarti, 
kad kitos valstybės narės didmeninėse 
energijos rinkose yra ar buvo vykdomi 
veiksmai, pažeidžiantys 3 ir 4 straipsnių 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Nors 11 straipsnyje nustatytas Agentūros, EVPRI, kompetentingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kompetentingos valstybės narės finansų institucijos bendradarbiavimas ES 
lygmeniu, 11 straipsnyje numatyta, kad kompetentinga finansų institucija informuoja EVPRI 
ir Agentūrą, jei ji įtaria piktnaudžiavimo rinka atvejus pagal 3 ir 4 straipsnius. Tuo atveju, kai 
kompetentinga finansų institucija yra valstybės narės institucija, ji turėtų būti įpareigota 
informuoti kompetentingą nacionalinę reguliavimo instituciją, kad būtų palengvintas 
pinktnaudžiavimo rinka atvejų stebėjimas pagal REMIT reglamentą.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
gavusios reikalavimą pateikti informaciją 
pagal 4 dalies a punktą arba pradėti 
įtariamo pažeidimo tyrimą pagal 4 dalies b 

Nacionalinės reguliavimo institucijos ar 
paskirtos institucijos, gavusios reikalavimą 
pateikti informaciją pagal 4 dalies a punktą 
arba pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą 
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punktą, nedelsdamos imasi būtinų 
priemonių šiam reikalavimui vykdyti. Jei 
nacionalinė reguliavimo institucija negali 
iškart pateikti reikalaujamos informacijos, 
ji turi nedelsdama pranešti Agentūrai 
priežastis.

pagal 4 dalies b punktą, nedelsdamos imasi 
būtinų priemonių šiam reikalavimui 
vykdyti. Jei nacionalinė reguliavimo 
institucija negali iškart pateikti 
reikalaujamos informacijos, ji turi 
nedelsdama pranešti Agentūrai priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybėms narėms tenka galutinė atsakomybė už įgyvendinimo institucijos siekiant taikyti 
REMIT paskyrimą, reikia taip pat pakeisti 11 straipsnį. Visos susijusios kompetentingos 
nacionalinės institucijos turėtų būti įtrauktos į Europos lygmens reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo procesą.

Pakeitimas 49

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. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
nustatomi minimalūs sankcijoms taikomi 
standartai siekiant nustatyti visiškai 
suderintą sankcijų 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

Pagrindimas

Už manipuliavimą rinka visoje ES turėtų būti skiriamos vienodos sankcijos siekiant išvengti 
to, kad įmonės, kurios pažeidžia REMIT nuostatas, įsisteigtų tose valstybėse narėse, kuriose 
sankcijos švelniausios. Šiuo metu Komisija vykdo konsultacijas dėl dokumento „Sankcijų 
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taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“ (COM (2010) 716). Kai baigsis 
šios konsultacijos, Komisija pateiks pasiūlymą dėl tolesnio sankcijų suderinimo ir minimalių 
reikalavimų ES lygmens sankcijoms nustatymo.

Pakeitimas 50

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

Pagrindimas

Per derybas dėl deleguoto teisės akto nuostatų Taryba ir Parlamentas susitarė, kad 
standartinė formulė bus metodas „2+2 mėnesiai“. Ši formulė turėtų būti išlaikyta, kadangi ji 
turi privalumų dėl to, kad pagal ją deleguotas teisės aktas gali greitai įsigalioti, jei jis nėra 
probleminis, tačiau Parlamentui taip pat suteikiama pakankamai laiko, kad jis pradėtų 
prieštaravimo procedūrą (ji turi prasidėti balsavimu komitete, kuris turi būti patvirtintas 
plenarinėje sesijoje).

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnyje nustatyti duomenų rinkimo 
reikalavimai taikomi po to, kai įsigalioja 
atitinkami deleguoti teisės aktai, kaip 
nustatyta 7 straipsnio 1 dalyje ir 7 
straipsnio 4 dalyje. Agentūra turėtų
pateikti šių duomenų rinkimo reikalavimų 
taikymo gaires.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų rinkimo reikalavimai gali būti įgyvendinami tik tada, kai priimamas deleguotas 
teisės aktas. Kai tik nustatomi reikalavimai ir duomenų perdavimo būdas, reguliavimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams reikėtų suteikti pakankamai laiko, kad jie prisitaikytų prie 
šios tvarkos. ACER turėtų pateikti šių taisyklių taikymo gaires.



PR\860344LT.doc 41/44 PE460.835v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento (REMIT – Reglamentas dėl energijos rinkos vientisumo 
ir skaidrumo) yra ES teisinė sistema, kurią taikant siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
rinka ir manipuliavimui energetikos sektoriuje (dujos ir elektros energija).

Kodėl reikalingas konkrečiam sektoriui pritaikytas metodas?

Sistema turi būti specialiai pritaikyta didmeninei energetikos rinkai, papildant jau 
egzistuojančias taisykles dėl finansų rinkų1. Dėl energetikos produktams būdingų ypatybių, 
specialių pažeidimų energetikos rinkoje (pvz., energijos gamybos gamybinės nuosavybės 
nuslėpimas), taip pat skirtingų reguliavimo tikslų reikalingas konkrečiam sektoriui pritaikytas 
metodas išsaugant nuoseklius ir su finansų rinkų taisyklėmis suderinamus principus.  
Atsižvelgiant į nacionalinių energetikos rinkų integravimą į bendrą Europos rinką būtina ES 
sistema.

Nesąžininga praktika didmeninėje energetikos rinkoje daro poveikį kainų lygmeniui ir jis 
nebegali būti aiškus signalas jėgainėms, namų ūkiams ir įmonėms geriausio energijos 
naudojimo požiūriu, būti orientyras pagrįstoms investicijoms į energetikos infrastruktūrą ir 
stiprinti veiksmingą energijos naudojimą. Dėl tokios praktikos gali atsirasti didelis kainų 
svyravimas, padidėti energijos kainos galutiniams vartotojams (piliečiams ir įmonėms) ir 
sumažėti galimų investuotojų į energetikos infrastruktūros projektus pasitikėjimas.  Energijos 
rinkų skaidrumas yra būtina tolesnės ES energijos rinkos integracijos, kuri turėtų būti labai 
naudinga vartotojams, sąlyga. Todėl REMIT funkcijos yra pagrindinė Europos Vadovų 
Tarybos nustatyto tikslo iki 2014 m. baigti vidaus rinkos kūrimą2 siekimo priemonė.

Reglamentu draudžiamas piktnaudžiavimas rinka, kurį sudaro prekyba pasinaudojant viešai 
neatskleista informacija (1 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsni) ir manipuliavimas rinka (2 
straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnis), didmeninių energetikos produktų srityje (elektros energija ir 
dujos). Juo reikalaujama, kad rinkos dalyviai atskleistų viešai neatskleistą informaciją (4 
straipsnio 4 dalis).

Pagrindinis sandorių rinkoje stebėsenos subjektas yra neseniai įsteigta Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER). Reglamento 7 straipsnyje 
reikalaujama, kad rinkos dalyviai teiktų Agentūrai duomenis apie savo sandorius, susijusius 
su didmeniniais energetikos produktais. Agentūra stebi šiuos duomenis ir kasmet Europos 
Komisijai teikia ataskaitą (6 straipsnis). Agentūra dalijasi jos gaunama informacija su kitomis 
institucijomis, visų pirma nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir valstybių narių finansų 
ir konkurencijos institucijomis (8 straipsnis).

Kompetentingos nacionalinės institucijos, būtent reguliavimo institucijos, kurioms valstybės 
narės suteikia atitinkamus įgaliojimus, užtikrina, kad būtų taikomi draudimai prekiauti 

                                               
1 Ypač Piktnaudžiavimo rinka direktyva (2003/6/EB) ir Finansinių priemonių rinkų direktyva (2004/39/EB). 
2 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos išvados dėl energijos, 4 dalis.
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pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliuoti rinka (10 straipsnis). Valstybės 
narės taip pat nustato sankcijas, taikomas už šio reglamento nuostatų pažeidimą (13 
straipsnis).

Reglamentu nustatoma Agentūros ir nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo ir 
veiklos koordinavimo sistema (11 straipsnis). Nacionalinės reguliavimo institucijos 
informuoja viena kitą ir ACER , kai turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad toje yra ar buvo 
vykdomi šio reglamento nuostatoms prieštaraujantys veiksmai. ACER turi įgaliojimus 
reikalauti informacijos iš nacionalinių institucijų, reikalauti, kad jos atliktų tyrimus arba 
sudarytų tyrimo grupę iš kelių institucijų tarptautinių pažeidimų atveju.  Energijos institucijos 
taip pat turėtų informuoti finansų institucijas, jei įtaria, kad pažeista Piktnaudžiavimo rinka 
direktyva ir atvirkščiai, finansų institucija turėtų informuoti energijos institucijas, jei įtaria, 
kad pažeistas šis reglamentas (11 straipsnio 3 dalis).

Į pasiūlymą dėl reglamento įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti Agentūros 
surinktų ir paskelbtų duomenų konfidencialumą ir saugumą, taip pat apsaugoti profesines 
paslaptis, susijusias su konfidencialia informacija.

Komisija siūlo atnaujinti arba konkretizuoti šio reglamento reikalavimus priimant deleguotus 
teisės aktus, ypač su apibrėžtimis ir duomenų rinkimo forma ir turiniu susijusiais klausimais. 
Deleguotų teisės aktų priėmimo procedūra apibrėžta 15,16 ir 17 straipsniuose.

Reglamentas bus tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, perkėlimo į nacionalinę teisę 
priemonės nereikalingos.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir jo konkrečiam sektoriui pritaikytą metodą 
siekiant dėmesį sutelkti į energetikos sektorių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui 
rinka. Pasiūlymo struktūra ir siūlomi reglamento taikymo mechanizmai yra labai geri, vis 
dėlto galima įvesti kelis patobulinimus ir jie yra pateikti pranešimo projekte.

Taikymo sritis

Šis reglamentas taip pat turėtų apimti anglies dioksido rinkas, nustatytas pagal ES apyvartinių 
taršos leidimų sistemą. Anglies dioksido rinka yra glaudžiai susijusi su elektros energijos ir 
dujų rinkomis. Jos turi daugelį bendrų pagrindinių elementų, pavyzdžiui, elektros energijos 
paklausos lygmuo, anglies ir dujų kainos, ekonominė veikla. Taigi anglies dioksido ir 
didmeninės energijos kainos yra tarpusavyje susijusios. Didelė anglies dioksido rinkos 
dalyvių dalis taip pat yra didmeninių elektros energijos ir dujų rinkų dalyviai, ypač elektros 
energijos paslaugų atveju. Todėl su didmeninės energijos rinkos sektoriumi susijusi 
reguliavimo sistema turėtų apimti ES apyvartinių taršos leidimų sistemos sutartis.

Naftos ir anglies rinkos taip pat yra glaudžiai susijusios su dujų ir elektros energijos rinkomis. 
Naftos ir anglies rinkos raida taip pat daro įtaką elektros energijos ir dujų rinkai. Vis dėlto šios 
rinkos turi pasaulinį aspektą ir negali būti atitinkamai reglamentuojamos ES lygmeniu. Šių 
sektorių rinkos dalyviai turėtų būti paraginti teikti informaciją, kuri padėtų didinti 
reguliuojamos ES energetikos sektoriaus elektros energijos ir dujų rinkų skaidrumą ir 



PR\860344LT.doc 43/44 PE460.835v01-00

LT

vientisumą nenustatant joms kontrolės ir vykdymo mechanizmo.

De-minimis taisyklė

Siekiant išvengti to, kad būtų trukdoma tolesniam energetikos rinkų liberalizavimui, 
reguliavimas neturėtų būti taikomas labai mažiems rinkos dalyviams, taigi ir sandoriams, 
kurių suma yra mažesnė už tam tikrą dydį. Taip būtų sudarytos sąlygos, kad nauji rinkos 
dalyviai nesusidurtų su nepakeliama našta, su kuria jie susiduria ateidami į energetikos rinkas. 
Rinkos dalyviams, prekiaujantiems kiekiais, kurie yra mažesni, nei tam tikra nustatyta riba, 
neturėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie savo sandorius ir jiems neturėtų būti taikomi 
licencijavimo reikalavimai (de minimis taisyklė).

Apibrėžtys

Galima patobulinti keletą apibrėžčių, nes daugiausia naudojamų apibrėžčių buvo paimta iš 
Piktnaudžiavimo rinka direktyvos, kuri šiuo metu yra pasenusi. Ypač galima papildomai 
įrašyti paaiškinamąjį pavyzdį, ką reiškia formalus piktnaudžiavimas rinka. Be to, papildomos 
apibrėžtys gali padėti padidinti teksto skaidrumą, įskaitant tinkamas terminų „rinkos dalyvis“ 
ir „prekybos vietos“ apibrėžtis.

Agentūros vaidmuo

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra atlieka svarbų vaidmenį 
taikant šį reglamentą. Todėl jai turėtų būti suteikta atitinkamų finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių ir ji turėtų turėti galimybę šalia svarbių prekybos ir mainų vietų įsteigti ryšių biurus. 
Remdamasi patirtimi, kurią ji įgis rinkos stebėjimo srityje, ji turėtų turėti galimybę parengti 
deleguotų teisės aktų projektus, kuriuos tvirtintų Komisija. Jos metinė ataskaita dėl 
didmeninės rinkos stebėjimo pagal šį reglamentą taip pat turėtų būti teikiama Parlamentui ir 
skelbiama viešai siekiant sustiprinti atskaitomybę.

Be to, galėtų būti numatyta, kad Agentūra ateityje būtų energetikos srities finansinių sandorių 
duomenų saugykla. Tai palengvintų prekiautojų energija operacijas, nes jie išvengtų 
informacijos, susijusios su finansų sektoriumi, teikimo sandorių duomenų saugyklai pagal 
Rinkos infrastruktūros reglamentą ir suteiktų Agentūrai priemonių užtikrinti pakankamą 
naujos veiklos pagal REMIT finansavimą.

Licencijavimo schema

Siekdamas stiprinti šio reglamento vykdymo priemones pranešėjas pasiūlė nustatyti 
prekiautojų energija licencijavimo sistemą, pagal kurią licencija galėtų būti panaikinta šio 
reglamento pažeidimo atvejais. Vienoje valstybėje narėje patvirtinta licencija turėtų galioti 
visoje Sąjungoje. Dėl licencijavimo schemos neturėtų padaugėti biurokratijos ir ji turėtų būti 
privaloma tik tiems prekiautojams, kurie vykdo sandorius, mažesnius negu tam tikra nustatyta 
riba.

Ataskaitų teikimas

Komisija (ir Agentūra) turėtų kuo labiau sumažinti ataskaitų teikimo naštą ir, jei įmanoma, 
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naudotis turimais duomenimis bei įmonėms paaiškinti informacijos teikimo būdus pagal 
įvairius galiojančius reglamentus ir direktyvas. Tuo pačiu metu pagal nacionalinės teisės aktus 
nacionalinės reguliavimo institucijos ar kitos kompetentingos nacionalinės įstaigos gali būti 
įgaliojamos rinkti papildomus duomenis apie didmenines energijos rinkas, išskyrus tuos 
duomenis, kurie pateikiami Agentūrai.

ES lygmeniu suderintos sankcijos

Už manipuliavimą rinka visoje ES turėtų būti skiriamos vienodos sankcijos siekiant išvengti 
to, kad įmonės, kurios pažeidžia REMIT nuostatas, įsisteigtų tose valstybėse narėse, kuriose 
sankcijos švelniausios. Taigi Komisija iki 2012 m. pabaigos turėtų pateikti pasiūlymų dėl 
tolesnio sankcijų suderinimo ir minimalių reikalavimų ES lygmens sankcijoms nustatymo.

Konfidencialumas ir IT sistemos

Pranešėjas pateikė keletą pasiūlymų siekdamas sustiprinti neskelbtinų komercinių duomenų, 
kuriuos pateikia atitinkamos institucijos, apsaugą. Be to, Agentūra, tvarkydama šiuos 
duomenis, turėtų laikytis aukščiausių savo IT sistemų saugumo standartų, ypač glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra.

Deleguoti teisės aktai

Naudojimasis deleguotais teisės aktais turėtų būti atitinkamai reglamentuojamas ir, jei 
įmanoma bei pagrįsta, turėtų būti numatytas šio reglamento nuostatose. Be to, prieš priimant 
deleguotą teisės aktą turėtų būti vykdomos atitinkamos konsultacijos. Kiekvienam teisės akto
leidėjui turėtų būti sudaryta galimybė daugiausiai dviem mėnesiams pratęsti įprastą laikotarpį, 
per kurį turi būti pateiktas prieštaravimas dėl deleguoto teisės akto. Be to, turėtų būti 
užtikrintas būtinas teisinis aiškumas taikant reglamentą manant, kad REMIT tik tada gali būti 
visiškai taikomas, kai įsigalioja deleguoti teisės aktai.

Kartu su minėtaisiais siūlomais pakeitimais, taip pat su pakeitimais, kurie bus siūlomi 
teisėkūros proceso metu, šis reglamentas turėtų atlikti savo vaidmenį ir padėti padidinti 
didmeninių energijos rinkų skaidrumą, vientisumą ir stabilumą. Atsižvelgdamas į šios 
priemonės svarbą ES vidaus energetikos rinkos veikimui ir į jos skubumą, pranešėjas stengsis, 
kad šis pasiūlymas būtų greitai patvirtintas.


