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Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant išlaikyti aukštą valstybių 

narių teikiamų duomenų kokybę, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 

kad būtų galima pakoreguoti ribas, kurios 

gali būti taikomos gamtinių dujų rinkai. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą ir rengdama jų 

tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 

atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 

laiku ir tinkamai perduodami Europos 

Parlamentui ir Tarybai; 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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4 straipsnio 1 dalis 

 

 Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Valstybės narės užtikrina, kad duomenų 

rinkimo ir rengimo sistema būtų 

reprezentatyvi. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad taikoma 

duomenų rinkimo ir rengimo sistema 

suteiktų išsamių ir palyginamų aukštos 

kokybės duomenų, kurie atspindėtų 

gamtinių dujų ir elektros kainas. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 10 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomines ir 

technines tendencijas, susijusias su 

suvartojimo ribos koregavimu. 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Deleguotieji aktai šiuo atveju netaikytini, nes jie tinkami tik bendrai taikomo teisinės galios 

neturinčio akto atveju, o konkrečiai keisti reglamento teksto deleguotuoju aktu negalima. 

 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5) Nustačiusi statistiškai reikšmingų 

netikslumų ar neatitikimų Komisija 

(Eurostatas) gali prašyti nacionalinių 

institucijų tinkamai išskirstyti duomenis ir 

skaičiavimo ar vertinimo metodus, kuriais 

grindžiami pateikti duomenys, kad galėtų 

įvertinti duomenis ir prireikus paprašyti 

atitinkamos valstybės narės pakeisti arba iš 

naujo pateikti bet kokius duomenis arba bet 

kokią informaciją, kuri, kaip manoma, yra 

netiksli. 

5. Nustačiusi statistiškai reikšmingų 

netikslumų ar neatitikimų Komisija 

(Eurostatas) gali prašyti nacionalinių 

institucijų tinkamai išskirstyti duomenis ir 

skaičiavimo ar vertinimo metodus, kuriais 

grindžiami pateikti duomenys, kad galėtų 

įvertinti duomenis ir prireikus paprašyti 

atitinkamos valstybės narės pataisyti arba 

pakeisti ir tada iš naujo pateikti bet kokius 

duomenis arba bet kokią informaciją, kuri, 

kaip manoma, yra netiksli. 
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Pakeitimas   5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija (Eurostatas) išplatina gamtinių 

dujų ir elektros energijos kainų statistinius 

duomenis ne vėliau kaip per penkis 

mėnesius nuo kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos. 

Komisija (Eurostatas) išplatina gamtinių 

dujų ir elektros energijos kainų statistinius 

duomenis ne vėliau kaip per tris mėnesius 

nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos. 

 

 

 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10 straipsnis Išbraukta. 

Įgaliojimų delegavimas  

1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

 

2) 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti 

įgaliojimai suteikiami neribotam 

laikotarpiui nuo [xxxx-xx-xx]. 

 

3) Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 

paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

 

4) Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 

nedelsdama vienu metu praneša Europos 
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Parlamentui ir Tarybai. 

5) Pagal 4 straipsnio 3 dalį priimtas 

deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 

jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 

Europos Parlamentui arba Tarybai apie šį 

aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 

Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 

jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 

ir Europos Parlamentas, ir Taryba 

praneša Komisijai, kad prieštaravimų 

nereikš. Europos Parlamento arba 

Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 

pratęsiamas dviem mėnesiais. 

 

 

 

 


