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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje (PRD) 2003/6/EB sukuriama išsami sistema, skirta kovai 
su piktnaudžiavimu rinka (prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimu rinka). Siūlomame reglamente, kuriuo siekiama didinti rinkos 
vientisumą ir investuotojų apsaugą kartu užtikrinant suderintą taisyklių rinkinį ir vienodas 
sąlygas, piktnaudžiavimo rinka sistema išplečiama ir į ją įtraukiamos visos finansinės 
priemonės, kurioms taikoma Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD).

Be to, nauja redakcija išdėstytoje FPRD, kurią siūlo Komisija, apyvartiniai taršos leidimai 
pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 
priskiriami finansinėms priemonėms, taigi visai ES apyvartinių taršos leidimų rinkai ir toliau 
taikomas finansų rinkos reglamentavimas.
Nors daugiau kaip 80 proc. apyvartinių taršos leidimų rinkos sudaro išvestinių finansinių 
priemonių rinka ir dėl to jai jau taikomos FPRD ir PRD, naujuoju Piktnaudžiavimo rinka 
reglamentu rinkos apsaugą siekiama išplėsti ir ją taip pat taikyti apyvartinių taršos leidimų 
pirminei rinkai ir nereguliuojamoms neatidėliotinų sandorių rinkoms, kad būtų galima 
išvengti sukčiavimo, kuris galėtų sumažinti pasitikėjimą ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, atvejų. FPRD ir Direktyva 2003/6/EB dėl 
piktnaudžiavimo rinka būtų taikomos didinant rinkos saugumą, bet netrukdant siekti jos 
tikslo, kuris tebėra išmetamųjų teršalų mažinimas.

Jeigu, persvarstant FPRD, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos apyvartiniai taršos 
leidimai bus priskiriami finansinėms priemonėms, o apyvartiniai taršos leidimai pateks į 
piktnaudžiavimo rinka sistemos taikymo sritį, nuostatas reikės patikslinti atsižvelgiant į savitą 
šių priemonių pobūdį. 

Todėl pasiūlyme dėl reglamento pateikiama konkreti viešai neatskleistos informacijos apie 
apyvartinius taršos leidimus apibrėžtis. Kitaip nei dėl tradicinių finansinių priemonių, prievolė 
atskleisti viešai neatskleistą informaciją nustatoma ne emitentui (atsakingai valdžios 
institucijai, pvz., Komisijai, kuriai prievolė atskleisti informaciją neturėtų trukdyti įgyvendinti 
klimato politikos tikslų), o rinkos dalyviams. Atskleistina informacija paprastai bus susijusi su 
informaciją atskleidžiančios šalies fizine veikla, pvz., įrenginių pajėgumu ir naudojimu.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui apyvartinius taršos leidimus įtraukti į 
piktnaudžiavimo rinka sistemą, siekiant užtikrinti, kad visa organizuota prekyba būtų 
vykdoma reguliuojamose prekybos vietose taikant beveik vienodus skaidrumo, organizavimo 
ir rinkos priežiūros reikalavimus. Be to, pateikta keletas pakeitimų, kuriais siekiama didinti 
pasiūlymo veiksmingumą.

Visų pirma svarbus reglamento aspektas yra tas, kad jame rinkos dalyviams, kurie, tikėtina, 
negali daryti didelio poveikio apyvartinių taršos leidimų kainodarai, numatoma prievolės 
atskleisti viešai neatskleistą informaciją išimtis. Komisija deleguotaisiais aktais ketina 
nustatyti mažiausią šiai išimčiai taikytiną ribinę vertę (išreikštą metiniu išmetamu CO2 kiekiu, 
šilumine galia ar jų deriniu). 



PE485.944v01-00 4/12 PA\896251LT.doc

LT

Praktiškai tikėtina, kad didelį poveikį anglies dioksido kainodarai gali daryti tik ta 
informacija, kuri susijusi su ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemoje dalyvaujančių (paprastai priklausančių ES elektros energijos sektoriui) 
didžiausių teršėjų veikla: apskaičiuota, kad ES tik apie 7 proc. įrenginių (didžiųjų, kurie per 
metus išmeta daugiau kaip 500 000 tonų CO2) išmeta apie 80 proc. teršalų, ir tik 20 įmonių 
turi beveik pusę rinkoje suteiktų leidimų.

Tada, siekiant išvengti neapibrėžtumo rinkoje, būtų tikslinga reglamento tekste iš pat pradžių 
aiškiai nustatyti minėtas ribines vertes. Nuomonės referentas siūlo nustatyti 3 mln. tonų 
anglies dioksido ekvivalento lygį ir 300 MW deginimo veiklai taikomą nominalios šiluminės 
galios lygį, kuriais būtų siekiama prievoles atskleisti informaciją nustatyti tik labiausiai 
susijusiems rinkos dalyviams. Tačiau manoma, kad būtų tikslinga Komisijai suteikti 
įgaliojimus deleguotaisiais aktais keisti šiuos lygius, siekiant atsižvelgti į technologinę plėtrą 
ir rinkos pokyčius, pvz., norint spręsti kainų nepastovumo ar tikėtinos rinkos asimetrijos 
klausimus.

Be to, paaiškinama, kad Komisijos ir valstybių narių pareigūnams, kurie turi galimybę 
susipažinti su viešai neatskleista informacija, turėtų būti aiškiai draudžiama vykdyti su 
manipuliavimu rinka susijusią veiklą.

Galiausiai pridedama nuostata, kuria siekiama į reglamento taikymo sritį įtraukti būsimas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemas, kuriose 
sudariusi pasaulinius susitarimus gali dalyvauti ES; šia nuostata šioms naujoms rinkoms 
siekiama užtikrinti tokį patį rinkos apsaugos lygį, koks užtikrinamas ES šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) kadangi persvarstant Finansinių 
priemonių rinkų direktyvą apyvartiniai 
taršos leidimai priskiriami finansinėms 
priemonėms, šis reglamentas toms 
priemonėms taip pat bus taikomas. 
Remdamosi direktyva dėl ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos, Europos 
Komisija, valstybės narės ir kitos oficialiai 
paskirtos institucijos yra, be kita ko, 
atsakingos už techninį apyvartinių taršos 
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leidimų išdavimą, jų nemoką suteikimą 
reikalavimus atitinantiems pramonės 
sektoriams ir naujiems dalyviams, jos taip 
pat atsakingos apskritai už ES klimato 
politikos sistemos, kuria remiamas 
apyvartinių taršos leidimų teikimas ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos taisyklių besilaikantiems 
pirkėjams, plėtrą ir įgyvendinimą. 
Vykdydamos šias pareigas, šios valstybės 
institucijos turi galimybę susipažinti su 
viešai neskelbiama informacija, kuri gali 
turėti poveikio kainoms, ir, remiantis 
direktyva dėl ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos, joms gali 
prireikti atlikti tam tikras su apyvartiniais 
taršos leidimais susijusias rinkos 
operacijas. Siekiant išlaikyti Europos 
Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai 
paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir 
vykdyti ES klimato politiką, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas šių 
valstybės institucijų veiklai, kuri vykdoma 
tik įgyvendinant šią politiką ir kuri 
susijusi su apyvartiniais taršos leidimais. 
Ši išimtis neturėtų daryti neigiamo 
poveikio visos rinkos skaidrumui, nes 
šioms valdžios institucijoms numatomos 
teisės aktuose nustatytos prievolės veiklą 
vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas 
tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis 
naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, 
kurie gali turėti poveikio kainoms, 
atskleidimas ir galimybė su jais 
susipažinti. Be to, konkrečios 
informacijos, kuri gali turėti poveikio 
kainoms ir kurią tvarko valstybės 
institucijos, sąžiningo ir 
nediskriminacinio atskleidimo apsaugos 
priemonės numatomos pagal direktyvą dėl 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos ir jos įgyvendinimo aktus. Be to, 
valdžios institucijoms, kurios veikia 
įgyvendindamos ES klimato politiką, 
taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir 
taikoma tais atvejais, kai šios valdžios 
institucijos veda derybas arba vykdo 
sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti 
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ES klimato politikos, arba kai bet kuriai iš 
šių institucijų dirbantys fiziniai asmenys 
derybas vykdo ar sandorius sudaro savo 
sąskaita;

Or. en

(Žr. 2 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 16 konstatuojamoji dalis)

Pagrindimas

Reikėtų labiau paaiškinti valdžios institucijų (apyvartinių taršos leidimų emitentų) 
neįtraukimo į šio reglamento taikymo sritį priežastis ir apribojimus, kai šios institucijos 
veiksmų imasi vykdydamos ES klimato politiką. Be to, reikėtų paaiškinti, kad valstybės 
pareigūnams, kurie turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija apie 
apyvartinius taršos leidimus, šia informacija naudotis draudžiama siekiant vykdyti su 
piktnaudžiavimu rinka susijusią veiklą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kadangi persvarstant Finansinių 
priemonių rinkų direktyvą apyvartiniai 
taršos leidimai priskiriami finansinėms 
priemonėms, šis reglamentas toms 
priemonėms taip pat bus taikomas. Turint 
omenyje specifinį tokių priemonių pobūdį 
ir struktūrines anglies dioksido rinkos 
savybes, būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, Europos Komisijos ir kitų oficialiai 
paskirtų institucijų veikla, susijusi su 
apyvartiniais taršos leidimais, nebūtų 
ribojama įgyvendinant Sąjungos klimato 
politiką. Be to, pareiga atskleisti viešai 
neatskleistą informaciją turi būti nustatyta 
visiems tos rinkos dalyviams. Vis dėlto, 
siekiant išvengti nereikalingos informacijos 
teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės 
ekonomiškumą, būtina apriboti tos 
prievolės reguliuojamąjį poveikį, jį taikant 
tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos dalyviams, kurie, 
atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, 

(16) kadangi pavieniai rinkos dalyviai turi
labai daug viešai neskelbiamos 
informacijos, kuri gali turėti poveikio 
kainoms, darančios poveikį apyvartinių 
taršos leidimų paklausai, tikslinga, kad 
pareiga atskleisti viešai neatskleistą 
informaciją būtų nustatyta visiems tos 
rinkos dalyviams. Vis dėlto, siekiant 
išvengti nereikalingos informacijos teikimo 
ir užtikrinti numatomos priemonės 
ekonomiškumą, būtina apriboti tos 
prievolės reguliuojamąjį poveikį, jį taikant 
tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos dalyviams, kurie, 
atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, 
gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos 
leidimų kainai. Tada taikant šią išimtį šio 
reglamento tekste reikėtų nustatyti 
tinkamas mažiausias ribines vertes ir 
įgalioti Komisiją tvirtinti priemones, 
kuriomis šias ribines vertes būtų galima 
pakeisti priimant deleguotuosius aktus. 
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gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos 
leidimų kainai. Jei apyvartinių taršos 
leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias 
viešai neatskleistos informacijos 
atskleidimo prievoles, visų pirma pagal 
Reglamentą dėl energetikos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo (Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. ... dėl didmeninės energetikos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo), prievolė 
atskleisti viešai neatskleistą informaciją 
apie apyvartinius taršos leidimus neturėtų 
reikšti, kad privalu du kartus teikti iš esmės 
tą pačią informaciją;

Atskleistina informacija turėtų būti 
susijusi su informaciją atskleidžiančios 
šalies fizinėmis operacijomis, o ne su 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
planais ar strategijomis. Jei apyvartinių 
taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo 
panašias viešai neatskleistos informacijos 
atskleidimo prievoles, visų pirma pagal 
Reglamentą dėl energetikos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo (Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. ... dėl didmeninės energetikos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo), prievolė 
atskleisti viešai neatskleistą informaciją 
apie apyvartinius taršos leidimus neturėtų 
reikšti, kad privalu du kartus teikti iš esmės 
tą pačią informaciją;

Or. en

(Žr. 1 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 15a konstatuojamoji dalis.)

Pagrindimas

Siekiant apibrėžtumo rinkoje, tikslinga prievolės atskleisti neatskleistą informaciją išimčiai 
taikomas ribines vertes nustatyti šio reglamento tekste ir paminėti konstatuojamoje dalyje 
kartu nurodant jų pateikimo priežastis. Be to, svarbu aiškiai nurodyti, kad prekybos 
strategijos nepriskiriamos informacijai, kurią būtina atskleisti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties 
290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai 
turėtų būti tvirtinami atsižvelgiant į 
atpirkimo programų sąlygas ir finansinių 
priemonių stabilizavimą, 1 priede 
išvardytus manipuliavimo veiksmų 
rodiklius, ribinę vertę, kurią pasiekus 
apyvartinių taršos leidimų rinkos 
dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai 
atskleisti informaciją, viešai neatskleistos 

(42) Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties 
290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai 
turėtų būti tvirtinami atsižvelgiant į 
atpirkimo programų sąlygas ir finansinių 
priemonių stabilizavimą, 1 priede 
išvardytus manipuliavimo veiksmų 
rodiklius, ribines vertes, kurią pasiekus 
apyvartinių taršos leidimų rinkos 
dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai 
atskleisti informaciją, viešai neatskleistos 
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informacijos turinčių asmenų sąrašų 
sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir 
sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais. 
Ypač svarbu, kad parengiamajame etape 
Komisija atliktų tam tikras konsultacijas, 
įskaitant ir ekspertų lygmeniu. Rengdama 
ir kurdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai
būtų vienu metu laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

informacijos turinčių asmenų sąrašų 
sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir 
sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais. 
Ypač svarbu, kad parengiamajame etape 
Komisija atliktų tam tikras konsultacijas, 
įskaitant ir ekspertų lygmeniu. Rengdama 
ir kurdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Yra dvi ribinės vertės: viena išreikšta anglies dioksido ekvivalentu, o kita – deginimo veiklai 
taikoma nominalia šilumine galia.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas valstybės 
narės, Europos Komisijos ar bet kurio kito 
oficialiai paskirto subjekto ar jų vardu 
veikiančio asmens veiklai, susijusiai su 
apyvartiniais taršos leidimais ir vykdomai 
įgyvendinant Sąjungos klimato politiką.

2. Šis reglamentas netaikomas valstybės 
narės, Europos Komisijos ar bet kurio kito 
oficialiai paskirto subjekto ar jų vardu 
veikiančio asmens veiklai, susijusiai su 
apyvartiniais taršos leidimais ir vykdomai 
tik įgyvendinant Sąjungos klimato politiką.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad šios taikymo srities išimtis taikoma subjektams, kurie veiklą vykdo tik 
įgyvendindami ES klimato politiką, o pavieniams valstybės pareigūnams, kurie turi galimybę 
susipažinti su viešai neatskleista informacija, galinčia turėti poveikio apyvartinių taršos 
leidimų rinkai, vis dar visapusiškai taikomos su piktnaudžiavimu rinka susijusios taisyklės.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį informacija laikoma 
konkretaus pobūdžio informacija, jei joje 
nurodomos aplinkybės, kurios yra 
susiklosčiusios ar kurios, kaip galima 
pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, 
kuris jau įvyko ar kuris, kaip galima 
pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta 
informacija yra pakankamai tiksli, kad būtų 
galima daryti išvadą dėl galimo tokių 
aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių 
priemonių, su jomis susijusių biržos prekių 
neatidėliotinų sandorių sutarčių ar 
apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų 
aukcione parduodamų produktų kainoms.

2. Pagal 1 dalį informacija laikoma 
konkretaus pobūdžio informacija, jei joje 
nurodomos aplinkybės, kurios yra 
susiklosčiusios ar kurios, kaip galima 
pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, 
kuris jau įvyko ar kuris, kaip galima 
pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta 
informacija yra pakankamai tiksli, kad būtų 
galima daryti išvadą dėl galimo tokių 
aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių 
priemonių, su jomis susijusių biržos prekių 
neatidėliotinų sandorių sutarčių ar 
apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų 
aukcione parduodamų produktų kainoms.

Or. en

(Žr. 6 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 6 straipsnio 3 dalis.)

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas siekiant formuluotę suderinti su kitomis reglamento nuostatomis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją 
atskleidus viešai, galėtų turėti didelį 
poveikį finansinių priemonių, su jomis 
susijusių biržos prekių neatidėliotinų 
sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos 
leidimais pagrįstų aukcione parduodamų 
produktų kainoms – tai informacija, kuria 
sumanus investuotojas būtų linkęs 
pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl 
investicijų.

3. Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją 
atskleidus viešai, galėtų turėti didelį 
poveikį finansinių priemonių, su jomis 
susijusių biržos prekių neatidėliotinų 
sandorių sutarčių, apyvartinių taršos 
leidimų ar jais pagrįstų aukcione 
parduodamų produktų kainoms – tai 
informacija, kuria sumanus investuotojas 
būtų linkęs pasinaudoti priimdamas 
sprendimus dėl investicijų.
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Or. en

(Žr. 5 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 6 straipsnio 2 dalis.)

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma apyvartinių 
taršos leidimų rinkos dalyviui, kai 
įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jis 
valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už 
kurią atsako, išlakos prieš tai ėjusiais 
metais neviršijo mažiausio anglies dioksido 
ekvivalento lygio, o kai vykdoma deginimo 
veikla, jų nominali šiluminė galia neviršijo 
mažiausio nustatyto lygio.

Pirma pastraipa netaikoma apyvartinių 
taršos leidimų rinkos dalyviui, kai 
įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jis 
valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už 
kurią atsako, išlakos prieš tai ėjusiais 
metais neviršijo mažiausio 3 mln. tonų 
anglies dioksido ekvivalento lygio, o kai 
vykdoma deginimo veikla, jų nominali 
šiluminė galia neviršijo mažiausio 
nustatyto 300 MW lygio.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti apibrėžtumą rinkoje, reglamento tekste iš pat pradžių tikslinga nustatyti 
prievolių atskleisti informaciją išimčiai taikomus lygius. Pasirinkti konkretūs skaičiai, kuriais 
įtraukiami tik stambūs rinkos dalyviai, kurių veikla, tikėtina, gali daryti didelį poveikį 
kainodarai ir kurie apima maždaug 75 proc. visos apyvartinių taršos leidimų rinkos. 
Pažymima, kad 3 mln. tonų anglies dioksido ekvivalentas atitinka šešis didelius įrenginius, iš 
kurių kiekvienas kasmet išmeta 500 000 tonų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
31 straipsnį tvirtina priemones, kuriomis 
nustatomas mažiausias anglies dioksido 
ekvivalento lygis ir mažiausias nominalios 
šiluminės galios lygis, kad būtų galima 
taikyti antroje pastraipoje numatytą išimtį.

Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
31 straipsnį įgaliojama tvirtinti priemones, 
kuriomis keičiamas mažiausias anglies 
dioksido ekvivalento lygis ir mažiausias 
nominalios šiluminės galios lygis, kad būtų 
galima taikyti antroje pastraipoje numatytą 
išimtį. Priimdama šioje pastraipoje 
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nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija 
įvertina, ar mažiausio anglies dioksido 
ekvivalento lygio arba mažiausio 
nominalios šiluminės galios lygio keitimas 
atitinka naujų technologijų plėtros ir 
rinkos pokyčių poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Nors, siekiant rinkos dalyviams suteikti daugiau aiškumo ir išvengti teisinio neapibrėžtumo, 
lygį labai svarbu nustatyti iš pat pradžių, vis tiek naudinga įgalioti Komisiją deleguotaisiais 
aktais šiuos lygius keisti, norint galėti spręsti rinkos problemas (tikėtina asimetrija, kainų 
nepastovumas ir kt.) ir (arba) tenkinti politikos poreikius (pvz., išmetamieji teršalai, kurie 
vykdant ES klimato politiką laikui bėgant mažėja).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija gali leisti 
finansinės priemonės emitentui uždelsti 
viešai neatskleistos informacijos 
atskleidimą, jei:

5. Kompetentinga institucija gali leisti 
finansinės priemonės emitentui ar 
apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui 
uždelsti viešai neatskleistos informacijos 
atskleidimą, jei:

Or. en

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams nederėtų nesuteikti galimybės gauti oficialų 
leidimą uždelsti atskleisti viešai neatskleistą informaciją.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai Europos Sąjunga apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemoje 
dalyvauja kartu su trečiąja šalimi, 
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apyvartiniai taršos leidimai pagal šią 
sistemą ir jais pagrįsti aukcione 
parduodami produktai patenka į šio 
reglamento taikymo sritį. Prireikus 
Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
31 straipsnį tvirtina priemones, kuriomis 
nustatomi įtraukties kriterijai.

Or. en

Pagrindimas
Rinkos apsauga turėtų būti užtikrinama ir prekybos sistemoms, kuriose sudariusi pasaulinius 
susitarimus ES galėtų dalyvauti ateityje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 32 straipsnį gali tvirtinti 
deleguotuosius aktus, kuriais siekiama 
papildyti ir keisti atpirkimo programų 
sąlygas ir finansinių priemonių 
stabilizavimo sąlygas, šio reglamento 
apibrėžtis, viešai neatskleistos informacijos 
turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, 
sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais, ir 
nuostatas dėl asmenų, teikiančių 
informaciją, kuri gali padėti atskleisti šio 
reglamento pažeidimus.

Komisija pagal 32 straipsnį gali tvirtinti 
deleguotuosius aktus, kuriais siekiama 
papildyti ir keisti atpirkimo programų 
sąlygas ir finansinių priemonių 
stabilizavimo sąlygas, ribines vertes, 
kurias pasiekus apyvartinių taršos leidimų 
rinkos dalyviams turi būti taikoma 
prievolė viešai atskleisti informaciją, šio 
reglamento apibrėžtis, viešai neatskleistos 
informacijos turinčių asmenų sąrašų 
sudarymo sąlygas, sąlygas, susijusias su 
vadovų sandoriais, ir nuostatas dėl asmenų, 
teikiančių informaciją, kuri gali padėti 
atskleisti šio reglamento pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamųjų teršalų ribines vertes reikėtų nurodyti nuostatose, kurias Komisija deleguotaisiais 
aktais gali papildyti arba iš dalies pakeisti.


