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Доклад 
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Статистика на цените на природния газ и електроенергията 

 

Предложение за регламент (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да се поддържа високо 

качество на данните, предоставяни 

от държавите членки, на Комисията 

следва да се делегира правомощието 

да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз с оглед коригиране на праговете, 

които могат да се прилагат за пазара 

на природен газ.  От особена важност 

е по време на подготвителната си 

работа Комисията да провежда 

подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременно, 

навременно и подходящо предаване на 

съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета. 

заличава се 

Изменение  2 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Държавите членки гарантират, че 

системата за събиране и изготвяне на 

данни е представителна. 

1. Държавите членки гарантират, че 

действащата система за събиране и 

изготвяне на данни предоставя 

разбираеми и сравними 

висококачествени данни, които 

представят цените на природния газ 

и електроенергията. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) На Комисията се предоставя 

правомощие да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10 за 

коригирането на прага, като взема 

предвид икономическите и 

техническите тенденции. 

заличава се 

Обосновка 

Делегираните актове не са приложими тук, тъй като те са целесъобразни само ако 

актът е „незаконодателен акт с общо приложение“, а конкретна промяна на текста 

на регламента чрез делегиран акт не е разрешена. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Когато Комисията (Евростат) 

установи статистически значими 

аномалии или несъответствия в 

предоставените данни, тя може да 

поиска от националните органи 

подходяща разбивка на данните, както и 

методите на изчисление или оценка, на 

които се основават предоставените 

данни, с цел да направи оценка на 

5. Когато Комисията (Евростат) 

установи статистически значими 

аномалии или несъответствия в 

предоставените данни, тя може да 

поиска от националните органи 

подходяща разбивка на данните, както и 

методите на изчисление или оценка, на 

които се основават предоставените 

данни, с цел да направи оценка на 
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данните и ако е необходимо, изисква 

допълването и повторното изпращане от 

съответната държава членка на всички 

данни или информация, за които счита 

че са неточни. 

данните и ако е необходимо, изисква 

поправянето или допълването и след 

това повторното изпращане от 

съответната държава членка на всички 

данни или информация, за които счита, 

че са неточни. 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията (Евростат) разпространява 

статистиката на цените на природния 

газ и електроенергията не по-късно от 

пет месеца след края на всеки 

референтен период. 

Комисията (Евростат) разпространява 

статистиката на цените на природния 

газ и електроенергията не по-късно от 

три месеца след края на всеки 

референтен период. 

Изменение   6 

Предложение за регламент 

Член 10  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 10 заличава се 

Упражняване на делегирането  

(1) Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

условията, предвидени в настоящия 

член. 

 

(2) Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3, се 

предоставя за неопределен срок, 

считано от [xx-xx-xxx] г. нататък. 

 

(3) Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3, може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или Съвета. 

Решение за оттегляне прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То влиза в сила в деня 

след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз или на 

по-късна дата, посочена в решението. 
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То не засяга валидността на 

делегирани актове, които вече са в 

сила. 

(4) Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията 

нотифицира акта едновременно на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

(5) Делегиран акт по силата на член 4, 

параграф 3 влиза в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, 

нито Съветът са повдигнали 

възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и на Съвета 

или ако преди изтичането на този 

срок както Европейският парламент, 

така и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да повдигат 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на 

Съвета. 

 

 

 

 


