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_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Aby byla zachována vysoká kvalita 

údajů poskytovaných členskými státy, 

měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, s cílem upravit prahové 

hodnoty, které se mohou vztahovat na trh 

se zemním plynem. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

odborné úrovni. Při přípravě a 

vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci by Komise měla zajistit 

souběžné, včasné a řádné předávání 

příslušných dokumentů Evropskému 

parlamentu a Radě. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby byl systém 

shromažďování a sestavování údajů 

reprezentativní. 

1. Členské státy zajistí, aby stávající 

systém shromažďování a sestavování údajů 

poskytoval souhrnné a srovnatelné údaje 

o vysoké kvalitě odrážející ceny zemního 

plynu a elektřiny. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komisi je svěřena pravomoc v souladu s 

článkem 10 přijímat s přihlédnutím k 

hospodářskému a technickému vývoji akty 

v přenesené pravomoci, pokud jde o 

úpravu prahové hodnoty. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Akty v přenesené pravomoci měly by být použity pouze tehdy, jedná-li se o „nelegislativní akt 

s obecnou působností“. Formou aktu v přenesené pravomoci není povoleno provádět 

konkrétní změny ve znění nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Zjistí-li Komise (Eurostat) v 

poskytnutých údajích statisticky významné 

anomálie nebo nesoulad, může si od 

vnitrostátních orgánů vyžádat odpovídající 

rozpis těchto údajů a také metody výpočtu 

nebo hodnocení použité na poskytované 

údaje, aby mohla tyto údaje posoudit a v 

případě potřeby požadovat, aby jakékoliv 

údaje nebo informace, které jsou 

považovány za nesprávné, dotčený členský 

stát opravil a zaslal znovu. 

5. Zjistí-li Komise (Eurostat) v 

poskytnutých údajích statisticky významné 

anomálie nebo nesoulad, může si od 

vnitrostátních orgánů vyžádat odpovídající 

rozpis těchto údajů a také metody výpočtu 

nebo hodnocení použité na poskytované 

údaje, aby mohla tyto údaje posoudit a v 

případě potřeby požadovat, aby jakékoliv 

údaje nebo informace, které jsou 

považovány za nesprávné, dotčený členský 

stát opravil a poté zaslal znovu. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise (Eurostat) zveřejní statistiky cen 

zemního plynu a elektřiny nejpozději pět 

měsíců po skončení každého referenčního 

období. 

Komise (Eurostat) zveřejní statistiky cen 

zemního plynu a elektřiny nejpozději tři 

měsíce po skončení každého referenčního 

období. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Článek 10  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 10 vypouští se 

Výkon přenesené pravomoci  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 

2. Přenesená pravomoc podle čl. 4 odst. 3 

je Komisi svěřena na dobu neurčitou 

počínaje [xx-xx-xxx]. 

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 

3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení 

se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 

dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 

5. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 

odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud 

proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky do dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada 
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před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

 

 


