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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at opretholde den høje kvalitet 

af de data, som medlemsstaterne 

indsender, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen med henblik på at tilpasse 

de minimumsværdier, der kan anvendes 

på naturgasområdet.  Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 

af relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

udgår 

 

Ændringsforslag  2 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Medlemsstaterne sikrer, at systemet for 

indsamling og sammenstilling af data er 

repræsentativt. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at det 

nuværende system for indsamling og 

sammenstilling af data giver forståelige og 

sammenlignelige data af høj kvalitet, der 

repræsenterer priser på naturgas og 

elektricitet. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10 

vedrørende justering af 

minimumsgrænsen under hensyntagen til 

den økonomiske og tekniske udvikling. 

udgår 

Begrundelse 

Delegerede retsakter finder ikke anvendelse her, da de kun er hensigtsmæssige, hvis der er 

tale om en "almengyldig ikke-lovgivningsmæssig retsakt", men en konkret ændring af teksten 

til forordningen ved en delegeret retsakt er ikke tilladt. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Hvis Kommissionen (Eurostat) 

konstaterer, at der er statistisk signifikante 

uregelmæssigheder eller 

uoverensstemmelser i de data, der 

indberettes, kan den anmode de nationale 

myndigheder om en behørig opdeling af 

dataene samt de beregnings- eller 

evalueringsmetoder, som dataene bygger 

på, for at kunne vurdere dataene og, hvis 

5. Hvis Kommissionen (Eurostat) 

konstaterer, at der er statistisk signifikante 

uregelmæssigheder eller 

uoverensstemmelser i de data, der 

indberettes, kan den anmode de nationale 

myndigheder om en behørig opdeling af 

dataene samt de beregnings- eller 

evalueringsmetoder, som dataene bygger 

på, for at kunne vurdere dataene og, hvis 
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det er nødvendigt, anmode om, at de data 

eller oplysninger, der anses for at være 

unøjagtige, ændres og indsendes igen af 

den pågældende medlemsstat. 

det er nødvendigt, anmode om, at de data 

eller oplysninger, der anses for at være 

unøjagtige, korrigeres eller ændres og 

derefter indsendes igen af den pågældende 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen (Eurostat) formidler 

prisstatistikkerne for naturgas og 

elektricitet senest fem måneder efter hver 

referenceperiodes udløb. 

Kommissionen (Eurostat) formidler 

prisstatistikkerne for naturgas og 

elektricitet senest tre måneder efter hver 

referenceperiodes udløb. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Artikel 10  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 10 udgår 

Udøvelse af de delegerede beføjelser  

(1) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 

(2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra den [xx-xx-xxx]. 

 

(3) Den i artikel 4, stk. 3, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 
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kraft. 

(4) Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 

(5) En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen om den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis både 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ. 

 

 


