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Έκθεση 
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Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Πρόταση κανονισμού (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για να διατηρηθεί η υψηλή 

ποιότητα των δεδομένων που παρέχουν 

τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να 

προσαρμόζονται τα κατώτατα όρια που 

μπορεί να ισχύουν για την αγορά φυσικού 

αερίου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 

να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 

και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το σύστημα 

συγκέντρωσής τους είναι 

αντιπροσωπευτικά. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το υφιστάμενο 

σύστημα συγκέντρωσής τους παρέχει 

συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 

υψηλής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν 

τις τιμές του φυσικού αερίου και της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στην Επιτροπή ανατίθεται η 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 

λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 

τεχνικές τάσεις, όσον αφορά την 

προσαρμογή του κατώτατου ορίου. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν έχουν εφαρμογή εδώ, δεδομένου ότι είναι κατάλληλες μόνο 

εάν η πράξη είναι μια "μη νομοθετική πράξη γενικής εφαρμογής", ενώ δεν επιτρέπεται να 

επιφέρονται συγκεκριμένες αλλαγές του κειμένου του Κανονισμού με κατ' εξουσιοδότηση 

πράξη. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει 

την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

ανωμαλιών ή ασυνεπειών στα δεδομένα 

που της παρέχονται, μπορεί να ζητεί από 

τις εθνικές αρχές να της διαβιβάσουν 

5. Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει 

την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

ανωμαλιών ή ασυνεπειών στα δεδομένα 

που της παρέχονται, μπορεί να ζητεί από 

τις εθνικές αρχές να της διαβιβάσουν 
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προσήκουσα ανάλυση των δεδομένων 

καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή 

αξιολόγησης στις οποίες βασίστηκαν τα 

παρεχόμενα δεδομένα, προκειμένου να τα 

αξιολογήσει και, εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, να ζητήσει την τροποποίηση 

και την εκ νέου υποβολή από το οικείο 

κράτος μέλος τυχόν δεδομένων τα οποία 

έκρινε ακατάλληλα. 

προσήκουσα ανάλυση των δεδομένων 

καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή 

αξιολόγησης στις οποίες βασίστηκαν τα 

παρεχόμενα δεδομένα, προκειμένου να τα 

αξιολογήσει και, εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, να ζητήσει τη διόρθωση ή 

την τροποποίηση και κατόπιν την εκ νέου 

υποβολή από το οικείο κράτος μέλος τυχόν 

δεδομένων τα οποία έκρινε ακατάλληλα. 

 

Τροπολογία   5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις 

στατιστικές για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας το 

αργότερο πέντε μήνες μετά το πέρας της 

κάθε περιόδου αναφοράς. 

Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις 

στατιστικές για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας το 

αργότερο τρεις μήνες μετά το πέρας της 

κάθε περιόδου αναφοράς. 

 

Τροπολογία   6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 10 διαγράφεται 

Άσκηση της εξουσιοδότησης  

(1) Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 

(2) Η ανάθεση εξουσίας που 

αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 

πραγματοποιείται επ’ αόριστον από την 

[xx-xx-xxx]. 

 

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση που 

προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3. Η 

απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
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εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 

θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

(4)  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο. 

 

(5)  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 

παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο 

εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 

πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο ή εφόσον, 

πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 

αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

 

 

 

 


