
 

 

 PE589.550/ 1 

 ET 

 

 

 

 

8.9.2016 A8-0184/ 001-006 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 001-006  
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

 

Raport 

Barbara Kappel A8-0184/2016 

Maagaasi- ja elektrihinnastatistika 

 

Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Liikmesriikide esitatavate andmete 

kõrge kvaliteedi tagamiseks tuleks 

komisjonile anda õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

et kohandada künniseid, mida võidakse 

rakendada maagaasiturul. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liikmesriigid tagavad andmete 

kogumise ja koostamise süsteemi 

esindavuse. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kehtiv 

andmete kogumise ja koostamise süsteem 

annab arusaadavaid, võrreldavaid ja 

kvaliteetseid andmeid maagaasi- ja 

elektrihindade kohta. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjonile antakse õigus võtta 

kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud 

õigusakte seoses künnise kohandamisega, 

võttes arvesse majanduse ja tehnika 

arengut. 

välja jäetud 

Selgitus 

Delegeeritud õigusaktid ei ole siin asjakohased, kuna neid kasutatakse üksnes siis, kui 

tegemist on „üldkohaldatava muu kui seadusandliku aktiga“, samal ajal kui konkreetne 

määruse teksti muutmine delegeeritud õigusaktiga ei ole lubatud. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kui komisjon (Eurostat) täheldab 

edastatud andmetes statistiliselt olulisi 

kõrvalekaldeid või vastuolusid, võib ta 

paluda riigi ametiasutusel esitada andmete 

asjakohase jaotuse ning arvutus- ja 

hindamismeetodid, millel esitatud andmed 

põhinevad, et hinnata andmeid või 

vajaduse korral paluda asjaomastel 

liikmesriikidel ebatavaliseks peetavad 

andmed parandada ja need uuesti esitada. 

5. Kui komisjon (Eurostat) täheldab 

edastatud andmetes statistiliselt olulisi 

kõrvalekaldeid või vastuolusid, võib ta 

paluda riigi ametiasutusel esitada andmete 

asjakohase jaotuse ning arvutus- ja 

hindamismeetodid, millel esitatud andmed 

põhinevad, et hinnata andmeid ja vajaduse 

korral paluda asjaomastel liikmesriikidel 

ebaõigeks peetavad andmed või muu teave 

parandada ja seejärel uuesti esitada. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon (Eurostat) levitab maagaasi- ja 

elektrihinnastatistikat hiljemalt viie kuu 

jooksul pärast iga vaatlusperioodi lõppu. 

Komisjon (Eurostat) levitab maagaasi- ja 

elektrihinnastatistikat hiljemalt kolme kuu 

jooksul pärast iga vaatlusperioodi lõppu. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 10 välja jäetud 

Delegeeritud volituste rakendamine  

(1) Komisjonile antakse õigus võtta 

käesolevas artiklis sätestatud tingimustel 

vastu delegeeritud õigusakte. 

 

(2) Artikli 4 lõikes 3 nimetatud 

volitused antakse määramata ajaks alates 

[xx-xx-xxx]. 

 

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 4 lõikes 3 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

 

(4) Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 

(5) Artikli 4 lõike 3 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

kõnealuse õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

teatavakstegemist esitanud selle suhtes 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväidet. Kõnealust ajavahemikku 
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pikendatakse Euroopa Parlamendi või 

nõukogu taotlusel kahe kuu võrra. 

 

 


