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GROZĪJUMI 001-006  
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

 

Ziņojums 

Barbara Kappel A8-0184/2016 

Statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām 

 

Regulas priekšlikums (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai saglabātu dalībvalstu sniegto 

datu augsto kvalitāti, pilnvaras pieņemt 

aktus par to robežvērtību korekciju, kuras 

var piemērot dabasgāzes tirgum, saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu būtu jādeleģē 

Komisijai.  Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 

deleģētos aktus, Komisijai būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

svītrots 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
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4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Dalībvalstis nodrošina to, ka datu 

vākšanas un apkopošanas sistēma ir 

reprezentatīva. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieviestā 

datu vākšanas un apkopošanas sistēma 

sniedz visaptverošus un salīdzināmus 

augstas kvalitātes datus, kas reprezentatīvi 

atspoguļo dabasgāzes un elektroenerģijas 

cenas. 

 

Grozījums Nr.  3 

Proposal for a regulation 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Komisija, ņemot vērā tendences 

ekonomikā un tehnikā, saskaņā ar 10. 

pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus, kas attiecas uz robežvērtības 

korekciju. 

svītrots 

Paskaidrojums 

Šajā gadījumā deleģētos aktus nepiemēro, jo tie ir izmantojami tikai tad, ja attiecīgais akts ir 

“vispārēji piemērojams neleģislatīvs akts”, bet izdarīt konkrētas izmaiņas regulas tekstā ar 

deleģēto aktu nav atļauts. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ja Komisija (Eurostat) konstatē 

statistiski nozīmīgas novirzes vai 

neatbilstības sniegtajos datos, tā var 

pieprasīt valsts iestādēm datu atbilstīgu 

dalījumu, kā arī aprēķināšanas vai 

novērtēšanas metodes, kas ir iesniegto datu 

pamatā, lai novērtētu datus un vajadzības 

gadījumā pieprasītu, ka dalībvalsts groza 

un atkārtoti nosūta datus vai informāciju, 

(5) Ja Komisija (Eurostat) konstatē 

statistiski nozīmīgas novirzes vai 

neatbilstības sniegtajos datos, tā var 

pieprasīt valsts iestādēm datu atbilstīgu 

dalījumu, kā arī aprēķināšanas vai 

novērtēšanas metodes, kas ir iesniegto datu 

pamatā, lai novērtētu datus un vajadzības 

gadījumā pieprasītu, ka dalībvalsts koriģē 

vai groza un pēc tam atkārtoti nosūta datus 
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ko uzskata par neprecīzu. vai informāciju, ko uzskata par neprecīzu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija (Eurostat) ne vēlāk kā piecu 

mēnešu laikā pēc katra pārskata perioda 

beigām izplata dabasgāzes un 

elektroenerģijas cenu statistiku. 

Komisija (Eurostat) ne vēlāk kā triju 

mēnešu laikā pēc katra pārskata perioda 

beigām izplata dabasgāzes un 

elektroenerģijas cenu statistiku. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

10. pants  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. pants svītrots 

Deleģēšanas īstenošana  

(1) Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 

(2) Šīs regulas 4. panta 3. punktā minētās 

pilnvaras tiek deleģētas uz nenoteiktu 

laiku, sākot no [xx-xx-xxx]. 

 

(3) Eiropas Parlaments vai Padome var 

jebkurā laikā atsaukt 4. panta 3. punktā 

minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 

neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

 

(4) Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 

Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 

(5) Saskaņā ar 4. panta 3. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 
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Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

 

 

 

 


