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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om de hoge kwaliteit van de door de 

lidstaten verstrekte gegevens te kunnen 

behouden, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie aan de Commissie worden 

overgedragen met het oog op de 

aanpassing van de drempelwaarden die 

van toepassing kunnen zijn op de 

aardgasmarkt. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

Schrappen 
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en aan de Raad. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De lidstaten zien erop toe dat het 

systeem voor het verzamelen en bundelen 

van de gegevens representatief is. 

1. De lidstaten zien erop toe dat het 

bestaande systeem voor het verzamelen en 

bundelen van de gegevens alomvattende 

en vergelijkbare gegevens van hoge 

kwaliteit over de prijzen van aardgas en 

elektriciteit oplevert. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Commissie is bevoegd om in 

overeenstemming met artikel 10, rekening 

houdend met economische en technische 

ontwikkelingen, gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de aanpassing van de drempelwaarde. 

Schrappen 

Motivering 

Een gedelegeerde handeling komt hier niet in aanmerking, aangezien met een dergelijk 

instrument alleen "handeling van algemene strekking, niet zijnde een wetgevingshandeling" 

kunnen worden vastgesteld – een concrete wijziging van de tekst van de verordening door een 

gedelegeerde handeling is bijgevolg niet toegestaan. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Als de Commissie (Eurostat) vaststelt 

dat de verstrekte gegevens statistisch 

significante anomalieën of incoherenties 

bevatten, kan zij de nationale autoriteiten 

verzoeken de gegevens op geëigende wijze 

op te splitsen en aan te geven op welke 

5. Als de Commissie (Eurostat) vaststelt 

dat de verstrekte gegevens statistisch 

significante anomalieën of incoherenties 

bevatten, kan zij de nationale autoriteiten 

verzoeken de gegevens op geëigende wijze 

op te splitsen en aan te geven op welke 
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berekenings- en evaluatiemethoden de 

gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de 

gegevens kan beoordelen en, indien nodig, 

de betrokken lidstaat kan verzoeken de 

gegevens of informatie die niet juist wordt 

geacht, te corrigeren en opnieuw in te 

dienen. 

berekenings- en evaluatiemethoden de 

gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de 

gegevens kan beoordelen en, indien nodig, 

de betrokken lidstaat kan verzoeken de 

gegevens of informatie die niet juist wordt 

geacht, te corrigeren of te wijzigen en 

vervolgens opnieuw in te dienen. 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie (Eurostat) verspreidt de 

statistieken over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen uiterlijk vijf maanden 

na het einde van de referentieperiode. 

De Commissie (Eurostat) verspreidt de 

statistieken over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen uiterlijk drie maanden 

na het einde van de referentieperiode. 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 10 Schrappen 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie  

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 

(2) De in artikel 4, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [xx-xx-xxxx]. 

 

(3) Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 4, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
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gedelegeerde handelingen onverlet. 

(4) Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 

(5) Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement of de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 

 

 


