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POPRAWKI 001-006  
Poprawki złożyła Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

 

Sprawozdanie 

Barbara Kappel A8-0184/2016 

Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W celu zachowania wysokiej jakości 

danych przekazywanych przez państwa 

członkowskie należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, aby dostosować progi, które 

mogą mieć zastosowanie do rynku gazu 

ziemnego.  Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów. Przygotowując i 

opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, 

terminowe i odpowiednie przekazywanie 

stosownych dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

skreśla się 

 

 

 

 

Poprawka  2 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 

system gromadzenia i zestawiania danych 

był reprezentatywny. 

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 

będący w zastosowaniu system 

gromadzenia i zestawiania danych 

dostarczał kompleksowych i 

porównywalnych danych wysokiej jakości 

obrazujących ceny gazu ziemnego i 

energii elektrycznej. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 10, biorąc pod uwagę tendencje 

ekonomiczne i techniczne, w zakresie 

dostosowania tego progu. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Akty delegowane nie mają tu zastosowania, gdyż są właściwe tylko wówczas, gdy akt jest 

„aktem o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym”, zaś konkretna zmiana tekstu 

rozporządzenia aktem delegowanym nie jest dozwolona. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeśli Komisja (Eurostat) wykryje 

statystycznie istotne anomalie lub 

niespójności w przekazanych danych, 

może zwrócić się do organów krajowych o 

odpowiedni podział danych oraz o metody 

obliczania lub oceny, na których opierają 

się przedstawione dane w celu oceny 

danych. O ile zajdzie taka potrzeba, 

5. Jeśli Komisja (Eurostat) wykryje 

statystycznie istotne anomalie lub 

niespójności w przekazanych danych, 

może zwrócić się do organów krajowych o 

odpowiedni podział danych oraz o metody 

obliczania lub oceny, na których opierają 

się przedstawione dane w celu oceny 

danych. O ile zajdzie taka potrzeba, 
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Komisja może zwrócić się do danego 

państwa członkowskiego o korektę i 

ponowne przedstawienie informacji, które 

uznaje się za niedokładne. 

Komisja może zwrócić się do danego 

państwa członkowskiego o korektę lub 

zmianę, a następnie o ponowne 

przedstawienie informacji, które zostały 

uznane za niedokładne. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja (Eurostat) upowszechnia 

statystyki dotyczące cen gazu ziemnego i 

energii elektrycznej nie później niż pięć 

miesięcy po zakończeniu każdego okresu 

odniesienia. 

Komisja (Eurostat) upowszechnia 

statystyki dotyczące cen gazu ziemnego i 

energii elektrycznej nie później niż trzy 

miesiące po zakończeniu każdego okresu 

odniesienia. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 10 skreśla się 

Wykonywanie przekazanych uprawnień  

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 

2. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3, obowiązuje przez 

czas nieokreślony od dnia [xx-xx-xxx] r. 

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
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ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 4 ust. 3 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski ani 

Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

bądź gdy przed upływem tego terminu 

zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 

 

 

 


