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Alteração 1 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de manter a elevada qualidade 

dos dados transmitidos pelos Estados-

Membros, o poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deve ser delegado na Comissão, 

tendo em vista ajustar os limiares que 

podem aplicar-se ao mercado do gás 

natural. É particularmente importante 

que a Comissão efetue as consultas 

adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive a nível de peritos. 

Quando a Comissão preparar e redigir 

atos delegados, deverá assegurar a 

transmissão simultânea, atempada e 

adequada dos documentos relevantes ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Suprimido 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 

que o sistema de recolha e compilação de 

dados é representativo. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a implementação do sistema de 

recolha e compilação de dados oferece 

dados de elevada qualidade 

compreensíveis e comparáveis, que 

representam os preços do gás natural e da 

eletricidade. 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) No que diz respeito à adaptação do 

limiar, a Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 10.º, tendo em conta a 

evolução económica e técnica. 

Suprimido 

Justificação 

Os atos delegados não se aplicam ao caso vertente, uma vez que só se justificam quando o 

ato em causa é um «ato legislativo de alcance geral», ao passo que não é permitido proceder 

a uma alteração concreta do texto do regulamento por meio de um ato delegado. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Sempre que a Comissão (Eurostat) 

detetar anomalias ou incoerências 

estatisticamente significativas nos dados 

fornecidos, pode solicitar às autoridades 

nacionais uma discriminação adequada dos 

dados, bem como os métodos de cálculo ou 

de avaliação em que se baseiam os dados 

comunicados, a fim de avaliar os dados e, 

se necessário, solicitar que quaisquer dados 

ou informações considerados inexatos 

sejam alterados e novamente submetidos 

pelo Estado-Membro em causa. 

5. Sempre que a Comissão (Eurostat) 

detetar anomalias ou incoerências 

estatisticamente significativas nos dados 

fornecidos, pode solicitar às autoridades 

nacionais uma discriminação adequada dos 

dados, bem como os métodos de cálculo ou 

de avaliação em que se baseiam os dados 

comunicados, a fim de avaliar os dados e, 

se necessário, solicitar que quaisquer dados 

ou informações considerados inexatos 

sejam corrigidos ou alterados e depois 

novamente submetidos pelo 

Estado-Membro em causa. 
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Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão (Eurostat) divulga as 

estatísticas de preços do gás natural e da 

eletricidade, o mais tardar, cinco meses 

após o final de cada período de referência. 

A Comissão (Eurostat) divulga as 

estatísticas de preços do gás natural e da 

eletricidade, o mais tardar, três meses após 

o final de cada período de referência. 

Alteração   6 

Proposta de regulamento 

Artigo 10  

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 10 Suprimido 

Exercício da delegação  

(1) O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 

(2) A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, é conferida por prazo 

indeterminado a contar de [xx-xx-xxx]. 

 

(3) A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, pode ser revogada a 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou de uma 

data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 

 

(4) Assim que adotar um ato delegado, a 

Comissão notifica-o simultaneamente ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 

(5) Os atos delegados nos termos do artigo 

4.º, n.º 3, só entram em vigor se não 

tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
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prazo de dois meses a contar da 

notificação desse ato ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. O referido prazo é prorrogado 

por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 

 


