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_____________________________________________________________ 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a menține calitatea înaltă a 

datelor transmise de statele membre, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei, cu scopul 

de a ajusta pragurile care se pot aplica 

pentru piața gazelor naturale. Este 

deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale de pregătire, Comisia să 

realizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, 

la timp și în mod adecvat a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

eliminat 
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Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre se asigură că sistemul 

de colectare și compilare a datelor este 

reprezentativ. 

1. Statele membre se asigură că sistemul de 

colectare și compilare a datelor existent 

furnizează date de înaltă calitate, ușor de 

înțeles și comparabile privind prețurile la 

gaze naturale și energie electrică. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

10, ținând cont de tendințele economice și 

tehnologice, privind ajustarea pragului. 

eliminat 

Justificare 

Actele delegate nu pot fi folosite în acest caz, deoarece folosirea acestora este oportună 

numai dacă actul reprezintă un „act nelegislativ cu domeniu de aplicare general”, nefiind 

însă permisă nicio schimbare concretă a textului regulamentului printr-un act delegat. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În cazul în care Comisia (Eurostat) 

identifică anomalii sau neconcordanțe 

semnificative din punct de vedere statistic 

în datele furnizate, ea poate solicita din 

partea autorităților naționale o defalcare 

corespunzătoare a datelor, precum și 

metodele de calcul sau de evaluare pe care 

se bazează datele furnizate, pentru a evalua 

datele și, dacă este necesar, solicită ca orice 

(5) În cazul în care Comisia (Eurostat) 

identifică anomalii sau neconcordanțe 

semnificative din punct de vedere statistic 

în datele furnizate, ea poate solicita din 

partea autorităților naționale o defalcare 

corespunzătoare a datelor, precum și 

metodele de calcul sau de evaluare pe care 

se bazează datele furnizate, pentru a evalua 

datele și, dacă este necesar, solicită ca orice 
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date sau informații considerate a fi inexacte 

să fie modificate și retransmise de către 

statul membru în cauză. 

date sau informații considerate a fi inexacte 

să fie corectate sau modificate și 

retransmise apoi de către statul membru în 

cauză. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Articolul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia (Eurostat) difuzează statisticile 

privind prețurile gazelor naturale și 

energiei electrice, în termen de cel mult 

cinci luni de la sfârșitul fiecărei perioade 

de referință. 

Comisia (Eurostat) difuzează statisticile 

privind prețurile gazelor naturale și 

energiei electrice, în termen de cel mult 

trei luni de la sfârșitul fiecărei perioade de 

referință. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Articolul 10  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 10 eliminat 

Exercitarea delegării de competențe  

(1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute în prezentul articol. 

 

(2) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 4 alineatul (3) se conferă 

pentru o perioadă de timp nedeterminată 

începând cu [xx-xx-xxx]. 

 

(3) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 4 alineatul (3) poate fi 

revocată în orice moment de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere 

validității actelor delegate care sunt deja 
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în vigoare. 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 4 alineatul (3) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul 

European, nici Consiliul nu au formulat 

obiecții în termen de două luni de la data 

notificării acestuia către Parlamentul 

European sau Consiliu sau în cazul în 

care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecții. Perioada respectivă se 

prelungește cu două luni, la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 

 

 

 


