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_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Aby boli údaje poskytované 

členskými štátmi kvalitné aj v budúcnosti, 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie by sa mala delegovať na 

Komisiu s cieľom upraviť prahové 

hodnoty, ktoré sa môžu uplatňovať na 

trhu so zemným plynom. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a 

to aj na úrovni expertov. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 

dokumenty súbežne, načas a vhodným 

spôsobom postúpili Európskemu 

parlamentu a Rade. 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Členské štáty zabezpečujú, aby bol 

systém zberu a zostavovania údajov 

reprezentatívny. 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 

existujúci systém zberu a zostavovania 

údajov zabezpečoval mimoriadne kvalitné 

zrozumiteľné a porovnateľné údaje, ktoré 

znázorňujú ceny zemného plynu 

a elektrickej energie. 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 10 a so zohľadnením 

hospodárskych a technických trendov 

prijímať delegované akty týkajúce sa 

úpravy prahovej hodnoty. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Delegované akty sa v tomto prípade neuplatňujú, pretože sú primerané len vtedy, ak akt je 

„nelegislatívnym aktom so všeobecnou pôsobnosťou“. Konkrétne zmeny znenia nariadenia 

prostredníctvom delegovaného aktu nie sú povolené. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Ak Komisia (Eurostat) zistí štatisticky 

významné anomálie alebo nedôslednosti v 

poskytnutých údajoch, môže si od 

vnútroštátnych orgánov vyžiadať vhodné 

členenie údajov, ako metódy výpočtu alebo 

hodnotenia, na ktorých sa zakladajú 

poskytnuté údaje, aby mohla údaje 

vyhodnotiť, a v prípade potreby 

požadovať, aby príslušný členský štát 

všetky údaje alebo informácie, ktoré sa 

považujú za nepresné, zmenil a znovu 

zaslal. 

5. Ak Komisia (Eurostat) zistí štatisticky 

významné anomálie alebo nedôslednosti v 

poskytnutých údajoch, môže si od 

vnútroštátnych orgánov vyžiadať vhodné 

členenie údajov, ako metódy výpočtu alebo 

hodnotenia, na ktorých sa zakladajú 

poskytnuté údaje, aby mohla údaje 

vyhodnotiť, a v prípade potreby 

požadovať, aby príslušný členský štát 

všetky údaje alebo informácie, ktoré sa 

považujú za nepresné, opravil alebo zmenil 

a následne znovu zaslal. 

Pozmeňujúci návrh   5 
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Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia (Eurostat) zverejňuje štatistiku 

cien zemného plynu a elektriny najneskôr 

do piatich mesiacov po skončení každého 

referenčného obdobia. 

Komisia (Eurostat) zverejňuje štatistiku 

cien zemného plynu a elektriny najneskôr 

do troch mesiacov po skončení každého 

referenčného obdobia. 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh nariadenia 

Článok 10  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10 vypúšťa sa 

Výkon delegovania právomocí  

(1) Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 

(2) Právomoci uvedené v článku 4 ods. 3 

sa delegujú na neurčité obdobie od [xx-

xx-xxx]. 

 

(3) Delegovanie právomocí uvedených v 

článku 4 ods. 3 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 

(4) Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

(5) Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 

ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament ani Rada voči nemu 

nevzniesli námietku do dvoch mesiacov 

odo dňa oznámenia uvedeného aktu 

Európskemu parlamentu alebo Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
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Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

 

 


