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Statistika cen zemeljskega plina in električne energije 

 

Predlog uredbe (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Da se ohrani visoka kakovost 

podatkov, ki jih pošljejo države članice, bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s členom 

290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

da se prilagodijo pragovi, ki se lahko 

uporabljajo na trgu zemeljskega plina. 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, med drugim na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

predloženi Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

črtano 

 

 

 

 

Predlog spremembe  2 



 

 

 PE589.550/ 2 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Države članice zagotovijo, da je sistem 

zbiranja in urejanja podatkov 

reprezentativen. 

1. Države članice zagotovijo, da sistem 

zbiranja in urejanja podatkov zagotavlja 

razumljive in primerljive 

visokokakovostne reprezentativne podatke 

za cene zemeljskega plina in električne 

energije. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 10, pri čemer se upoštevajo 

gospodarski in tehnični trendi glede 

prilagoditve praga. 

črtano 

Obrazložitev 

Delegirani akti se tu ne uporabljajo, saj so ustrezni samo, če gre za „nezakonodajni akt, ki se 

splošno uporablja“, medtem ko konkretno spreminjanje besedila uredbe na ta način ni 

dovoljeno. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi 

statistično pomembna odstopanja ali 

nedoslednosti pri poslanih podatkih, lahko 

od nacionalnih organov zahteva ustrezno 

razčlenitev podatkov in metode 

izračunavanja ali vrednotenja, na katerih 

temeljijo zagotovljeni podatki, da se 

podatki ocenijo in po potrebi zahteva, da 

zadevna država članica podatke ali 

5. Kadar Komisija (Eurostat) pri poslanih 

podatkih ugotovi statistično pomembna 

odstopanja ali nedoslednosti, lahko od 

nacionalnih organov zahteva ustrezno 

razčlenitev podatkov in metode 

izračunavanja ali vrednotenja, na katerih 

zagotovljeni podatki temeljijo, da se 

podatki ocenijo in po potrebi zahteva, da 

zadevna država članica netočne podatke ali 
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informacije, ki se štejejo za netočne, 

spremeni in ponovno predloži. 

informacije popravi, spremeni in nato 

ponovno predloži. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija (Eurostat) razpošlje statistiko cen 

zemeljskega plina in električne energije 

najpozneje pet mesecev po koncu vsakega 

referenčnega obdobja. 

Komisija (Eurostat) razpošlje statistiko cen 

zemeljskega plina in električne energije 

najpozneje tri mesece po koncu vsakega 

referenčnega obdobja. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 10  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 10 črtano 

Izvajanje pooblastila  

(1) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 

(2) Pooblastila iz člena 4(3) se prenesejo 

za nedoločen čas od [xx-xx-xxx] naprej. 

 

(3) Evropski parlament ali Svet lahko 

pooblastilo iz člena 4(3) kadar koli 

prekliče. S sklepom o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila, ki je določen v 

navedenem sklepu. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 

(4) Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 

(5) Delegirani akt v skladu s členom 4(3) 

začne veljati le, če niti Evropski parlament 

niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu 
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v dveh mesecih od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu ali Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka 

Evropski parlament in Svet obvestila 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Na pobudo Evropskega parlamenta ali 

Sveta se ta rok podaljša za dva meseca. 

 

 

 


