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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) För att den höga kvaliteten på 

uppgifterna från medlemsstaterna ska 

kunna upprätthållas bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

så att den kan uppdatera de tröskelvärden 

som kan tillämpas på 

naturgasmarknaden. Det är av särskild 

betydelse att kommissionen efter behov 

genomför samråd under sitt förberedande 

arbete, även på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att 

relevanta handlingar snarast översänds 

till Europaparlamentet och rådet 

samtidigt och på lämpligt sätt. 

utgår 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 
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Artikel 4 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

systemet för insamling och 

sammanställning av uppgifter är 

representativt. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

systemet för insamling och 

sammanställning av uppgifter 

tillhandahåller begripliga och jämförbara 

uppgifter av hög kvalitet som är 

representativa för naturgas- och 

elpriserna. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 10 vad 

gäller uppdatering av tröskelvärdet med 

beaktande av ekonomiska och tekniska 

förändringar. 

utgår 

Motivering 

Delegerade akter är inte tillämpliga i detta fall, eftersom de är lämpliga endast om det rör sig 

om en akt som är ”en icke-lagstiftningsakt med allmän räckvidd”, medan en konkret ändring 

av förordningstexten genom en delegerad akt inte är tillåten. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om statistiskt signifikanta avvikelser 

eller inkonsekvenser i de inlämnade 

uppgifterna iakttas, kan kommissionen 

(Eurostat) från de nationella 

myndigheterna begära in en lämplig 

översikt över uppgifterna samt de 

beräknings- eller värderingsmetoder som 

uppgifterna baseras på, för att kunna 

utvärdera uppgifterna och vid behov begära 

att uppgifter eller information som anses 

5. Om statistiskt signifikanta avvikelser 

eller inkonsekvenser i de inlämnade 

uppgifterna iakttas, kan kommissionen 

(Eurostat) från de nationella 

myndigheterna begära in en lämplig 

översikt över uppgifterna samt de 

beräknings- eller värderingsmetoder som 

uppgifterna baseras på, för att kunna 

utvärdera uppgifterna och vid behov begära 

att uppgifter eller information som anses 
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vara oriktig ändras och lämnas in igen av 

den berörda medlemsstaten. 

vara oriktig korrigeras eller ändras och 

sedan lämnas in igen av den berörda 

medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen (Eurostat) ska sprida 

statistiken om naturgas- och elpriser senast 

fem månader efter slutet av varje 

referensperiod. 

Kommissionen (Eurostat) ska sprida 

statistiken om naturgas- och elpriser senast 

tre månader efter slutet av varje 

referensperiod. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 

Artikel 10  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 10 utgår 

Utövande av delegering  

1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 4.3 ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

den [xx-xx-xxx]. 

 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 4.3 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

 

4. Så snart kommissionen antar en  
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delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

5. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 4.3 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

 

 

 

 


