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Muudatusettepanek 762
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks. Jaotusvõrguettevõtjatel ja 
põhivõrguettevõtjatel on õigus kiita heaks 
paindlikkusteenuseid, mis tagavad võrgu 
stabiilsuse võrgu käitamise ressursside 
abil, st selliste paindlikkusteenuste 
hankimise või vajalikku paindlikkust 
pakkuva salvestamiskäitise ehitamise ja 
käitamise kulusid tuleb käsitada 
võrgutaristuna ja kohelda võrdselt 
investeeringutena võrgu laiendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
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jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks. Jaotusvõrguettevõtjatel ja 
põhivõrguettevõtjatel lubatakse kiita 
heaks paindlikkusteenuseid, mis tagavad 
võrgu stabiilsuse võrgu käitamise 
ressursside abil. Selliste 
paindlikkusteenuste hankimise või 
vajalikku paindlikkust pakkuva 
salvestamiskäitise ehitamise ja käitamise 
kulusid tuleb käsitada võrgutaristuna ja 
kohelda võrdselt investeeringutena võrgu 
laiendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid 
hankida oma teenuseid oma võrgu 
käitamiseks ja arendamiseks ning 
innovatiivsete lahenduste 
kasutuselevõtuks oma jaotusvõrkudes.
Selleks aktsepteerivad reguleerivad 
asutused kõiki asjakohaseid kulusid ja 
võtavad neid jaotustariifides arvesse ning 
kehtestavad tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid 
innovatiivsete lahenduste jaoks 
jaotusvõrgus. Sel eesmärgil tunnustavad 
reguleerivad asutused kõiki 
jaotusvõrguettevõtjate mõistlikke kulusid 
innovatiivsete lahenduste jaoks. Need 
hõlmavad muu hulgas teadus- ja 
arendustegevust, katseprojektide 
elluviimist ja uute tehnoloogiate 
käivitamist ning samuti teenuselepinguid, 
mille võrguettevõtjad sõlmivad oma 
võrkude käitamiseks ja arendamiseks.
Neid kulusid võtavad arvesse
jaotusvõrguettevõtjad jaotustariifides.
Regulatiivsete süsteemidega antakse 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimulid oma 
võrgu tõhususe ja sealhulgas 
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energiatõhususe suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Muudatusettepanek 765
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid 
hankida oma teenuseid oma võrgu 
käitamiseks ja arendamiseks ning 
innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtuks 
oma jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad
jaotusvõrgule stiimuleid oma võrgu kõige 
tõhusamaks käitamiseks ja arendamiseks 
ning innovatiivsete lahenduste 
kasutuselevõtuks oma jaotusvõrkudes, 
eelkõige teenuste hankimise abil, sh 
koormuse vähendamine nõudlusepoolse 
vastuse abil võrgu arendamise ja 
abiteenuste jaoks salvestamise 
agregeerimise asemel. Selleks 
aktsepteerivad reguleerivad asutused kõiki 
asjakohaseid kulusid ja võtavad neid 
jaotustariifides arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks, nõudluse vähendamise ja 
paindlikkuse võimaldamiseks ning 
stimuleerimiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused võivad anda
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes, kui leitakse, et sellised 
stiimulid toovad asjakohaseid hüvesid 
tarbijatele, võttes alati arvesse kohalikke 
eripärasid. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused mõistlikke ja 
tõhusaid kulusid lubatud tuludes, mida 
hõlmavad jaotustariifid, ja võtavad neid 
jaotustariifides arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid 
hankida oma teenuseid oma võrgu 
käitamiseks ja arendamiseks ning 
innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtuks 
oma jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid oma 
võrgu käitamiseks ja arendamiseks ning 
innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtuks 
oma jaotusvõrkudes, sh teenuste 
hankimise abil. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
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kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks ja jaotusvõrkude 
digiteerimiseks, sh nutivõrkude ja -
arvestite kasutuselevõtmise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused ainult asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et ajakohastada 
olemasolevaid võrke ja võtta läbipaistval 
viisil kasutusele nutivõrgud, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe ja 
energia salvestamise suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe ja 
paindlikkuse suurendamiseks ning 
edendada taastuvatest energiaallikatest 
saadava energia integreerimist.

Or. en

Selgitus

Olemasolev sõnastus kajastab ainult vajadust suurendada jaotusvõrkudes tõhusust. 
Jaotusvõrguettevõtjaid tuleks ka ergutada edendama paindlikkust võrgus ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava energia paindlikkust kooskõlas ettepanekuga COM(2016) 864 
kavandatud uuesti sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ artikli 59 lõike 1 punktis k kasutatud 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 770
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe ja 
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suurendamiseks. paindlikkuse suurendamiseks ning 
edendada taastuvatest energiaallikatest 
saadava energia integreerimist.

Or. en

Selgitus

Olemasolev sõnastus kajastab ainult vajadust suurendada jaotusvõrkudes tõhusust. 
Jaotusvõrguettevõtjaid tuleks ka ergutada edendama paindlikkust võrgus ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava energia paindlikkust kooskõlas ettepanekuga COM(2016) 864 
kavandatud uuesti sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ artikli 59 lõike 1 punktis k kasutatud 
sõnastusega.

Muudatusettepanek 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe, 
digiteerimise ja paindlikkuse
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 772
Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe ja 
energia salvestamisesuurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Reguleerivad asutused annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
reguleerivad asutused kõiki asjakohaseid 
kulusid ja võtavad neid jaotustariifides 
arvesse ning kehtestavad 
tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

8. Liikmesriigid annavad 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimuleid hankida 
oma teenuseid oma võrgu käitamiseks ja 
arendamiseks ning innovatiivsete 
lahenduste kasutuselevõtuks oma 
jaotusvõrkudes. Selleks aktsepteerivad 
liikmesriigid kõiki asjakohaseid kulusid ja 
võtavad neid jaotustariifides arvesse ning 
kehtestavad tulemuseesmärgid, et anda 
jaotusvõrguettevõtjatele stiimul oma võrgu 
tõhususe ja sealhulgas energiatõhususe 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 774
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Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses 
soovituses käsitletakse vähemalt järgmist:

välja jäetud

(a) tootjatele ja tarbijatele kehtestatud 
tariifide suhe;

(b) tariifidega kaetavad kulud;

(c) ajapõhised eri võrgutariifid;

(d) asukohasignaalid;

(e) ülekande- ja jaotustariifide suhe, sh 
mittediskrimineerimisega seotud 
põhimõtted;

(f) meetodid, millega tagatakse 
läbipaistvus tariifide kindlaksmääramisel 
ja nende struktuuri osas;

(g) võrgukasutajate rühmad, kelle suhtes 
kohaldatakse tariife, sh tariife käsitlevaid 
erandeid.

Or. de

Selgitus

Jaotustariifide meetodid ja võrgutariifid põhinevad riiklikel ja piirkondlikel mõjudel. 
Võrgutariifide ühtlustamine on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellest tulenevalt ei ole 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil õigus anda selle raames soovitusi.

Muudatusettepanek 775
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses 
soovituses käsitletakse vähemalt järgmist:

välja jäetud

(a) tootjatele ja tarbijatele kehtestatud 
tariifide suhe;

(b) tariifidega kaetavad kulud;

(c) ajapõhised eri võrgutariifid;

(d) asukohasignaalid;

(e) ülekande- ja jaotustariifide suhe, sh 
mittediskrimineerimisega seotud 
põhimõtted;

(f) meetodid, millega tagatakse 
läbipaistvus tariifide kindlaksmääramisel 
ja nende struktuuri osas;

(g) võrgukasutajate rühmad, kelle suhtes 
kohaldatakse tariife, sh tariife käsitlevaid 
erandeid.

Or. en

Selgitus

Jaotustariifid peavad kajastama struktuurilisi ja piirkondlikke asjaolusid sõltuvalt 
tarbimisest, lisaväärtus on seetõttu küsitav. Ühtlustatud struktuur ja kaheaastane 
ajakohastamise tsükkel võivad põhjustada tariifisüsteemis märkimisväärseid moonutusi, nt 
regulatiivsete otsuste prognoositavuse mõttes.

Muudatusettepanek 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] 
määratlevad ameti raames koostööd 
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adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses soovituses 
käsitletakse vähemalt järgmist:

tegevad riiklikud reguleerivad asutused 
avaldamismalli, et soodustada 
läbipaistvust ülekandetariifide seadmisel 
ja nende struktuuris. Mallis käsitletakse 
vähemalt järgmisi minimaalseid 
avaldamisnõudeid seoses tariifitasudega:
(a) tootjatele ja tarbijatele kehtestatud 
tariifide suhe;
(b) põhivõrguettevõtjate kulud ja/või 
lubatud või sihttulu, mida tariifid peavad 
katma;
(c) ajapõhised eri võrgutariifid;
(d) asukohasignaalid;
(e) ülekande- ja jaotustariifide suhe
(f) võrgukasutajate rühmad, kelle suhtes 
kohaldatakse tariife, sh tariife käsitlevaid 
erandeid.
[OP: please add specific date – six months 
after entry into force] ja hiljem 
korrapäraselt iga kahe aasta järel avaldab 
(avaldavad) riiklik reguleeriv asutus või 
põhivõrguettevõtja(d), nagu on 
otsustanud riiklik reguleeriv asutus, 
minimaalsete avaldamisnõuete malli 
kohase teabe vastavate võrgutariifide 
väljaarvutamise metoodika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses 
soovituses käsitletakse vähemalt järgmist:

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] amet 
määratleb avaldamismalli, et soodustada 
läbipaistvust ülekandetariifide seadmisel 
ja nende struktuuris. Mallis käsitletakse 
vähemalt järgmisi minimaalseid 
avaldamisnõudeid seoses tariifitasudega:

Or. en
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Muudatusettepanek 778
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses soovituses 
käsitletakse vähemalt järgmist:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses soovituses 
käsitletakse vähemalt järgmist:

9. [OP: please add specific date – one 
year after entry into force] annab amet 
reguleerivatele asutustele adresseeritud 
soovituse ülekande- ja jaotustariifide 
meetodite progressiivse sidususe kohta. 
Kõnealuses soovituses käsitletakse 
vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Komisjoni poolt kavandatud 3kuuline periood on liiga lühike kõigi sidusrühmadega 
konsulteerimiseks. Jaotuse ja tariifide mõttes on suur heterogeensus. Komisjoni kavandatud 
ühtlustamine on varajane. Kuid tõeline sidusus oleks suur samm edasi.

Muudatusettepanek 780
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Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses soovituses 
käsitletakse vähemalt järgmist:

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekandetariifide
meetodite progressiivse ühtlustamise 
kohta. Kõnealuses soovituses käsitletakse 
vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Piirkondlike erinevuste tõttu ei tuleks praegusel hetkel jaotustariifide meetodeid ühtlustada.

Muudatusettepanek 781
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse 
ühtlustamise kohta. Kõnealuses soovituses 
käsitletakse vähemalt järgmist:

9. [OP: please add specific date –
three months after entry into force] annab 
amet reguleerivatele asutustele 
adresseeritud soovituse ülekandetariifide
meetodite progressiivse ühtlustamise 
kohta. Kõnealuses soovituses käsitletakse 
vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Arvestades energiasüsteemide kiiret arengut ei ole vajadust jaotustariifi struktuuri 
progressiivse ühtlustamise järele, see ei ole põhjendatud, arvestades nende madalat piiriülest 
mõju ja nende tugevat omavahelist seotust kohalike eripäradega.
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Muudatusettepanek 782
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ülekande- ja jaotustariifide suhe, sh 
mittediskrimineerimisega seotud 
põhimõtted;

(e) ülekande- ja jaotustariifide suhe, sh 
mittediskrimineerimisega seotud 
põhimõtted, nagu on kokku lepitud ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksusega;

Or. en

Muudatusettepanek 783
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võrgukasutajate rühmad, kelle 
suhtes kohaldatakse tariife, sh tariife 
käsitlevaid erandeid.

(g) võrgukasutajate rühmad, kelle 
suhtes kohaldatakse tariife, ja viis, kuidas 
nende suhtes rakendatavad erinevad 
tariifid kajastavad kulude õiglast 
jaotamist ja väldivad põhjendamatut 
riigiabi.

Or. en

Muudatusettepanek 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võrgukasutajate rühmad, kelle 
suhtes kohaldatakse tariife, sh tariife 
käsitlevaid erandeid.

(g) võrgukasutajate rühmad, kelle 
suhtes kohaldatakse tariife tarbimise 
eripärade ja vormide kohaselt, sh tariife 
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käsitlevaid erandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) meetodid omatarbimise, 
detsentraliseeritud tootmise, salvestamise 
ja nõudlusele reageerimise ning nende 
vastastikuse täiendavuse kasude 
väljaarvestamiseks.

Or. en

Selgitus

Ülekande- ja jaotustariifide meetodite areng kehtestab põhimõtted aktiivsete tarbijate 
reaalmajanduse, tehnilise ja sotsiaalse mõju hindamiseks. Kulude kaalumisega peab seetõttu 
kaasnema nende hüvede hindamine, mida pakub omatarbimise, omatootmise, salvestamise ja 
nõudlusele reageerimise arendamine. Nende hüvedega võetakse muu hulgas arvesse välditud 
CO2-heidet, vähendatud soodustariife ja vähendatud võrgu ajakohastamise vajadusi.

Muudatusettepanek 786
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) meetodid omatarbimise, 
detsentraliseeritud tootmise, salvestamise 
ja nõudlusele reageerimise ning nende 
vastastikuse täiendavuse kasude 
väljaarvestamiseks.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva artikli sätetesse tuleks lisada uusi toimijaid vastavalt artiklis 1 sätestatud määruse 
laiema kohaldamisalaga.

Muudatusettepanek 787
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) jaotatud energiaressursside 
kulutasuvuse analüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) jaotatud energiaressursside 
kulutasuvuse analüüs.

Or. en

Selgitus

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Muudatusettepanek 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Lõike 9 punkti b kohaldamisel ei 
aktsepteerita tariifidega kaetavate kulude 
jaoks soovituste andmisel kulusid ja 
ülekandevõime piiratust, mis ületavad 
liidu keskmist, kõlblike kuludena.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. Reguleerivad asutused võtavad 
põhivõrguettevõtjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate tõhususe 
mõõtmiseks vastu näitajate paketi, mis 
peaks hõlmama vähemalt kõiki järgmisi 
punkte:

– piiratud energia maht MWh-des 
struktureerituna tootmisallika liigi järgi;

– dünaamiliste liinikarakteristikute alusel 
juhitavate liinide pikkuse protsent;

– eemalt seiratavate ja reaalajas 
kontrollitavate alajaamade protsent;

– dünaamiliste liinikarakteristikute alusel 
juhitavate liinide pikkuse protsent;

– kahjud kõrge-, kesk- ja 
madalpingevõrkudes;

– elektritarne katkestuste sagedus ja 
kestus võrgus.

Hiljemalt [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] ja seejärel iga kahe 
aasta järel avaldavad reguleerivad 
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asutused aruande põhivõrguettevõtjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate tõhususe kohta, 
vajaduse korral koos soovitustega 
paranduste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist artikli 55 lõike 1 punkti k 
kohaste delegeeritud õigusaktide kaudu, 
võtavad reguleerivad asutused ameti 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse 
ülekandetariifide või vastavate meetodite 
heakskiitmisel või kehtestamisel vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
59 lõike 6 punktile a.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Jaotustariifide meetodid ja võrgutariifid põhinevad riiklikel ja piirkondlikel mõjudel. 
Võrgutariifide ühtlustamine on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellest tulenevalt ei ole 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil õigus anda selle raames soovitusi. 
Delegeeritud õigusakt ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 792
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist artikli 55 lõike 1 punkti k 

välja jäetud
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kohaste delegeeritud õigusaktide kaudu, 
võtavad reguleerivad asutused ameti 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse 
ülekandetariifide või vastavate meetodite 
heakskiitmisel või kehtestamisel vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
59 lõike 6 punktile a.

Or. en

Selgitus

Jaotustariifid peavad kajastama struktuurilisi ja piirkondlikke asjaolusid sõltuvalt 
tarbimisest, lisaväärtus on seetõttu küsitav. Ühtlustatud struktuur ja kaheaastane 
ajakohastamise tsükkel võivad põhjustada tariifisüsteemis märkimisväärseid moonutusi, nt 
regulatiivsete otsuste prognoositavuse mõttes.

Muudatusettepanek 793
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist artikli 55 lõike 1 punkti k 
kohaste delegeeritud õigusaktide kaudu, 
võtavad reguleerivad asutused ameti 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse 
ülekandetariifide või vastavate meetodite 
heakskiitmisel või kehtestamisel vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
59 lõike 6 punktile a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist artikli 55 lõike 1 punkti k 
kohaste delegeeritud õigusaktide kaudu, 
võtavad reguleerivad asutused ameti 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse 
ülekandetariifide või vastavate meetodite 
heakskiitmisel või kehtestamisel vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
59 lõike 6 punktile a.

10. Artikli 16 lõike 9 kohaselt 
avaldatud teave on avalikkusele 
kättesaadav, tasuta ja ilma mis tahes 
piiranguteta selle kasutamisele. See 
avaldatakse: a) kasutajale arusaadavalt; 
b) selgelt, kergesti kättesaadavalt ja 
kedagi diskrimineerimata; c) 
allalaadimiseks sobivas vormis; d) ühes 
või mitmes asjaomase liikmesriigi 
ametlikus keeles ja vastavalt võimalustele 
saksa keeles, kui liikmesriigi ametlik keel 
ei ole saksa keel.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist artikli 55 lõike 1 punkti k 
kohaste delegeeritud õigusaktide kaudu, 
võtavad reguleerivad asutused ameti 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse 
ülekandetariifide või vastavate meetodite 
heakskiitmisel või kehtestamisel vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
59 lõike 6 punktile a.

10. Hiljemalt kuus kuud pärast 
jõustumist ja hiljem iga kahe aasta järel 
avaldab (avaldavad) riiklik reguleeriv 
asutus või pädevad põhivõrguettevõtjad, 
nagu on otsustanud riiklik reguleeriv 
asutus, minimaalsete avaldamisnõuete 
malli kohase teabe, metoodika ja kogu 
kulude alase teabe vastavate 
võrgutariifide väljaarvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist artikli 55 lõike 1 punkti k 
kohaste delegeeritud õigusaktide kaudu, 
võtavad reguleerivad asutused ameti 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse
ülekandetariifide või vastavate meetodite 
heakskiitmisel või kehtestamisel vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
59 lõike 6 punktile a.

10. Ilma et see piiraks täiendavat 
ühtlustamist seadusandliku tavamenetluse
kaudu, kohaldavad reguleerivad asutused 
ameti suuniseid ülekandetariifide või 
vastavate meetodite heakskiitmisel või 
kehtestamisel vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 59 lõike 6 
punktile a.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Amet jälgib oma soovituse 
rakendamist ja esitab komisjonile iga 
aasta 31. jaanuariks aruande. Ta 
ajakohastab soovitust vähemalt kord iga 
kahe aasta tagant.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 798
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Amet jälgib oma soovituse 
rakendamist ja esitab komisjonile iga 
aasta 31. jaanuariks aruande. Ta 
ajakohastab soovitust vähemalt kord iga 
kahe aasta tagant.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Amet jälgib oma soovituse 
rakendamist ja esitab komisjonile iga 
aasta 31. jaanuariks aruande. Ta 
ajakohastab soovitust vähemalt kord iga 
kahe aasta tagant.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Jaotustariifide meetodid ja võrgutariifid põhinevad riiklikel ja piirkondlikel mõjudel. 
Võrgutariifide ühtlustamine on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellest tulenevalt ei ole 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil õigus anda selle raames soovitusi.

Muudatusettepanek 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Amet jälgib oma soovituse 
rakendamist ja esitab komisjonile iga 
aasta 31. jaanuariks aruande. Ta 
ajakohastab soovitust vähemalt kord iga 
kahe aasta tagant.

11. Amet avaldab korrapäraselt 
kokkuvõtva aruande riiklike reguleerivate 
asutuste või põhivõrguettevõtjate poolt 
artikli 16 lõike 9 kohaselt avaldatud teabe 
kohta. Pärast kokkuvõtva aruande kahte 
väljaandmist võib amet esitada arvamuse, 
mis on suunatud reguleerivatele 
asutustele ülekandetariifide läbipaistvuse 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 801
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks võrguinvesteeringute 
kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu.

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks olemasolevate 
võrkudevaheliste ühenduste kasutamise 
optimeerimise, võrguinvesteeringute 
kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu. Kui tulusid ei saa 
tõhusalt kasutada esimese lõigu punktides 
a ja/või b sätestatud eesmärkidel, võib 
neid asjaomase liikmesriigi reguleerivate 
asutuste heakskiidul kasutada summas, 
mida võetakse arvesse võrgutariifide 
arvutamise metoodika heakskiitmisel 
ja/või võrgutariifide kehtestamisel.

Or. en

(Sõnastuse viimane osa pärineb esialgsest määrusest.)

Selgitus

Mitte ainult uute võrkudevaheliste ühenduste ehitamist, vaid ka olemasolevate optimeerimist 
tuleb rahastada võimsusjaotustulust, sest see saab samamoodi viia ülekandevõime piiratuse 
paranemiseni. Käesolev muudatusettepanek kehtestatakse ka käesoleva artikli lõikes 1 
kehtestatud põhimõtte kontekstis („ega vähendada stiimulit ülekandevõime piiratuse 
vähendamiseks“) ja muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 59 lõikega 3 
(„kohaldatakse ka olemasolevate võrkudevaheliste ühenduste võimsuse märkimisväärse 
suurendamise suhtes“).

Muudatusettepanek 802
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks võrguinvesteeringute 

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks kooskõlastatud 
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kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu.

parandusmeetmete ja/või
võrguinvesteeringute kaudu, eelkõige kuni 
iga piiriülese raja edastamisvõimsuse 
sihtväärtuseni.

Or. en

Selgitus

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Muudatusettepanek 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks võrguinvesteeringute 
kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu.

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks kooskõlastatud 
parandusmeetmete ja/või
võrguinvesteeringute kaudu, eelkõige kuni 
iga piiriülese raja edastamisvõimsuse 
sihtväärtuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks (b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
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või suurendamiseks võrguinvesteeringute 
kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu.

või suurendamiseks kooskõlastatud 
parandusmeetmete ja/või 
võrguinvesteeringute kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühendamisvõimsuste säilitamiseks 
või suurendamiseks võrguinvesteeringute 
kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu.

(b) ühendamisvõimsuste 
suurendamiseks võrguinvesteeringute 
kaudu, eelkõige uute võrkudevaheliste 
ühenduste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 806
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) avamere elektrivõrgu 
arendamiseks ja avameretootmise 
ühendamiseks maismaa ülekandevõrku;

Or. en

Muudatusettepanek 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tariifide alandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 808
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) pumphüdrosalvestamise 
arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 810
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
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esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, võib neid järelejäänud 
valikuna asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivate asutuste heakskiidul 
kasutada summas, mille ülemmäära 
määravad kindlaks nimetatud 
reguleerivad asutused sissetulekuna, mida 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
võrgutariifide arvutamise metoodika 
heakskiitmisel ja/või võrgutariifide 
kehtestamisel. Reguleerivad asutused 
võivad kasutada seda võimalust ainult 
juhtudel, kui põhivõrguettevõtja kohustub 
tegema otsuse võtta enda kanda kõik 
võrkudevahelise ühenduse projektid, 
millel on positiivne netohüve ning mis 
omab maksubilanssi, mis on piisav nende 
investeeringute rahastamiseks.
Ülejäänud osa tuludest kantakse sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale, 
kuni seda saab esimese lõigu punktides a 
ja/või b sätestatud eesmärkidel kasutada.
Reguleeriv asutus teavitab ametit teises 
lõigus osutatud heakskiitvast otsusest.

Or. en

Selgitus

Kuigi amet nõustub ideega, et ülekandevõime piiratuse juhtimisest saadud tulusid tuleks 
kasutada määruses 714/2009 sätestatud piiriülese suutlikkuse kindluse suurendamiseks ja 
garanteerimiseks, ning toetab seda ideed, ei ole keeld kasutada ülekandevõime piiratuse 
juhtimisest saadud tulusid võrgutariifide alandamiseks põhjendatud.

Muudatusettepanek 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale 
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tulevaseks kasutamiseks nendel 
otstarvetel. Alternatiivselt võib neid 
asjaomaste liikmesriikide reguleerivate 
asutuste heakskiidul kasutada summas, 
mille ülemmäära määravad kindlaks 
nimetatud reguleerivad asutused 
sissetulekuna, mida reguleerivad asutused 
võtavad arvesse võrgutariifide arvutamise 
metoodika heakskiitmisel ja/või 
võrgutariifide kehtestamisel.
Ülejäänud osa tuludest kirjendatakse 
sisemises raamatupidamisarvestuses 
eraldi reale, kuni seda saab esimese lõigu 
punktides a ja/või b sätestatud 
eesmärkidel kasutada. Reguleeriv asutus 
teavitab ametit teises lõigus osutatud 
heakskiitvast otsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel. Neid võib asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste 
heakskiidul kasutada summas, mille 
ülemmäära määravad kindlaks nimetatud 
reguleerivad asutused sissetulekuna, mida 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
võrgutariifide arvutamise metoodika 
heakskiitmisel ja/või võrgutariifide 
kehtestamisel. Ülejäänud osa tuludest 
kantakse sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale, 
kuni seda saab esimese lõigu punktides a 
ja/või b sätestatud eesmärkidel kasutada.
Reguleeriv asutus teavitab ametit teises 
lõigus osutatud heakskiitvast otsusest.

Or. en
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Selgitus

The proposed Muudatusettepanek is aimed to reestablish the possibility to use congestion 
revenues as a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity 
package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Muudatusettepanek 813
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a, b, b a või b c
sätestatud eesmärkidel, tuleb need kanda 
sisemises raamatupidamisarvestuses eraldi 
reale tulevaseks kasutamiseks nendel 
otstarvetel.
Olenemata teisest lõigust võib 
liikmesriikides, kus saavutatakse liidu 
süsteemidevahelise ühenduse eesmärk 15 
% ja ei leia aset ega ole prognoositud 
võrkudevaheliste ühenduste 
ülekandevõime piiratus, ülejäänud tulu 
kasutada sissetulekuna, mida asjaomase 
liikmesriigi reguleerivad asutused võtavad 
arvesse võrgutariifide arvutamise 
metoodika heakskiitmisel ja/või 
võrgutariifide kehtestamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 814
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a ja/või b 
sätestatud eesmärkidel, võib neid 
asjaomase liikmesriigi reguleerivate 
asutuste heakskiidul kasutada 
sissetulekuna, mida reguleerivad asutused 
võtavad arvesse võrgutariifide arvutamise
metoodika heakskiitmisel ja/või 
võrgutariifide kehtestamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 815
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Me soovitame jätta välja kavandatud teksti ja säilitada olemasolev tekst määrusest 714/2009, 
nagu lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek 816
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 817
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, tuleb need kanda sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel, võib neid kasutada tariifide 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui esimese lõigu punktides a ja b 
sätestatud eesmärgid on täidetud, 
kasutatakse ülejäänud tulu sissetulekuna, 
mida riiklikud reguleerivad asutused 
võtavad arvesse võrgutariifide arvutamise 
metoodika heakskiitmisel ja/või 
võrgutariifide kehtestamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 819
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulude kasutamine kooskõlas 
lõike 2 punktidega a ja b peab toimuma 
vastavalt meetodile, mille on ette pannud 
amet ja heaks kiitnud komisjon. Ameti 
ettepanek esitatakse komisjonile [OP: 12 
months after entry into force] ja 
kiidetakse heaks kuue kuu jooksul.

välja jäetud

Amet võib omaalgatuslikult või komisjoni 
taotlusel meetodit ajakohastada ning 
komisjon kiidab ajakohastatud meetodi 
heaks hiljemalt kuus kuud alates selle 
esitamisest.

Enne komisjonile esitamist konsulteerib 
amet meetodi osas vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 863/2 uuesti sõnastatud 
määruse (EÜ) nr 713/2009] artiklile 15.

Meetodiga tuleb vähemalt täpsustada 
tingimused, mille kohaselt tulusid võib 
kasutada lõike 2 punktide a ja b 
eesmärgil, ning see, mis tingimustel ja kui 
kaua neid võib hoida sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi real 
tulevaseks kasutamiseks nendel 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud eelmise lõikega.

Muudatusettepanek 820
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulude kasutamine kooskõlas 
lõike 2 punktidega a ja b peab toimuma 
vastavalt meetodile, mille on ette pannud 
amet ja heaks kiitnud komisjon. Ameti 
ettepanek esitatakse komisjonile [OP: 12 
months after entry into force] ja 
kiidetakse heaks kuue kuu jooksul.

välja jäetud

Amet võib omaalgatuslikult või komisjoni 
taotlusel meetodit ajakohastada ning 
komisjon kiidab ajakohastatud meetodi 
heaks hiljemalt kuus kuud alates selle 
esitamisest.

Enne komisjonile esitamist konsulteerib 
amet meetodi osas vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 863/2 uuesti sõnastatud 
määruse (EÜ) nr 713/2009] artiklile 15.

Meetodiga tuleb vähemalt täpsustada 
tingimused, mille kohaselt tulusid võib 
kasutada lõike 2 punktide a ja b 
eesmärgil, ning see, mis tingimustel ja kui 
kaua neid võib hoida sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi real 
tulevaseks kasutamiseks nendel 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Määrusega kehtestatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti pädevus 
teha ettepanek võimsusjaotustulu kasutamise metoodika kohta. Selline nõue mõjutab otseselt 
põhivõrguettevõtjate ainupädevust kanda täit vastutust ülekandesüsteemi tehtavate 
investeeringute üle. Kõnealune nõue uute pädevuste jaoks koostööametile võib viia 
pöördumatute kuludeni väärkasutatud investeeringute korral. Neil põhjustel teeme ettepaneku 
jätta välja käesoleva artikli lõige 3.

Muudatusettepanek 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulude kasutamine kooskõlas lõike 2 
punktidega a ja b peab toimuma vastavalt 
meetodile, mille on ette pannud amet ja 
heaks kiitnud komisjon. Ameti ettepanek 
esitatakse komisjonile [OP: 12 months 
after entry into force] ja kiidetakse heaks 
kuue kuu jooksul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 822
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulude kasutamine kooskõlas lõike 2 
punktidega a ja b peab toimuma vastavalt 
meetodile, mille on ette pannud amet ja 
heaks kiitnud komisjon. Ameti ettepanek 
esitatakse komisjonile [OP: 12 months 
after entry into force] ja kiidetakse heaks 
kuue kuu jooksul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 823
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib omaalgatuslikult või komisjoni 
taotlusel meetodit ajakohastada ning 
komisjon kiidab ajakohastatud meetodi 
heaks hiljemalt kuus kuud alates selle 
esitamisest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 824
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne komisjonile esitamist konsulteerib 
amet meetodi osas vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 863/2 uuesti sõnastatud 
määruse (EÜ) nr 713/2009] artiklile 15.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 825
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodiga tuleb vähemalt täpsustada 
tingimused, mille kohaselt tulusid võib 
kasutada lõike 2 punktide a ja b 
eesmärgil, ning see, mis tingimustel ja kui 
kaua neid võib hoida sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi real 
tulevaseks kasutamiseks nendel 
eesmärkidel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 826
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetodiga tuleb vähemalt täpsustada 
tingimused, mille kohaselt tulusid võib 

välja jäetud



PE609.625v01-00 38/189 AM\1133367ET.docx

ET

kasutada lõike 2 punktide a ja b 
eesmärgil, ning see, mis tingimustel ja kui 
kaua neid võib hoida sisemises 
raamatupidamisarvestuses eraldi real 
tulevaseks kasutamiseks nendel 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 827
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikides või kolmandates 
riikides, kes kasutavad võrkudevahelistest 
ühendustest saadavat tulu sissetulekuna, 
mida tuleb võtta arvesse võrgutariifide 
väljaarvestamisel osana poliitikast, mis on 
sõnaselgelt kujundatud meelitama ligi 
uusi investeeringuid ühendusvõimsusesse, 
võidakse mis tahes tulusid, mis tulenevad 
võimsuse eraldamisest võrkudevahelistele 
ühendustele, mida omab ja käitab 
põhilisest ülekandesüsteemist eraldiseisev 
juriidiline isik, asjaomase liikmesriigi 
reguleerivate asutuste heakskiidul 
kasutada summas, mille ülemmäära 
määravad kindlaks nimetatud 
reguleerivad asutused sissetulekuna, mida 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
võrgutariifide arvutamise metoodika 
heakskiitmisel ja/või võrgutariifide 
kehtestamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 828
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põhivõrguettevõtjad määravad 
eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil 
võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad 
aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Iga aasta 31. juuliks avaldavad riiklikud 
reguleerivad asutused iga-aastase aruande, 
milles esitatakse12 kuu jooksul, kuni sama 
aasta 30. juunini saadud tulu ja kõnealuse
tulu kasutamine, sh konkreetsed projektid, 
mille jaoks tulu kasutati, või 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale 
pandud summa, koos tõendusega, et 
selline kasutus vastab käesolevale 
määrusele ja lõike 3 kohaselt välja 
töötatud meetodile.

4. Põhivõrguettevõtjad annavad aru 
kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Riiklikud reguleerivad asutused avaldavad 
iga-aastase aruande, milles esitatakse 12 
kuu jooksul, kuni sama aasta 31. 
detsembrini saadud tulu ja kõnealuse tulu 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 829
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põhivõrguettevõtjad määravad 
eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil 
võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad 
aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Iga aasta 31. juuliks avaldavad riiklikud 
reguleerivad asutused iga-aastase aruande, 
milles esitatakse12 kuu jooksul, kuni sama 
aasta 30. juunini saadud tulu ja kõnealuse 
tulu kasutamine, sh konkreetsed projektid, 
mille jaoks tulu kasutati, või 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale 
pandud summa, koos tõendusega, et selline 
kasutus vastab käesolevale määrusele ja 
lõike 3 kohaselt välja töötatud meetodile.

4. Põhivõrguettevõtjad annavad aru 
võimsusjaotustulu tegelikust kasutamisest. 
Riiklikud reguleerivad asutused avaldavad
iga-aastase aruande, milles esitatakse 12 
kuu jooksul, kuni sama aasta 31. 
detsembrini saadud tulu ja kõnealuse tulu 
kasutamine.

Or. en
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Selgitus

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Muudatusettepanek 830
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põhivõrguettevõtjad määravad 
eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil 
võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad 
aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Iga aasta 31. juuliks avaldavad riiklikud 
reguleerivad asutused iga-aastase aruande, 
milles esitatakse12 kuu jooksul, kuni sama 
aasta 30. juunini saadud tulu ja kõnealuse 
tulu kasutamine, sh konkreetsed projektid, 
mille jaoks tulu kasutati, või 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale 
pandud summa, koos tõendusega, et
selline kasutus vastab käesolevale 
määrusele ja lõike 3 kohaselt välja 
töötatud meetodile.

4. Põhivõrguettevõtjad annavad aru 
võimsusjaotustulu kasutamisest. Riiklikud 
reguleerivad asutused avaldavad iga-
aastase aruande, milles esitatakse 12 kuu 
jooksul, kuni sama aasta 31. detsembrini
saadud tulu ja kõnealuse tulu kasutamine, 
sh konkreetsed projektid, mille jaoks tulu 
kasutati.

Or. en
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Selgitus

Komisjon kavandab jätta välja põhivõrguettevõtjate võimaluse kasutada võimsusjaotustulu 
ülekandetariifide taseme vähendamiseks.

Muudatusettepanek 831
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põhivõrguettevõtjad määravad 
eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil 
võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad 
aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Iga aasta 31. juuliks avaldavad riiklikud 
reguleerivad asutused iga-aastase aruande, 
milles esitatakse12 kuu jooksul, kuni sama 
aasta 30. juunini saadud tulu ja kõnealuse 
tulu kasutamine, sh konkreetsed projektid, 
mille jaoks tulu kasutati, või 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale 
pandud summa, koos tõendusega, et selline 
kasutus vastab käesolevale määrusele ja
lõike 3 kohaselt välja töötatud meetodile.

4. Põhivõrguettevõtjad määravad 
eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil 
võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad 
aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Põhivõrguettevõtjad määravad eelnevalt 
selgelt kindlaks, mil viisil 
võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad 
aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. 
Iga aasta 31. juuliks avaldavad riiklikud 
reguleerivad asutused iga-aastase aruande, 
milles esitatakse12 kuu jooksul, kuni sama 
aasta 30. juunini saadud tulu ja kõnealuse 
tulu kasutamine, sh konkreetsed projektid, 
mille jaoks tulu kasutati, 
raamatupidamisarvestuses eraldi reale 
pandud summa või summa, mida on 
kasutatud võrgutariifide väljaarvutamisel, 
koos tõendusega, et selline kasutus vastab 
käesolevale määrusele. Juhtudel, kui osa 
ülekandevõime piiratuse juhtimisest 
saadud tulust kasutatakse võrgutariifide 
väljaarvutamisel, võidakse aruandes 
sätestada lõike 2 kohaste kohustuste ja 
maksubilansi kriteeriumide täitmine 
põhivõrguettevõtja poolt.

Or. en

Selgitus

Keeld kasutada ülekandevõime piiratuse juhtimisest saadud tulu võrgutariifide alandamiseks 
ei ole põhjendatud.
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Muudatusettepanek 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikides või kolmandates 
riikides, kes kasutavad võrkudevahelistest 
ühendustest saadavat tulu sissetulekuna, 
mida tuleb võtta arvesse võrgutariifide 
väljaarvestamisel osana poliitikast, mis on 
sõnaselgelt kujundatud meelitama ligi 
uusi investeeringuid ühendusvõimsusesse, 
võidakse mis tahes tulusid, mis tulenevad 
võimsuse eraldamisest võrkudevahelistele 
ühendustele, mida omab ja käitab 
põhilisest ülekandesüsteemist eraldiseisev 
juriidiline isik, asjaomase liikmesriigi 
reguleerivate asutuste heakskiidul 
kasutada summas, mille ülemmäära 
määravad kindlaks nimetatud 
reguleerivad asutused sissetulekuna, mida 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
võrgutariifide arvutamise metoodika 
heakskiitmisel ja/või võrgutariifide 
kehtestamisel.

Or. en

Selgitus

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This Muudatusettepanek 
will allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Muudatusettepanek 833
Seán Kelly
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikides või kolmandates 
riikides, kes kasutavad võrkudevahelistest 
ühendustest saadavat tulu sissetulekuna, 
mida tuleb võtta arvesse võrgutariifide 
väljaarvestamisel osana poliitikast, mis on 
sõnaselgelt kujundatud meelitama ligi 
uusi investeeringuid ühendusvõimsusesse, 
võidakse mis tahes tulusid, mis tulenevad 
võimsuse eraldamisest võrkudevahelistele 
ühendustele, mida omab ja käitab 
põhilisest ülekandesüsteemist eraldiseisev 
juriidiline isik, asjaomase liikmesriigi 
reguleerivate asutuste heakskiidul 
kasutada summas, mille ülemmäära 
määravad kindlaks nimetatud 
reguleerivad asutused sissetulekuna, mida 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
võrgutariifide arvutamise metoodika 
heakskiitmisel ja/või võrgutariifide 
kehtestamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 834
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
riiklikule ressursside piisavuse 
hinnangule, millega võetakse arvesse
artikli 19 kohast Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangut. Riikliku ressursside 
piisavuse hinnangu metoodika määrab 
kindlaks liikmesriik ja sellega võetakse 
arvesse artikli 19 lõikes 4 osutatud 
metoodikat.
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Or. en

Muudatusettepanek 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
riiklikule ressursside piisavuse 
hinnangule, milles tuleks arvesse võtta
artikli 19 kohast Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangut. Riikliku ressursside 
piisavuse hinnangu elluviimise meetodi 
määravad kindlaks liikmesriigid ning 
seejuures võetakse arvesse artikli 19 
lõikes 4 sätestatud meetodit.

Or. pl

Selgitus

Peamine viitedokument reservvõimsuse mehhanismide kasutuselevõtmiseks peaks olema 
riiklik ressursside piisavuse hinnang.

Muudatusettepanek 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
riiklikule ressursside piisavuse 
hinnangule, millega võetakse arvesse
artikli 19 kohast Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangut. Riikliku ressursside 
piisavuse hinnangu metoodika määrab 
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kindlaks liikmesriik ja sellega võetakse 
arvesse artikli 19 lõikes 4 osutatud 
metoodikat.

Or. en

Selgitus

Elektrivarustuskindlus saab esineda ainult siis, kui pädevus teostada ressursside piisavuse 
hinnangut jäetakse liikmesriikidele. Kuigi ressursside piisavuse järelevalve ja hindamine 
Euroopa tasandil võiks olla kasulik, peaks see täiendama ja toetama riiklikku hindamist. 
Euroopa tasandil ei saa hõlmata kõiki riiklikke nõudeid vajaliku üksikasjade tasemega ja 
seega nõuetekohaselt hinnata süsteemi piisavust.

Muudatusettepanek 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
riiklikule ressursside piisavuse 
hinnangule, millega võetakse arvesse
artikli 19 kohast Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangut. Riikliku ressursside 
piisavuse hinnangu metoodika määrab 
kindlaks liikmesriik ja sellega võetakse 
arvesse artikli 19 lõikes 4 osutatud 
metoodikat.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga ei võeta arvesse subsidiaarsuse põhimõtet. Kuigi ressursside 
piisavuse järelevalve ja hindamine Euroopa tasandil on vajalik ja võiks osutuda kasulikuks, 
peaks Euroopa ressursside piisavuse hinnang ainult täiendama ja toetama riiklikku 
ressursside piisavuse hindamist. Ainult riiklikul tasandil tehtud hinnangud tagaksid piisava 
üksikasjade taseme. Euroopa ressursside piisavuse hinnang ei saa hõlmata kõiki riiklikke 
tingimusi vajaliku üksikasjade tasemega ja seega nõuetekohaselt hinnata süsteemi piisavust.



PE609.625v01-00 46/189 AM\1133367ET.docx

ET

Muudatusettepanek 838
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
riiklikule ressursside piisavuse 
hinnangule, millega võetakse arvesse
artikli 19 kohast Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangut. Riikliku ressursside 
piisavuse hinnangu metoodika määrab 
kindlaks liikmesriik ja sellega võetakse 
arvesse artikli 19 lõikes 4 osutatud 
metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule ja piisavuse 
hinnangule, millel on piirkondlik ja 
riiklik ulatus, mis hõlmab liikmesriigi 
territooriumi ja mis järgib artiklis 19 
määratletud metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule. Mis tahes 
metoodikaga ressursside piisavuse 
hindamiseks tuleb võtta nõuetekohaselt 
arvesse elektrinõudluse arengut ja liidu 
energiatõhususe õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
riiklikule ressursside piisavuse 
hinnangule. Liikmesriigid võivad viidata
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse metoodikale.

Or. en

Muudatusettepanek 842
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule, mis täiendab 
riiklikke ressursside piisavuse 
hinnanguid.
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Or. en

Muudatusettepanek 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid hindavad ressursside 
piisavust oma territooriumil, võttes arvesse 
süsteemide vastastikust ühenduvust ja
artikli 19 kohase Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangu andmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid kasutavad artikli 19 
kohase Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangu tulemusi, et kontrollida 
ressursside piisavuse probleeme oma 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 845
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
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piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule, annavad aru 
ressursside piisavuse kohta oma 
territooriumil ja avaldavad selle.

Or. en

Muudatusettepanek 846
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule, annavad aru 
ressursside piisavuse kohta oma 
territooriumil ja avaldavad selle.

Or. en

Muudatusettepanek 847
Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil kooskõlas
artikli 19 lõike 4 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse metoodikaga.

Or. en

Selgitus

Vaja on tootmise piisavuse hinnangu ühiseid eeskirju ja ELi metoodikat, et ühtlustada 
hindamise erinevat taset (üleeuroopaline ja riiklik) ning võimaluse korral võrrelda erinevate 
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uuringute ja hinnangute tulemusi.

Muudatusettepanek 848
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil kooskõlas
artikli 19 lõike 4 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse metoodikaga.

Or. en

Selgitus

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Muudatusettepanek 849
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangule.

1. Liikmesriigid jälgivad ressursside 
piisavust oma territooriumil vastavalt 
artikli 19 kohasele riiklikule ressursside 
piisavuse hinnangule.

Or. en
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Selgitus

Ainult riiklikul tasandil tehtud hinnangud tagaksid piisava üksikasjade taseme.

Muudatusettepanek 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille 
puhul liikmesriigid peavad tegema 
kindlaks mis tahes regulatiivsed 
moonutused, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

2. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus (võttes arvesse süsteemide 
vastastikust ühenduvust ja ressursside 
piisavuse hinnangu andmeid) ilmneb 
probleem, siis peavad liikmesriigid tegema 
kindlaks mis tahes regulatiivsed 
moonutused, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. fr

Muudatusettepanek 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleem, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes turualased ja regulatiivsed 
moonutused, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele ja kestmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 852
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Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklikes hinnangutes või Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangus tehakse 
kindlaks ressursside piisavusega seotud 
probleemid, mille puhul liikmesriigid 
peavad tegema kindlaks mis tahes 
regulatiivsed moonutused, mis põhjustasid 
selle probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 853
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes turutõrked ja/või regulatiivsed 
moonutused, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 2. Euroopa ressursside piisavuse 
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hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes turutõrked ja/või regulatiivsed 
moonutused, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Selgitus

Kuna ka turutõrked võivad olla piisavusprobleemide põhjuseks, tuleks kõnelaused turutõrked 
samuti tuvastada ja neid käsitleda.

Muudatusettepanek 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused ja 
turutõrked, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Selgitus

Mitte ainult regulatiivsed moonutused, vaid ka turutõrked, nagu tõkked turuga liitumisele, 
konkurentsivastane käitumine, piiratud juurdepääs rahastamisele, võivad 
ebaproportsionaalselt koormata teatavaid tehnoloogiaid või osalejaid ja seega anda oma osa 
piisavusprobleemide loomisele.

Muudatusettepanek 856
Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused ja 
turutõrked, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused ja 
turutõrked, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Selgitus

Lisaks regulatiivsetele moonutustele võivad ka turutõrked, nagu tõkked turuga liitumisele, 
konkurentsivastane käitumine, piiratud juurdepääs rahastamisele, koormata 
ebaproportsionaalselt teatavaid tehnoloogiaid või turul osalejaid ja võivad anda oma osa 
piisavusprobleemide loomisele. Oluline on näha kaugemale puhtalt regulatiivsetest tõketest.

Muudatusettepanek 858
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused ja 
turutõrked, mis põhjustasid selle 
probleemi või mis aitasid kaasa selle 
tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 859
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklike ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 

2. Riiklike ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
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liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

Or. en

Selgitus

Piisavuse hinnanguid peaksid tegema liikmesriigid, heaks kiitma riiklikud reguleerivad 
asutused ja need peaksid põhinema ühisel Euroopa metoodikal, mille on määratlenud 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet.

Muudatusettepanek 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklike ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga ei võeta arvesse subsidiaarsuse põhimõtet. Kuigi ressursside 
piisavuse järelevalve ja hindamine Euroopa tasandil on vajalik ja võiks osutuda kasulikuks, 
peaks Euroopa ressursside piisavuse hinnang ainult täiendama ja toetama riiklikku 
ressursside piisavuse hindamist. Ainult riiklikul tasandil tehtud hinnangud tagaksid piisava 
üksikasjade taseme. Euroopa ressursside piisavuse hinnang ei saa hõlmata kõiki riiklikke 
tingimusi vajaliku üksikasjade tasemega ja seega nõuetekohaselt hinnata süsteemi piisavust.

Muudatusettepanek 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklike ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

Or. pl

Selgitus

Peamine viitedokument reservvõimsuse mehhanismide kasutuselevõtmiseks peaks olema 
riiklik ressursside piisavuse hinnang.

Muudatusettepanek 864
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

2. Riiklike ressursside piisavuse 
hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid, mille puhul 
liikmesriigid peavad tegema kindlaks mis 
tahes regulatiivsed moonutused, mis 
põhjustasid selle probleemi või mis aitasid 
kaasa selle tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 865
András Gyürk, György Hölvényi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 866
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava ja 
rakendamiskava aja kohta, mille jooksul 
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mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

tuleb vastu võtta meetmed mis tahes 
kindlakstehtud regulatiivsete moonutuste ja 
turutõrgete kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, tagavad nad 
eelkõige, et nad annavad oma panuse ELi 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidesse ja 2050. aasta CO2-
heite vähendamise eesmärkidesse ja 
kõrvaldavad regulatiivsed moonutused, 
võimaldades nappusest juhinduvat 
hinnakujundust, arendades ühendusi, 
energia säilitamist, nõudluse poole 
paindlikkust ja jaotatud energiaressursse 
ning energiatõhusust. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni heakskiitmiseks 
ajakavadest. Komisjon hindab, kas need 
meetmed on piisavad turumoonutuste 
kõrvaldamiseks, ja annab välja otsuse 
selle kohta, kas teavitatud meetmed 
liikmesriikide ajakavades on kooskõlas 
energialiidu üldeesmärkidega.
Liikmesriigid annavad korrapäraselt aru 
edusammudest oma ajakavades sätestatud 
meetmete rakendamise kohta.
Meetmete eesmärk võib olla:
(a) kõrvaldada regulatiivsed moonutused 
ja turutõrked, sh eelkõige takistused 
suurenenud energiatõhususele, 
paindlikkusele ja taastuvenergia 
rakendamisele;
(b) kõrvaldada võimalik võimsuse 
liigpakkumine turul, jättes võrgust 
kõigepealt välja kõige reostavamad ja 
kõige vähem paindlikud ressursid;
(c) kõrvaldada hinnalaed;
(d) kehtestada nappusest juhinduva 
hinnakujunduse haldusfunktsioon, 
millele on osutatud [komisjoni määrus, 
millega kehtestatakse 
tasakaalustamissuunised] artiklis 44;
(e) suurendada ühendusvõimsust, kui see 
on vajalik kooskõlas piisavuse 
hinnanguga ja ühenduse eesmärgiga, 
ning tugevdada ja optimeerida sisevõrku, 
et käsitleda ülekandevõime piiratust;
(f) suurendada energiatõhusust, arendada 
tarbimiskaja ja salvestussuutlikkust.



PE609.625v01-00 60/189 AM\1133367ET.docx

ET

Or. en

Selgitus

Ressursside piisavuse sätted peavad hõlmama kaasaval viisil kõiki turupõhimõtteid, mis on 
sätestatud varasemates artiklites, nt artiklis 3 või artiklis 16, nii et tulemus saab olla 
suutlikkuse otsuste aluseks. Seetõttu on vaja loetleda neid kõiki siin koos.

Muudatusettepanek 867
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

3. Otsus kehtestada reservvõimsuse 
mehhanism on viimane abinõu. 
Reservvõimsuse mehhanismide 
kehtestamise otsus peab põhinema 
piirkondliku piisavuse hinnangutel. Need 
hinnangud peavad olema otsustav tegur 
selles, kas kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid. Liikmesriigid avaldavad 
ajakava, mille jooksul tuleb vastu võtta 
meetmed mis tahes kindlakstehtud 
regulatiivsete moonutuste kõrvaldamiseks. 
Kui liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige taastuvenergia osakaalu 
suurendamist, regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust. 
Ressursside piisavuse probleemide 
käsitlemisel järgivad liikmesriigid selgete 
ja läbipaistvate kriteeriumide paketti, mis 
seab prioriteediks kõige jätkusuutlikumad 
valikud reservvõimsuse mehhanismide 
kasusaajatena, olles konsulteerinud 
kavandatud reservvõimsuse mehhanismi 
suhtes vähemalt elektriliselt ühendatud 
naabruses asuvate liikmesriikidega. 
Eelkõige teevad liikmesriigid järgmist:
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Or. en

Muudatusettepanek 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

3. Liikmesriigid, kellel on mure 
ressursside piisavuse pärast, avaldavad 
tegevuskava koos ajakavaga, mille jooksul 
tuleb vastu võtta meetmed mis tahes 
kindlakstehtud regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamiseks. Kui liikmesriigid 
lahendavad ressursside piisavusega seotud 
probleeme, käsitlevad nad artikli 3 
põhimõtteid ja kaaluvad eelkõige:
a) regulatiivsete moonutuste kõrvaldamist
b) olemasolevate hinnalagede 
kõrvaldamist
c) nappusest juhinduva hinnakujunduse 
võimaldamist hindade vaba kujunemise 
abil
d) ühendusvõimsuse suurendamist
e) kõigile turuosalistele moonutamata 
turule juurdepääsu võimaldamist
f) energia säilitamise arendamist
g) nõudluse poole meetmete arendamist
h) energiatõhususse investeerimist

Or. en

Muudatusettepanek 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 

3. Kui liikmesriigid lahendavad 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
kaaluvad nad regulatiivsete moonutuste 
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moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

Or. fr

Muudatusettepanek 870
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks ja turutõrgete
käsitlemiseks. Kui liikmesriigid 
lahendavad ressursside piisavusega seotud 
probleeme, kaaluvad nad eelkõige 
regulatiivsete moonutuste kõrvaldamist, 
nappusest juhinduva hinnakujunduse 
võimaldamist, ühenduste arendamist, 
energia säilitamist, nõudluse poole 
meetmeid ja energiatõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 871
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
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moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid, omatootmist ja 
energiatõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 872
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 
mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, 
omatootmist, ühenduste arendamist, 
energia säilitamist, nõudluse poole 
meetmeid ja energiatõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid avaldavad ajakava, 
mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed 

3. Liikmesriigid, kellel on kindlaks 
tehtud piisavusega seotud probleemid,
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mis tahes kindlakstehtud regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks. Kui 
liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, kaaluvad 
nad eelkõige regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamist, nappusest juhinduva 
hinnakujunduse võimaldamist, ühenduste 
arendamist, energia säilitamist, nõudluse 
poole meetmeid ja energiatõhusust.

avaldavad rakenduskava koos sidusa 
ajakavaga, mille jooksul tuleb vastu võtta 
meetmed mis tahes kindlakstehtud 
regulatiivsete moonutuste kõrvaldamiseks. 
Kui liikmesriigid lahendavad ressursside 
piisavusega seotud probleeme, järgivad 
nad artiklit 3 ja eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 874
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõrvaldada regulatiivsed 
moonutused ja turutõrked, sh eelkõige 
takistused energiatõhususele ja 
taastuvenergia rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 875
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõrvaldada võimalik võimsuse 
liigpakkumine turul, jättes võrgust 
kõigepealt välja kõige reostavamad ja 
kõige vähem paindlikud ressursid;

Or. en

Muudatusettepanek 876
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Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada vajaduse korral 
ühendusvõimsust ja käsitleda sisevõrgu 
ülekandevõime piiratust;

Or. en

Muudatusettepanek 877
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada energiatõhusust, 
arendada tarbimiskaja meetmeid ja 
salvestussuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 878
Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kehtestavad näitajad, 
et anda aru vastavalt lõikele 3 vastu 
võetud meetmete tõhususele, ja vaatavad 
kooskõlas sellega läbi potentsiaalse 
loodava reservvõimsuse mehhanismi.

Or. en
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Selgitus

Oluline on kehtestada raamistik, millega tagatakse, et pöördumine reservvõimsuse 
mehhanismi poole on viimane abinõu. Näitajate kehtestamine ja välja selgitatud probleemi 
arengu kohta aru andmise kohustuse kehtestamine annavad oma osa reservvõimsuse 
mehhanismi turule avaldatava moonutava mõju piiramisse.

Muudatusettepanek 879
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kehtestatakse uus 
reservvõimsuse mehhanism, peab 
rakenduskava ühtlasi hõlmama 
laiahaardelist kasutamise järkjärgulise 
lõpetamise strateegiat, sh ajakava 
kõnealuse reservvõimsuse mehhanismi 
jaoks.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikliga 23 (ja artikliga 18 a) seotud sätetega peavad pärast ressursside 
piisavusega seotud probleemi tõstatamist (artikli 23 viimane lõige) kehtestatud 
reservvõimsuse mehhanismid olema ajutist laadi ja hõlmama järkjärgulise lõpetamise 
ajakava.

Muudatusettepanek 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid avaldavad 
tegevuskava koos ajakavaga, mille jooksul 
tuleb vastu võtta meetmed mis tahes 
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kindlakstehtud regulatiivsete moonutuste 
kõrvaldamiseks komisjoni poolt läbi 
vaatamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võib kahe kuu jooksul 
alates tegevuskava saamisest otsustada, 
kas meetmetest piisab regulatiivsete 
moonutuste kõrvaldamiseks, ja nõuda 
vajaduse korral liikmesriigilt 
rakenduskava muutmist.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid jälgivad 
rakenduskava kohaldamist ja avaldavad 
tulemused aastaaruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid esitavad ametile 
rakenduskava kohaldamise jälgimise 
kohta aruande arvamuse saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Amet esitab oma lõike 3 d kohase 
arvamuse komisjonile. Komisjon otsustab, 
kas reformid on piisavalt ellu viidud.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Reservvõimsuse mehhanismi käsitlevad 
eeskirjad

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnanguga kindlaks tehtud piisavuse 
probleemi korral võivad liikmesriigid 
käsitleda ülejäänud probleeme, mida ei 
saa kõrvaldada artikli 18 lõike 3 kohaste 
meetmetega, vastavalt käesoleva artikli ja 
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liidu riigiabi eeskirjadele.

2. Liikmesriigid hindavad, kas ressursside 
piisavusega seotud probleemid suudab 
lahendada strateegilise reservi vormis 
reservvõimsuse mehhanism. Ainult juhul 
kui see seda ei suuda, võivad liikmesriigid 
kehtestada muud liiki mehhanismi. 
Sellised mehhanismid ei tohi tekitada 
ebavajalikke turutõkkeid ega takistada 
piiriülest kaubandust. Need peavad olema 
avatud kõikidele tootmistehnoloogiatele, 
salvestamisele, energiatõhususele ja 
tarbimiskaja liikidele. Mehhanismi 
kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
kogused ei tohi olla selle probleemi 
lahendamiseks vajaminevast kogusest 
suuremad. Riiklik reguleeriv asutus 
kiidab heaks reservvõimsuse mehhanismi 
raames hangitava võimsuse suuruse.

3. Kui liikmesriik on kehtestanud 
reservvõimsuse mehhanismi, vaatab ta 
selle mehhanismi üle enne [kaks aastat 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast] ja tagab, et selle mehhanismi 
raames ei sõlmita uusi lepinguid, kui

(a) Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme; 
ja/või

(b) lõikes 3 osutatud meetmeid ei ole 
piisavalt rakendatud vastavalt lõikele 3 e.

4. Reservvõimsuse mehhanismid on 
ajutised.

Komisjon kiidab need heaks kõige kauem 
neljaks aastaks. Nende kasutamine 
lõpetatakse või nende kasutamist 
vähendatakse järk-järgult artikli 18 
lõike 3 ja artikli 18 lõike 3a kohase 
rakenduskava alusel.

5. Tootmisvõimsus on reservvõimsuse 
mehhanismis osalemise kõlbulik ainult 
siis, kui

(a) selle käitises toodetud 
kasvuhoonegaaside koguheide kilovatt-
tunni kohta ei ületa 350 g CO2
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ekvivalendis alates [OP: date of entry into 
force of this Regulation]; ning

(b) on suuteline koormuse all käivituma 
ja tööd lõpetama tasemel vähemalt 5 % 
oma võimsusest minutis ning suuteline 
minimeerima stabiilse väljundi taseme 
alla 40 % võimsusmehhanismidest kasu 
saavate elektrijaamade omast.

6. Võimsuse pakkujad peavad järgima 
ELi keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
tootlikkus ei tohi ületada rangemaid 
heitetasemeid, mis on seotud parima 
võimaliku tehnika ja kõigi asjaomaste 
parima võimaliku tehnika järeldustega 
uute elektrijaamade jaoks reservvõimsuse 
mehhanismides osalemiseks kehtestatud 
parima võimaliku tehnikaga seotud 
energiatõhususe kõrgemate tasemetega.

7. Ilma et see piiraks lõikes 5 sätestatud 
heitkoguste piirmäärade [ja paindlikkuse] 
nõuete viivitamatut kohaldamist, viivad 
liikmesriigid hiljemalt [kaks aastat 
käesoleva määruse jõustumisest] lõpule 
olemasolevate reservvõimsuse 
mehhanismide ja seotud lepingulise või 
halduskorra läbivaatamise ning viivad 
need vastavusse käesoleva määruse 
sätetega. Nad esitavad komisjonile 
üksikasjaliku aruande läbivaatamise 
tulemuste ja võetud meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismid, kui nad ei ole hästi kujundatud ega laadilt ajutised, võivad 
luua olulisi turu moonutusi. Neid ei tohi kasutada konventsionaalse tootmisvõimsuse 
päästenöörina. On väga oluline, et sellised mehhanismid oleksid avatud kõigile turuosalistele, 
sh piiriüleselt, ja et nad hõlmaksid paindlikkuskriteeriumeid, et suuta tõhusalt pakkuda 
võimsust lühikese etteteatamise ja paindlike mahtudega.

Muudatusettepanek 886
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Reservvõimsuse mehhanismi käsitlevad 
eeskirjad

1. Liikmesriigid hindavad, kas piisavuse 
probleemid suudab lahendada 
strateegilise reservi vormis reservvõimsuse 
mehhanism. Kui see ei ole nii, võivad 
liikmesriigid rakendada muud liiki 
mehhanismi. Sellised mehhanismid ei tohi 
tekitada ebavajalikke turutõkkeid ega 
takistada piiriülest kaubandust. Need 
peavad olema avatud kõikidele 
tootmistehnoloogiatele, salvestamisele, 
energiatõhususele ja tarbimiskaja 
liikidele. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad. Riiklik 
reguleeriv asutus kiidab heaks 
parameetrid, mille alusel määratakse 
kindlaks reservvõimsuse mehhanismi 
raames hangitava võimsuse kogus.

2. Kui liikmesriik on kehtestanud 
reservvõimsuse mehhanismi, vaatab ta 
selle mehhanismi üle enne [kaks aastat 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast] ja tagab, et selle mehhanismi 
raames ei sõlmita uusi lepinguid, kui (a) 
Euroopa ressursside piisavuse 
hinnanguga ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavuse probleemi; ja/või (b) 
lõikes 3 osutatud meetmeid ei ole piisavalt 
rakendatud.

3. Reservvõimsuse mehhanismid on 
ajutised. Komisjon kiidab need heaks 
kõige kauem neljaks aastaks. Nende 
kasutamine lõpetatakse või nende 
kasutamist vähendatakse järk-järgult 
artikli 18 lõike 3 kohase rakenduskava 
alusel.

Tootmisvõimsus on reservvõimsuse 
mehhanismis osalemise kõlbulik ainult 
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siis, kui

(a) selle käitises toodetud 
kasvuhoonegaaside koguheide kilovatt-
tunni kohta ei ületa 350 g CO2

ekvivalendis alates [OP: date of entry into 
force of this Regulation]; ning

(b) see on suuteline koormuse all 
käivituma ja tööd lõpetama vähemalt 
tasemel 5 % oma võimsusest minutis.

4. Võimsuse pakkujad peavad 
reservvõimsuse mehhanismides 
osalemiseks järgima ELi 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
parimat võimalikku tehnikat.

Or. en

Muudatusettepanek 887
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on 
elektrisüsteem üldiselt elektrivoolu 
tarnimiseks ning kui suur on 
prognoositav nõudlus elektrienergia järele 
kümneaastasel ajavahemikul alates 
kõnealuse hindamise kuupäevast

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus hinnatakse ressursside 
piisavust Euroopa Liidus. Hindamine 
peaks põhinema liikmesriikide piisavuse 
tasemetel ja sellega tuleks näha ette 
pakkumispiirkonnad piirkondlikul 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele liidus, piirkonna 
moodustavates asjaomastes 
liikmesriikides ja igas liikmesriigis üks, 
viis ja kümme aastat enne kõnealuse 
hindamise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele primaarressursside 
kättesaadavuse osas kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Uue mõiste „ressursside piisavuse hinnang“ kehtestamise tõttu on vaja määratleda uue 
tootmise piisavuse ulatuse suhe primaarsetesse allikatesse. Eksitavalt sõnastatud primaarsete 
allikate kättesaadavuse nõuded võivad mõjutada lõplikku metoodikat ja kavandatud meetmete 
ulatust süsteemi ja ressursside piisavuse valdkonnas.

Muudatusettepanek 890
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele primaarressursside 
kättesaadavuse osas kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 891
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on elektrisüsteem 
üldiselt elektrivoolu tarnimiseks ning kui 
suur on prognoositav nõudlus 
elektrienergia järele kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast

1. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ja samuti piirkondliku 
piisavuse hinnangus käsitletakse iga-
aastases aruandes seda, kui piisav on 
elektrisüsteem üldiselt elektrivoolu 
tarnimiseks ning kui suur on prognoositav 
nõudlus elektrienergia järele kümneaastasel 
ajavahemikul alates kõnealuse hindamise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ressursside piisavuse 1. Euroopa ressursside piisavuse 
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hinnangus käsitletakse iga-aastases 
aruandes seda, kui piisav on 
elektrisüsteem üldiselt elektrivoolu 
tarnimiseks ning kui suur on 
prognoositav nõudlus elektrienergia järele 
kümneaastasel ajavahemikul alates 
kõnealuse hindamise kuupäevast

hinnangus tehakse kindlaks ressursside 
piisavusega seotud probleemid liidus, 
süsteemi käitamise piirkonna asjaomastes 
liikmesriikides ja iga liikmesriigi puhul ja 
kui see on asjakohane, siis 
pakkumispiirkonna järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 893
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhivõrguettevõtjad esitavad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule andmed, mida tal on vaja iga-
aastase hinnangu tegemiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peab 
hinnangu tegema igal aastal.

3. Põhivõrguettevõtjad esitavad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule andmed, mida tal on vaja iga-
aastase hinnangu tegemiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peab 
hinnangu tegema igal aastal. Turuosalised 
esitavad oma võimaluste ja andmete 
kättesaadavuse põhjal 
põhivõrguettevõtjatele andmed oodatava 
tulevase tootmisallikate kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 894
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhivõrguettevõtjad esitavad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule andmed, mida tal on vaja iga-
aastase hinnangu tegemiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peab 
hinnangu tegema igal aastal.

3. Põhivõrguettevõtjad esitavad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule andmed, mida tal on vaja iga-
aastase hinnangu tegemiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peab 
hinnangu tegema igal aastal. Turuosalised 
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esitavad oma võimaluste ja andmete 
kättesaadavuse põhjal 
põhivõrguettevõtjatele andmed oodatava 
tulevase tootmisallikate kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Muudatusettepanek 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhivõrguettevõtjad esitavad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule andmed, mida tal on vaja iga-
aastase hinnangu tegemiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
peab hinnangu tegema igal aastal.

3. Põhivõrguettevõtjad esitavad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule andmed, mida tal on vaja iga-
aastase hinnangu tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Siseriiklike õigusaktide kohaselt 
võib põhivõrguettevõtjatel olla õigus 
taotleda tootjatelt, põhivõrguettevõtjatelt 
ja muudelt turuosalistelt tundlikku 
äriteavet mittesisaldavate asjakohaste 
andmete esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 897
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põhivõrguettevõtjatel on õigus 
taotleda tootjatelt ja muudelt turuosalistelt 
tundlikku äriteavet mittesisaldavate ja 
asjaomase jaotusvõrguettevõtja poolt veel 
mitte kogutud asjakohaste andmete 
esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnang põhineb meetodil, millega 
tagatakse, et hinnang:

4. Euroopa ressursside piisavuse 
hinnang põhineb läbipaistval meetodil, 
millega tagatakse, et hinnang:

Or. en

Muudatusettepanek 899
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põhineb asjakohastel 
stsenaariumidel, mis on kooskõlas 
ajavahemikku 2020–2030 hõlmavas 
kliima ja energia poliitikaraamistikus 
kokkulepitud eesmärkide ja sihtidega ning 
samuti 2050. aasta ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppega.

Or. en

Muudatusettepanek 900
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põhineb asjakohastel 
stsenaariumidel, mis on kooskõlas 
ajavahemikku 2020–2030 hõlmavas 
kliima ja energia poliitikaraamistikus 
kokkulepitud eesmärkide ja sihtidega ning 
samuti 2050. aasta ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppega;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 18 lõike 3 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 901
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 19 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise ja 
uute ehitamise ning energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks võetavate 
meetmete tõenäosust ning eelduste 
kontrollimise mõju hulgimüügi hindade ja 
CO2 hinna arengule;

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise, 
ajutise kõrvaldamise ja uute ehitamise 
ning energiatõhususe ja elektrivõrkude 
vastastikuse ühendamise eesmärkide
saavutamiseks võetavate meetmete 
tõenäosust ning eelduste kontrollimise 
mõju hulgimüügi hindade ja CO2 hinna 
arengule ning võtab kohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust ja nende potentsiaali 
tehnoloogilisteks edusammudeks, st läbi 
süsteemis kättesaadavuse paindlikkuse 
järelevalve, sh olemasolev ja potentsiaalne 
paindlikkus tootmisest, tarbimiskaja, 
ühendusvõimsused ja salvestamine;

Or. en

Muudatusettepanek 902
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise ja 
uute ehitamise ning energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks võetavate 
meetmete tõenäosust ning eelduste 
kontrollimise mõju hulgimüügi hindade ja 
CO2 hinna arengule;

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise, 
ajutise kõrvaldamise ja uute ehitamise,
energiatõhususe eesmärkide, 
elektrivõrkude vastastikuse ühendamise
eesmärkide saavutamiseks võetavate 
meetmete tõenäosust ning eelduste 
kontrollimise mõju hulgimüügi hindade ja 
CO2 hinna arengule;

Or. en
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Muudatusettepanek 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise ja 
uute ehitamise ning energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks võetavate 
meetmete tõenäosust ning eelduste 
kontrollimise mõju hulgimüügi hindade ja 
CO2 hinna arengule;

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise ja 
uute ehitamise ning energiatõhususe ja 
süsteemidevahelise ühenduse eesmärkide 
saavutamiseks võetavate meetmete 
tõenäosust ning eelduste kontrollimise 
mõju hulgimüügi hindade ja CO2 hinna 
arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 904
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel stsenaariumidel, sh 
majanduslikul hinnangul, mis hõlmab 
tootmisüksuste kasutuselt kõrvaldamise ja 
uute ehitamise ning energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks võetavate 
meetmete tõenäosust ning eelduste 
kontrollimise mõju hulgimüügi hindade ja 
CO2 hinna arengule;

(b) põhineb prognoositud nõudluse ja 
pakkumise asjakohastel riiklikel 
stsenaariumidel, sh majanduslikul 
hinnangul, mis hõlmab tootmisüksuste 
kasutuselt kõrvaldamise ja uute ehitamise 
ning energiatõhususe eesmärkide 
saavutamiseks võetavate meetmete 
tõenäosust ning eelduste kontrollimise 
mõju hulgimüügi hindade ja CO2 hinna 
arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 905
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtab asjakohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust, sh olemasolev ja 
tulevane tootmine, energia säilitamine, 
tarbimiskaja ning impordi- ja 
ekspordivõimalused ning nende panus 
süsteemi paindlikku toimimisse;

(c) võtab asjakohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust ja nende potentsiaali 
tehnoloogiliste edusammude jaoks, sh 
olemasolev ja tulevane tootmine, energia 
säilitamine, tarbimiskaja ning impordi- ja 
ekspordivõimalused ning nende panus 
süsteemi paindlikku toimimisse;

Or. en

Muudatusettepanek 906
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtab asjakohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust, sh olemasolev ja 
tulevane tootmine, energia säilitamine, 
tarbimiskaja ning impordi- ja 
ekspordivõimalused ning nende panus 
süsteemi paindlikku toimimisse;

(c) võtab asjakohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust ja nende potentsiaali 
tehnoloogiliste edusammude jaoks, sh 
olemasolev ja tulevane tootmine, energia 
säilitamine, tarbimiskaja ning impordi- ja 
ekspordivõimalused ning nende panus 
süsteemi paindlikku toimimisse;

Or. en

Muudatusettepanek 907
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtab asjakohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust, sh olemasolev ja 
tulevane tootmine, energia säilitamine, 
tarbimiskaja ning impordi- ja 
ekspordivõimalused ning nende panus 

(c) võtab asjakohaselt arvesse kõigi 
ressursside panust, sh olemasolev ja 
tulevane tootmine, energia säilitamine, 
sektoritevaheline lõimimine, tarbimiskaja 
ning impordi- ja ekspordivõimalused ning 
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süsteemi paindlikku toimimisse; nende panus süsteemi paindlikku 
toimimisse;

Or. de

Selgitus

Sektoritevahelise lõimimise määrusesse lisamise eesmärk on tagada püsivus ja võrdsed 
võimalused kõigi turupõhiste ressursside vahel, et saavutada liidu energia siseturu 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 908
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) hõlmab stsenaariume, mis ei 
sisalda olemasolevaid või kavandatavaid 
reservvõimsuse mehhanisme;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 909
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt h – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „piisavuse tagamiseks vajalik 
usaldusväärne võimsus“

Or. en

Muudatusettepanek 910
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) sisaldab ressursside piisavusega 
seotud probleemide võimalikke allikaid, 
eriti seda, kas selleks on võrgu- või 
ressursipiirang või mõlemad.

(i) sisaldab ressursside piisavusega 
seotud probleemide võimalikke allikaid, 
eriti seda, kas selleks on võrgu- või 
ressursipiirang või turutõrked.

Or. en

Muudatusettepanek 911
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) tegeliku võrguarengu austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 912
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) tegeliku võrguarengu austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 913
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) tegeliku võrguarengu austamine.
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Or. en

Selgitus

We propose to add letter (i a) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Muudatusettepanek 914
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. [OP: six months after entry into 
force of this Regulation] esitab Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
ametile meetodi projekti, mille alusel 
arvutatakse

5. [OP: six months after entry into 
force of this Regulation] avaldab ja esitab 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ametile meetodi projekti, mille
alusel arvutatakse

Or. en

Muudatusettepanek 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saamata energia hind; (a) saamata energia hind. Saamata 
energia hinna arvutamise meetodid 
võimaldavad liikmesriikidel arvesse võtta 
kohalikke majandustingimusi;

Or. pl
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada liikmesriikidel arvesse võtta oma 
konkreetseid tingimusi ja vältida liikmesriikidevahelist diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 916
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saamata energia hind; (a) saamata energia hind. Saamata 
energia hinna väljaarvutamise metoodika 
peab võimaldama liikmesriikidel võtta 
arvesse kohalikke majandustingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 917
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saamata energia hind; (a) saamata energia hind. Saamata 
energia hinna väljaarvutamise metoodika 
peab võimaldama liikmesriikidel võtta 
arvesse kohalikke majandustingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) saamata energia hind; (a) saamata energia hind. Saamata 
energia hinna väljaarvutamise metoodika 
peab võimaldama liikmesriikidel võtta 
arvesse kohalikke majandustingimusi;

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanekute eesmärk on leevendada kõnealuseid majanduslikke 
erinevusi liikmesriikide vahel ja vältida mis tahes liikmesriigi tarbijate diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saamata energia hind; (a) saamata energia hind, võttes 
arvesse iga liikmesriigi vastastikuse 
ühendamise taset;

Or. en

Muudatusettepanek 920
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) varustuskindluse norm väljendatuna 
tõenäoliselt andmata jääva 
energiakogusena ja eeldatava 
võimsusvajakuna.

(c) varustuskindluse norm väljendatuna 
tõenäoliselt andmata jääva 
energiakogusena ja eeldatava 
võimsusvajakuna. Liikmesriigid 
kehtestavad varustuskindluse normi jaoks 
sihtväärtuse kooskõlas 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti poolt väljatöötatud 
piisavuse metoodikaga.
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Or. en

Muudatusettepanek 921
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt c – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) (d) tootmise ja elektrivõrkude 
toimimise tehnilised tingimused, kaasa 
arvatud elektrijaama liigi parameetrid, 
hoolduskavad, elektrijaamade ja võrkude 
katkestused ning vähendamistegurid kõigi 
tootmisseadmete puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt c a (uus)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tootjate ja võrguettevõtjate
tehnilised tingimused, võttes arvesse 
asjaomase tootmisseadme konkreetseid 
näitajaid, ajakavade haldust, 
tootmisseadmete konkreetseid omadusi, 
ülekande seiskamisi ja tegureid, mis 
vähendavad kõikide tootmisseadmete 
puhul väärtust;

Or. pl

Selgitus

ENTSO-E peaks koostama ühise meetodi kõikide tootmisseadmete väärtust vähendavate 
tegurite mõju arvutamiseks, et Euroopa tootmise piisavuse hinnangus saaks arvesse võtta 
tootmisseadmete tegelikku võimsust, et tagada süsteemile vajalik võimsus.
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Muudatusettepanek 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tootmise ja elektrivõrkude 
toimimise tehnilised tingimused, kaasa 
arvatud elektrijaama liigi parameetrid, 
hoolduskavad, elektrijaamade ja võrkude 
katkestused ning vähendamistegurid kõigi 
tootmisseadmete puhul;

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet peaks valmistama ette ühtsustatud 
vähendamistegurite väljaarvutamise meetodi kõigi tootmisseadmete jaoks, nii et Euroopa 
ressursside piisavuse hinnanguga saaks võtta nõuetekohaselt arvesse kõigi ressursside 
tegelikku panust.

Muudatusettepanek 924
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi 
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

6. Lõigete 2 ja 5 kohaseid
ettepanekuid, stsenaariume ja eeldusi, 
millel need põhinevad, ning lõike 3 kohase 
Euroopa ressursside piisavuse hinnangu 
tulemusi konsulteeritakse eelnevalt kõigi 
huvitatud sidusrühmadega ja ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi 
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

6. Lõigete 2 ja 5 kohaseid
ettepanekuid, stsenaariumi ja eeldusi, 
millel need põhinevad, ning lõike 3 kohase 
Euroopa ressursside piisavuse hinnangu 
tulemusi konsulteeritakse eelnevalt kõigi 
huvitatud sidusrühmadega ja ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

Or. en

Selgitus

Euroopa ressursside piisavuse hinnang peab olema täiesti läbipaistev, kaasa arvatud aluseks 
olevad stsenaariumid ja eeldused, mida sidusrühmad peavad nõuetekohaselt kontrollima.

Muudatusettepanek 926
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi 
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

6. Lõigete 2 ja 5 kohaseid
ettepanekuid, stsenaariume ja eeldusi, 
millel need põhinevad, ning lõike 3 kohase 
Euroopa ressursside piisavuse hinnangu 
tulemusi konsulteeritakse eelnevalt kõigi 
huvitatud sidusrühmadega ja ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi 
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

6. Lõigete 2 ja 5 kohaseid
ettepanekuid ja nende aluseks olevaid 
stsenaariume ja eeldusi ning lõike 3 
kohase Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangu tulemusi konsulteeritakse 
eelnevalt ametiga, kes peab need heaks 
kiitma vastavalt artikli 22 kohasele 
menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

6. Lõigete 2 ja 5 kohaseid
ettepanekuid konsulteeritakse eelnevalt 
ametiga, kes peab need heaks kiitma 
vastavalt artikli 22 kohasele menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 

6. Lõigete 2 ja 5 kohaseid
ettepanekuid konsulteeritakse eelnevalt 
ametiga, kes peab need heaks kiitma 
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peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

vastavalt artikli 22 kohasele menetlusele.

Or. en

Selgitus

Lõikes 5 esitatud näitajate hinnangu ja ettepaneku kehtestavad liikmesriigid kooskõlas 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti poolt väljatöötatud ELi piisavuse 
metoodikaga.

Muudatusettepanek 930
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 2 ja 5 kohased
ettepanekuid ning lõike 3 kohase Euroopa 
ressursside piisavuse hinnangu tulemusi 
konsulteeritakse eelnevalt ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

6. Lõigete 2, 4 ja 5 kohaseid
metoodikaettepanekuid ning lõike 3 
kohase Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangu tulemusi konsulteeritakse 
eelnevalt sidusrühmade ja ametiga, kes 
peab need heaks kiitma vastavalt artikli 22 
kohasele menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 931
Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a

Reservvõimsuse mehhanismid

1) Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada 
artikli 18 lõike 3 kohaste meetmetega, 
võivad liikmesriigid viimase abinõuna 
kehtestada reservvõimsuse mehhanismid, 
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võttes arvesse käesoleva artikli sätteid ja 
liidu riigiabi eeskirju. Mehhanismi 
kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
kogused ei tohi olla rangelt kindlaks 
tehtud probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad. Riiklik 
reguleeriv asutus kiidab heaks 
parameetrid, mille alusel määratakse 
kindlaks reservvõimsuse mehhanismi 
raames hangitava võimsuse kogus.

2) Reservvõimsuse mehhanismid ei tohi 
tekitada ebavajalikke turutõkkeid ega 
takistada piiriülest kaubandust. Need 
peavad olema avatud kõikidele 
tootmistehnoloogiatele ning salvestamise 
ja tarbimiskaja liikidele.

3) Enne lõike 2 kohaste reservvõimsuse 
mehhanismide kehtestamist korraldavad 
liikmesriigid ulatusliku uurimuse, et 
selgitada välja nende võimalikud mõjud 
naaberliikmeriikidele, konsulteerides 
vähemalt nende naaberliikmesriikidega, 
kellega on olemas elektriline ühendus, ja 
nende liikmesriikide sidusrühmadega.

4) Liikmesriigid hindavad, kas Euroopa 
ressursside piisavuse hinnanguga 
kindlaks tehtud ressursside piisavuse 
probleemid suudab lahendada 
strateegilise reservi vormis reservvõimsuse 
mehhanism. Kui see on nii, kehtestavad 
liikmesriigid strateegilise reservi. Ainult 
juhul kui see seda ei suuda, võivad 
liikmesriigid kehtestada muud liiki 
reservvõimsuse mehhanismi.

5) Liikmesriigid ei kehtesta 
reservvõimsuse mehhanisme, kui

(a) Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme; 
või

(b) artikli 18 lõikes 3 osutatud 
üksikasjalik tegevuskava ei ole saanud 
komisjonilt positiivset hinnangut, nagu on 
osutatud artikli 18 lõikes 3 b.

6) Kui liikmesriik on kehtestanud 
reservvõimsuse mehhanismi, vaatab ta 
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selle mehhanismi üle ja tagab, et selle 
mehhanismi raames ei sõlmita uusi 
lepinguid, kui

(a) Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme; 
ja/või

(b) artikli 18 lõikes 3 osutatud meetmed 
on piisavalt rakendatud vastavalt artikli 
18 lõikele 3 e.

7) Reservvõimsuse mehhanismid on 
ajutised. Komisjon kiidab need heaks 
kõige kauem viieks aastaks. Nende 
kasutamine lõpetatakse või nende 
kasutamist vähendatakse järk-järgult 
artikli 18 lõike 3 kohase rakenduskava 
alusel.

8) Tootmisvõimsus, mille heitkogus on 
vähemalt 450 gr CO2/kWh, ei tohi pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva 
reservvõimsuse mehhanismis osaleda, v.a 
strateegilised reservid.

Or. en

Muudatusettepanek 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a

Reservvõimsuse mehhanismid

1) Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada 
artikli 18 lõike 3 kohaste meetmetega, 
võivad liikmesriigid viimase abinõuna 
kehtestada reservvõimsuse mehhanismid, 
võttes arvesse käesoleva artikli sätteid ja 
liidu riigiabi eeskirju. Mehhanismi 
kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
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kogused ei tohi olla rangelt kindlaks 
tehtud probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad. Riiklik 
reguleeriv asutus kiidab heaks 
parameetrid, mille alusel määratakse 
kindlaks reservvõimsuse mehhanismi 
raames hangitava võimsuse kogus.

2) Reservvõimsuse mehhanismid ei tohi 
tekitada ebavajalikke turutõkkeid ega 
takistada piiriülest kaubandust. Need 
peavad olema avatud kõikidele 
tootmistehnoloogiatele ning salvestamise 
ja tarbimiskaja liikidele.

3) Enne lõike 2 kohaste reservvõimsuse 
mehhanismide kehtestamist korraldab 
liikmesriik ulatusliku uurimuse, et 
selgitada välja nende võimalikud mõjud 
naaberliikmeriikidele, konsulteerides 
vähemalt nende naaberliikmesriikidega, 
kellega on olemas elektriline ühendus, ja 
nende liikmesriikide sidusrühmadega.

4) Liikmesriigid hindavad, kas Euroopa 
ressursside piisavuse hinnanguga 
kindlaks tehtud ressursside piisavuse 
probleemid suudab lahendada 
strateegilise reservi vormis reservvõimsuse 
mehhanism. Kui see on nii, kehtestavad 
liikmesriigid strateegilise reservi. Ainult 
juhul kui see seda ei suuda, võivad 
liikmesriigid kehtestada muud liiki 
reservvõimsuse mehhanismi.

5) Liikmesriigid ei kehtesta 
reservvõimsuse mehhanisme, kui

(a) Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme; 
või

(b) artikli 18 lõikes 3 osutatud 
üksikasjalik tegevuskava ei ole saanud 
komisjonilt positiivset hinnangut.

6) Kui liikmesriik on kehtestanud 
reservvõimsuse mehhanismi, vaatab ta 
selle mehhanismi üle ja tagab, et selle 
mehhanismi raames ei sõlmita uusi 
lepinguid, kui



AM\1133367ET.docx 95/189 PE609.625v01-00

ET

(a) Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme; 
ja/või

(b) artikli 18 lõikes 3 osutatud meetmeid 
on piisavalt rakendatud.

7) Reservvõimsuse mehhanismid on 
ajutised. Komisjon kiidab need heaks 
kõige kauem viieks aastaks. Nende 
kasutamine lõpetatakse või nende 
kasutamist vähendatakse järk-järgult 
artikli 18 lõike 3 kohase rakenduskava 
alusel.

8) Tootmisvõimsus, mille heitkogus on 
vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei tohi pärast 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev] 
reservvõimsuse mehhanismis osaleda, v.a 
strateegilised reservid.

Or. en

Muudatusettepanek 933
Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende vajalik varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil. Läbi viiakse põhjalik 
kulude-tulude analüüs, et õigustada 
vajadust saavutada teatav 
energiavarustuskindluse tase ning samuti 
õigustada vajadust võtta vastu 
reservvõimsuse mehhanismid, et 
saavutada selline vajalik tase.

Or. en
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Selgitus

Tarnekindluse vajalik tase tuleks kindlaks määrata, võttes arvesse seda, kui väärtuslikuks 
peavad tarbijad elektrit (saamata energia hind), tarbijate elektrikatkestuste eest kindlustamise 
lisakulu ja elektrikatkestuste tarbijatele põhjustatava lisakulu sobitamise abil. Seoses sellise 
vajaliku taseme saavutamisega ja kuna võimsuse tasustamise mehhanismid moonutavad 
turgu, tuleks need võtta vastu ainult pärast nii nende tehnilise vajalikkuse kui ka nende 
majandusliku tõhususe kontrollimist pärast muude alternatiivsete valikute hindamist.

Muudatusettepanek 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil. Piiriüleste 
pakkumispiirkondade puhul kehtestatakse 
sellised varustuskindluse normid ühiselt 
asjaomaste asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 935
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende varustuskindluse tase, mida nad 
peavad vajalikuks, läbipaistval ja 
objektiivsel viisil. Varustuskindluse norm 
seatakse tehniliselt teostatavale ja 
kulutõhusale tasemele.
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Or. en

Selgitus

On võimalik, et reservvõimsuse mehhanismi kasutamiseks õigustust otsides võib liikmesriik 
kehtestada tarbetult kõrge ja realiseerimatu varustuskindluse normi, mis nõuaks sellise 
reservvõimsuse mehhanismi kasutamist normile vastamiseks. Hästitoimivate turgude ja 
tarbijate jaoks elektrikulu miinimumini viimise huvides tuleks varustuskindluse norm seada 
tehniliselt kõige teostatavamale ja kulutõhusamale tasemele.

Muudatusettepanek 936
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende vajalik varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil. Kõnealune 
varustuskindluse norm tuleks seada 
tehniliselt teostatavale ja kulutõhusale 
tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on 
märgitud nende soovitav varustuskindluse 
tase läbipaistval viisil.

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, et 
varustuskindluse tase läbipaistval viisil 
kindlaks määrata.

Or. en
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Selgitus

Varustuskindluse vajalikku taset kindlaks määrates kaaluvad liikmesriigid elektritootmise 
võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid ja vajadust vältida keskkonnale kahjulikke toetusi.

Muudatusettepanek 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende vajalik varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 939
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Liikmesriigid järgivad 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 940
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reservvõimsuse mehhanismide 
kohaldamisel järgivad liikmesriigid 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

1. Liikmesriigid järgivad 
varustuskindluse normi, milles on märgitud 
nende soovitav varustuskindluse tase 
läbipaistval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel.

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel, võttes 
arvesse vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning vajadust vältida 
keskkonnaohtlike toetuste negatiivseid 
mõjusid ja turu moonutamist liigse 
tootmisvõimsuse loomise teel.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse vajalikku taset kindlaks määrates kaaluvad liikmesriigid elektritootmise 
võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid ja vajadust vältida keskkonnale kahjulikke toetusi.

Muudatusettepanek 942
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel, võttes 
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lõike 5 kohase meetodi alusel. arvesse elektrinõudluse arengut, 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning vajadust vältida 
keskkonnale ja majandusele kahjulikke 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 943
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel.

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel, võttes 
arvesse vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning vajadust vältida 
keskkonnaohtlike toetuste negatiivseid 
mõjusid.

Or. en

Muudatusettepanek 944
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel.

2. Riiklik reguleeriv asutus, 
liikmesriik või liikmesriigi poolt määratud 
asutus määrab varustuskindluse normi 
kindlaks artikli 19 lõike 5 kohase meetodi 
alusel

Or. en
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Muudatusettepanek 945
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel.

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks 
kokkulepitud meetodi alusel, nagu artikli 
19 lõike 5 kohane meetod.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik reguleeriv asutus määrab 
varustuskindluse normi kindlaks artikli 19 
lõike 5 kohase meetodi alusel.

2. Liikmesriik või liikmesriigi poolt 
määratud asutus määrab varustuskindluse 
normi kindlaks artikli 19 lõike 5 kohase 
meetodi alusel.

Or. en

Selgitus

Me eelistame, et varustuskindluse normi määraks kindlaks kas liikmesriik otseselt või 
liikmesriigi määratud asutus.

Muudatusettepanek 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Varustuskindluse normi arvutamise 3. Varustuskindluse normi arvutamise 
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aluseks on saamata energia hind ja uue 
turule siseneja kulu teatud ajavahemiku 
jooksul.

aluseks on uue turule siseneja kulu teatud 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 948
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riiklik reguleeriv asutus kiidab 
heaks parameetrid, mille alusel määratakse 
kindlaks reservvõimsuse mehhanismi 
raames hangitava võimsuse kogus.

4. Pädev reguleeriv asutus kiidab 
heaks parameetrid, mille alusel määratakse 
kindlaks reservvõimsuse mehhanismi 
raames hangitava võimsuse kogus.

Or. en

Muudatusettepanek 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult 
osaleda muudes mehhanismides kui 
strateegilised reservid, tingimusel et on 
olemas kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava pakkumispiirkonna 
vaheline võrguühendus.

1. Kui see on tehniliselt võimalik, siis 
on reservvõimsuse mehhanismid avatud 
vahetuks piiriüleseks osalemiseks koos 
teiste liikmesriikidega, tingimusel et on 
olemas nende liikmesriikide ja 
mehhanismi kohaldava pakkumispiirkonna 
vaheline otsene võrguühendus. Sellistel 
juhtudel on vahetu piiriülene osalemine 
avatud asjaomastes liikmesriikides 
asuvatele võimsuse pakkujatele ja kui see 
ei ole võimalik, siis ühendustele 
liikmesriigiga, kes reservvõimsuse 
mehhanismi rakendab.

Or. fr
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Muudatusettepanek 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult 
osaleda muudes mehhanismides kui 
strateegilised reservid, tingimusel et on 
olemas kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava 
pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Muud mehhanismid kui 
strateegilised reservid on avatud otseseks 
piiriüleseks osaluseks, mille kohaselt 
muus liikmesriigis asuvaid võimsusi ja 
võrkudevahelisi ühendusi saab tingimusel,
et on olemas võrguühendus kõnealuse 
liikmesriigi vahel, tõendada 
reservvõimsuse mehhanismis ja neid 
nende osaluse eest tasustada, võttes 
arvesse lõigetes 2 ja 2 a mainitud 
piiranguid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks võimaldada määrata kindlaks nende reservvõimsuses piiriülese 
osalemise eeskirjad vajaliku paindlikkusastmega.

Muudatusettepanek 951
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult 
osaleda muudes mehhanismides kui 
strateegilised reservid, tingimusel et on
olemas kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava 
pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Muud mehhanismid kui 
strateegilised reservid on avatud otseseks 
piiriüleseks osaluseks, mille korral muus 
liikmesriigis asuvaid võimsusi või 
võrkudevahelisi ühendusi saab 
reservvõimsuse mehhanismis tõendada ja
neid nende osaluse eest tasustada, võttes 
arvesse lõigetes 2 ja 2 a mainitud 
piiranguid.
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Or. en

Muudatusettepanek 952
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult 
osaleda muudes mehhanismides kui 
strateegilised reservid, tingimusel et on
olemas kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava 
pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Muud mehhanismid kui 
strateegilised reservid on avatud otseseks 
piiriüleseks osaluseks, mille korral muus 
liikmesriigis asuvaid võimsusi ja/või 
võrkudevahelisi ühendusi saab 
reservvõimsuse mehhanismis tõendada ja 
neid nende osaluse eest tasustada, võttes 
arvesse lõikes 2 a mainitud piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et teises liikmesriigis 
asuvat võimsust saab kinnitada 
asjaomases reservvõimsuse mehhanismis, 
võttes arvesse lõigetes 2 ja 2 a sätestatud 
piiranguid.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik täpsustada eeskirju piiriülese võimsuse osalemiseks 
reservvõimsuse mehhanismides, säilitades vastu võetud kriteeriumide kohaldamisel 
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mõningase paindlikkuse.

Muudatusettepanek 954
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
kõikides muudes reservvõimsuse
mehhanismides kui strateegilised reservid, 
tingimusel et on olemas kõnealuse 
liikmesriigi ja mehhanismi kohaldava 
pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

Or. en

Selgitus

Strateegiliste reservide jaoks ei peaks erandit olema.

Muudatusettepanek 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
füüsiline võrguühendus.

Or. en
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Muudatusettepanek 956
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
reservvõimsuse mehhanismides ja 
strateegilistes reservides, tingimusel et on 
olemas kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava pakkumispiirkonna 
vaheline võrguühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 957
András Gyürk, György Hölvényi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult 
osaleda muudes mehhanismides kui 
strateegilised reservid, tingimusel et on 
olemas kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava pakkumispiirkonna 
vaheline võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad võivad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
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muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

mehhanismides, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga artikli 21 lõikes 1 jäetakse välja piiriülene osalemine reservvõimsuse 
mehhanismis strateegilise reservi puhul. Seda erandit ei põhjendata kusagil ettepanekus ja 
meie arvates ei ole ka mingit teoreetilist põhjust sellise erandi jaoks. Strateegiline reserv on 
reservvõimsuse mehhanismi standardne vorm, mille puhul piiriülene osalus saab tuua kaasa 
suurema tõhususe. Mis puudutab strateegilist reservi, siis see teema on eriti huvitav ja toob 
uue võimaluse jagada tõhusalt naaberriikide tootmise piisavuse ülejääki.

Muudatusettepanek 959
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
mehhanismides, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
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muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

mehhanismides, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 961
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
reservvõimsuse mehhanismides, 
tingimusel et on olemas kõnealuse 
liikmesriigi ja mehhanismi kohaldava 
pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

Or. en

Selgitus

Piiriülest osalust tuleks kohaldada igat liiki mehhanismidele, mille eesmärk on tagada 
varustuskindlus, hõlmates sh strateegilisi reserve.

Muudatusettepanek 962
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas 
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
reservvõimsuse mehhanismides, 
tingimusel et on olemas kõnealuse 
liikmesriigi ja mehhanismi kohaldava 
pakkumispiirkonna vaheline 
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võrguühendus. võrguühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult osaleda 
muudes mehhanismides kui strateegilised 
reservid, tingimusel et on olemas
kõnealuse liikmesriigi ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vaheline 
võrguühendus.

1. Teises liikmesriigis asuvad 
võimsuse pakkujad saavad vahetult 
piiriüleselt osaleda mehhanismides 
vastavalt kõnealuse liikmesriigi ja 
mehhanismi kohaldava pakkumispiirkonna 
vahelise vastastikuse ühendamise 
tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
välismaisel võimsusel, mis suudab pakkuda 
omamaisega võrdväärset tehnilist taset, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
tunnustatud välismaisel võimsusel, mis 
suudab pakkuda omamaisega võrdväärset 
panust nende süsteemi piisavusse, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks võimaldada määrata kindlaks nende reservvõimsuses piiriülese 
osalemise eeskirjad vajaliku paindlikkusastmega.
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Muudatusettepanek 965
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
välismaisel võimsusel, mis suudab pakkuda 
omamaisega võrdväärset tehnilist taset, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
tunnustatud välismaisel võimsusel, mis 
suudab pakkuda omamaisega võrdväärset 
panust nende süsteemi piisavusse, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 966
András Gyürk, György Hölvényi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
välismaisel võimsusel, mis suudab pakkuda 
omamaisega võrdväärset tehnilist taset, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

2. Liikmesriigid võivad tagada, et 
tunnustatud välismaisel võimsusel, mis 
suudab pakkuda omamaisega võrdväärset 
panust nende süsteemi piisavusse, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik avamine välismaisele võimsusele võib häirida sisemaiseid energiapoliitika 
eesmärke. Stiimulid ehitada uusi sisemaiseid elektrijaamu võivad dramaatiliselt kahaneda.

Muudatusettepanek 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 21 – lõige 2
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
välismaisel võimsusel, mis suudab pakkuda 
omamaisega võrdväärset tehnilist taset, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
lubatud välismaisel võimsusel, mis suudab 
pakkuda omamaisega võrdväärset panust 
süsteemi, on võimalus osaleda kodumaise 
võimsusega samas konkurentsil põhinevas 
protsessis.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik täpsustada eeskirju piiriülese võimsuse osalemiseks 
reservvõimsuse mehhanismides, säilitades vastu võetud kriteeriumide kohaldamisel 
mõningase paindlikkuse.

Muudatusettepanek 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
välismaisel võimsusel, mis suudab pakkuda 
omamaisega võrdväärset tehnilist taset, on 
võimalus osaleda kodumaise võimsusega 
samas konkurentsil põhinevas protsessis.

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
nõuetekohasel välismaisel võimsusel, mis 
suudab pakkuda omamaisega võrdväärset 
tehnilist taset, on võimalus osaleda 
kodumaise võimsusega samas konkurentsil 
põhinevas protsessis.

Or. fr

Muudatusettepanek 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(1) Mehhanismi kohaldav liikmesriik 
võib piirata otsest piiriülest osalust ainult 
järgmisega:

a. pakkumispiirkonnad, millel on vahetu 
võrguühendus kõnealuse 
pakkumispiirkonna ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vahel;

b. strateegilist reservi mittekohaldavad 
pakkumispiirkonnad;

c. võimsuse pakkujad, kes ei osale sama 
tarneperioodi jooksul juba muus 
reservvõimsuse mehhanismis.

Konkreetsetel juhtudel, kui kohaldatakse 
kõnealuseid piiranguid, peavad 
liikmesriigid oma võimsusnõuetes siiski 
võtma arvesse kõnealuste 
mittetunnustatud võimsuste panust nende 
süsteemi piisavusse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus piirata strateegilist reservi kohaldavast 
pakkumispiirkonnast pärit võimsuse pakkujate osalust.

Muudatusettepanek 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reservvõimsuse mehhanismi 
kohaldav liikmeriik võib piirata piiriülese 
võimsuse vahetut osalemist:

a) üksnes nendele hinnavöönditele, mis 
on otseses ühenduses hinnavööndiga, kus 
reservvõimsuse mehhanismi 
kohaldatakse;

b) üksnes nendele hinnavöönditele, kus ei 
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kohaldata strateegilist reservmehhanismi;

c) üksnes nendele võimsusepakkujatele, 
kes ei osale sama tarneperioodi jooksul 
muudes reservvõimsuse mehhanismides.

Konkreetsetel juhtudel, kui kohaldatakse 
eespool toodud piiranguid, võtavad 
liikmesriigid arvesse nende võimsuste 
panust tootmise piisavusse, mis oleksid 
võinud osaleda, kui piiranguid ei oleks 
kohaldatud.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik täpsustada eeskirju piiriülese võimsuse osalemiseks 
reservvõimsuse mehhanismides, säilitades vastu võetud kriteeriumide kohaldamisel 
mõningase paindlikkuse.

Muudatusettepanek 971
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mehhanismi kohaldav liikmesriik 
võib piirata otsest piiriülest osalust

a. ainult pakkumispiirkondadele, millel 
on vahetu võrguühendus kõnealuse 
pakkumispiirkonna ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vahel;

b. ainult strateegilist reservi 
mittekohaldavatele 
pakkumispiirkondadele;

c. ainult võimsuse pakkujatele, kes ei 
osale sama tarneperioodi jooksul juba 
muus reservvõimsuse 
mehhanismis. Konkreetsetel juhtudel, kui 
kohaldatakse kõnealuseid piiranguid, 
peavad liikmesriigid oma võimsusnõuetes 
siiski võtma arvesse kõnealuste 
mittetunnustatud võimsuste panust nende 
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süsteemi piisavusse.

Or. en

Muudatusettepanek 972
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mehhanismi kohaldav liikmesriik 
võib piirata otsest piiriülest osalust ainult 
järgmisega:

(a) pakkumispiirkonnad, millel on vahetu 
võrguühendus kõnealuse 
pakkumispiirkonna ja mehhanismi 
kohaldava pakkumispiirkonna vahel;

(b) strateegilist reservi mittekohaldavad 
pakkumispiirkonnad;

(c) võimsuse pakkujad, kes ei osale sama 
tarneperioodi jooksul juba muus 
reservvõimsuse mehhanismis.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuval võimsusel osalemast 
teiste liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis.

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuval võimsusel osalemast 
teiste liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis. Siiski tuleks meeles pidada, 
et riiklike võimsustega rahuldatakse 
eelistatult erakorralise koormuse 
olukorras riigisisene nõudlus;

Or. de
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Selgitus

Kui peaks esinema erakorralise koormusega olukord, tuleks riiklikke võimsuseid kasutada 
eelisjärjekorras oma riigis.

Muudatusettepanek 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuval võimsusel osalemast 
teiste liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis.

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuvatel tunnustatud 
võimsusepakkujatel osalemast teiste 
liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks võimaldada määrata kindlaks nende reservvõimsuses piiriülese 
osalemise eeskirjad vajaliku paindlikkusastmega.

Muudatusettepanek 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuval võimsusel osalemast 
teiste liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis.

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuval lubatud võimsusel 
osalemast teiste liikmesriikide 
reservvõimsuse mehhanismis.

Or. pl
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Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik täpsustada eeskirju piiriülese võimsuse osalemiseks 
reservvõimsuse mehhanismides, säilitades vastu võetud kriteeriumide kohaldamisel 
mõningase paindlikkuse.

Muudatusettepanek 976
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuval võimsusel osalemast 
teiste liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis.

3. Liikmesriigid ei tohi piirata oma 
territooriumil asuvatel tunnustatud 
võimsusepakkujatel osalemast teiste 
liikmesriikide reservvõimsuse 
mehhanismis.

Or. en

Muudatusettepanek 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Piiriülene osalemine kogu turgu 
hõlmavates reservvõimsuse 
mehhanismides ei tohi muuta ega muul 
viisil mõjutada piirkonnaüleseid kavasid ja 
liikmesriikidevahelisi füüsilisi vooge, mis 
määratakse kindlaks üksnes artikli 14 
kohase võimsuse jaotamise tulemusega.

4. Piiriülene osalemine 
reservvõimsuse mehhanismides ei tohi 
muuta ega muul viisil mõjutada 
piirkonnaüleseid kavasid ja 
liikmesriikidevahelisi füüsilisi vooge, mis 
määratakse kindlaks üksnes artikli 14 
kohase võimsuse jaotamise tulemusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 978
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Piiriülene osalemine kogu turgu 
hõlmavates reservvõimsuse 
mehhanismides ei tohi muuta ega muul 
viisil mõjutada piirkonnaüleseid kavasid ja 
liikmesriikidevahelisi füüsilisi vooge, mis 
määratakse kindlaks üksnes artikli 14 
kohase võimsuse jaotamise tulemusega.

4. Piiriülene osalemine 
reservvõimsuse mehhanismides ei tohi 
muuta ega muul viisil mõjutada 
piirkonnaüleseid kavasid ja 
liikmesriikidevahelisi füüsilisi vooge, mis 
määratakse kindlaks üksnes artikli 14 
kohase võimsuse jaotamise tulemusega.

Or. en

Muudatusettepanek 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Piiriülene osalemine kogu turgu 
hõlmavates reservvõimsuse 
mehhanismides ei tohi muuta ega muul 
viisil mõjutada piirkonnaüleseid kavasid ja 
liikmesriikidevahelisi füüsilisi vooge, mis 
määratakse kindlaks üksnes artikli 14 
kohase võimsuse jaotamise tulemusega.

4. Piiriülene osalemine 
reservvõimsuse mehhanismides ei tohi 
muuta ega muul viisil mõjutada 
piirkonnaüleseid kavasid ja 
liikmesriikidevahelisi füüsilisi vooge, mis 
määratakse kindlaks üksnes artikli 14 
kohase võimsuse jaotamise tulemusega.

Or. en

Muudatusettepanek 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse 
korral tuleb neil maksta 
kättesaamatusemakseid ning neil tuleb 
teha vähemalt kaks 

välja jäetud
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kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

Or. en

Muudatusettepanek 981
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

5. Võimsuse pakkujad ei saa sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis.

Or. en

Muudatusettepanek 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

5. Võimsuse pakkujad saavad
väljaspool oma koduturgu sama 
tarneperioodi jooksul osaleda vaid ühes 
mehhanismis. Kättesaamatuse korral tuleb 
neil maksta kättesaamatusemakseid;
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Or. de

Selgitus

Võimsuse pakkujad peaksid väljaspool oma koduturgu saama sama tarneperioodi jooksul 
osaleda vaid ühes mehhanismis. Kui võimsuse pakkujad osalevad väljaspool oma koduturgu 
sama tarneperioodi jooksul mitmes mehhanismis, esineb oht, et vajalikud võimsused ei ole 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

5. Olenemata lõikes 2 sätestatud 
piirangutest, saavad võimsuse pakkujad 
sama tarneperioodi jooksul osaleda rohkem 
kui ühes mehhanismis. Kättesaamatuse 
korral tuleb neil maksta 
kättesaamatusemakseid.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik täpsustada eeskirju piiriülese võimsuse osalemiseks 
reservvõimsuse mehhanismides, säilitades vastu võetud kriteeriumide kohaldamisel 
mõningase paindlikkuse.

Muudatusettepanek 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

5. Võimsuse pakkujad ei saa sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid.

Or. en

Muudatusettepanek 985
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt kahes 
pakkumispiirkonnas, kus võimsuse pakkuja 
võimsust pakub, on samaaegselt nappus.

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt kahes 
pakkumispiirkonnas, kus võimsuse pakkuja 
võimsust pakub, on samaaegselt nappus. 
Võimsuse pakkujatel ei lubata osaleda 
rohkem kui nende kättesaadava 
maksimaalse võimsusega.

Or. en

Selgitus

Kuigi võimsuse pakkuja saab osaleda sama tarneperioodi jooksul rohkem kui ühes 
mehhanismis, ei lubata võimsuse pakkujatel osaleda enamaga kui nende kättesaadav 
maksimaalne võimsus, et mitte ohustada varustuskindlust.

Muudatusettepanek 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
või kui neil ei ole võimalik üldiselt oma 
kohustusi täita, tuleb neil maksta 
kättesaamatusemakseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 987
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

5. Ilma et see piiraks lõikes 2 
sätestatud piiranguid, saavad võimsuse 
pakkujad sama tarneperioodi jooksul 
osaleda rohkem kui ühes mehhanismis. 
Kättesaamatuse korral tuleb neil vastavalt 
lõike 10 punktis d osutatud 
ühiseeskirjadele maksta 
kättesaamatusemakseid.

Or. en

Muudatusettepanek 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 

5. Võimsuse pakkujad saavad sama 
tarneperioodi jooksul osaleda rohkem kui 
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ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
ning neil tuleb teha vähemalt kaks 
kättesaamatusemakset, kui vähemalt 
kahes pakkumispiirkonnas, kus võimsuse 
pakkuja võimsust pakub, on samaaegselt 
nappus.

ühes mehhanismis. Kättesaamatuse korral 
tuleb neil maksta kättesaamatusemakseid 
vastavalt lõike 10 punktis d osutatud 
ühiseeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks võimaldada määrata kindlaks nende reservvõimsuses piiriülese 
osalemise eeskirjad vajaliku paindlikkusastmega.

Muudatusettepanek 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi 
esinemise tõenäosust mehhanismi 
rakendava süsteemi ja selle süsteemi 
vahel, kus asub välismaine võimsus. 
Arvutus tuleb teha iga pakkumispiirkonna 
piiri kohta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Piirkondlike talitluskeskuste moodustamise lisaväärtus on täiesti ebaselge. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik on juba olemasolev põhivõrguettevõtjate ühendus Euroopa 
tasandil. Täiendava asutusega kaasneksid ebaproportsionaalselt kõrged haldus- ja 
bürokraatiaga seotud kulud. Topeltstruktuure tuleb tingimata vältida.
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Muudatusettepanek 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Reservvõimsuse mehhanismide 
rakendamise korral aitavad 
ülekandesüsteemi haldurid asjaomastel 
reguleerivatel asutustel arvutada
välismaisele võimsusele võimaldatava 
maksimaalse sisenemisvõimsuse, võttes 
arvesse omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 991
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Põhivõrguettevõtjad arvutavad igal 
aastal kooskõlastatult asjaomaste 
põhivõrguettevõtjatega välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 992
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Igal aastal arvutavad 
põhivõrguettevõtjad välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 993
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Igal aastal arvutavad 
põhivõrguettevõtjad välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 994
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Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Igal aastal arvutavad 
põhivõrguettevõtjad välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Igal aastal arvutavad 
põhivõrguettevõtjad välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Selgitus

Arvestades asjaolu, et piirkondlikele talitluskindluse koordinaatoritele ei anta pädevust 
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välismaisele võimsusele võimaldatava maksimaalse sisenemisvõimsuse arvutamiseks 
reservvõimsuse mehhanismis, tuleks seda sätet vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Igal aastal arvutavad 
ülekandesüsteemi haldurid välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. pl

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 997
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 

6. Igal aastal arvutab asjaomane
põhivõrguettevõtja välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
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tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 998
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

6. Igal aastal arvutab asjaomane
põhivõrguettevõtja välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Igal aastal arvutavad artikli 32 
kohaselt loodud piirkondlikud 
talitluskeskused välismaisele võimsusele 
võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 

6. Juhul kui rakendatakse 
võimsussüsteeme, arvutavad 
põhivõrguettevõtjad välismaisele 
võimsusele võimaldatava maksimaalse 
sisenemisvõimsuse, võttes arvesse 
omavaheliste ühenduste eeldatavat 
kättesaadavust ja süsteemistressi esinemise 
tõenäosust mehhanismi rakendava süsteemi 
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ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

ja selle süsteemi vahel, kus asub 
välismaine võimsus. Arvutus tuleb teha iga 
pakkumispiirkonna piiri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1000
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Mis tahes erinevus välis- ja 
kodumaise võimsuse maksumuses, mis 
tuleb lõike 7 kohasest jaotamisest, läheb 
põhivõrguettevõtjatele, kes jagavad selle 
omavahel vastavalt lõike 10 punktis b 
osutatud meetodile. Põhivõrguettevõtjad 
kasutavad sellist tulu artikli 17 lõikes 2 
sätestatud eesmärkidel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Mis tahes erinevus välis- ja 
kodumaise võimsuse maksumuses, mis 
tuleb lõike 7 kohasest jaotamisest, läheb 
põhivõrguettevõtjatele, kes jagavad selle 
omavahel vastavalt lõike 10 punktis b 
osutatud meetodile. Põhivõrguettevõtjad 
kasutavad sellist tulu artikli 17 lõikes 2 
sätestatud eesmärkidel.

8. Mis tahes tulu, mis tekib 
põhivõrguhalduritele lõike 7 kohasest 
jaotamisest, jagatakse nende vahel, 
tuginedes selle liikmesriigi reguleeriva 
asutuse heaks kiidetud meetodile, milles 
võimsusmehhanismi rakendatakse, pärast 
seda, kui on arvesse võetud 
naaberliikmesriikide reguleerivate 
asutuste arvamusi. Põhivõrguettevõtjad 
kasutavad sellist tulu artikli 17 lõikes 2 
sätestatud eesmärkidel.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selle ülekandesüsteemi eest 
vastutav põhivõrguettevõtja, kus 
välismaine võimsus asub, peab:

9. Selle ülekandesüsteemi eest 
vastutavad põhivõrguettevõtjad, kus 
välismaine võimsus asub, peab:

Or. fr

Muudatusettepanek 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlaks tegema, kas huvitatud 
võimsusepakkuja suudab tagada tehnilise 
taseme, mis on nõutav selle 
reservvõimsuse mehhanismi puhul, kus ta 
kavatseb osaleda, ja registreerima 
võimsuse pakkuja tunnustatud 
võimsusepakkujana;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegema vajaduse korral (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kättesaadavuse kontrolle.

Or. fr

Muudatusettepanek 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetodi, mille alusel arvutatakse
piiriülese osalemise maksimaalne 
sisenemisvõimsus, nagu on osutatud lõikes 
6;

(a) põhimõtted, mille alusel 
hinnatakse piiriülese osalemise 
maksimaalset sisenemisvõimsust, nagu on 
osutatud lõikes 6;

Or. fr

Muudatusettepanek 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulu jagamise meetodi, nagu on 
osutatud lõikes 8;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühised eeskirjad kättesaadavuse 
kontrolli tegemiseks, nagu on osutatud 
lõike 9 punktis b;

(c) ühised põhimõtted kättesaadavuse 
kontrolli tegemiseks, nagu on osutatud 
lõike 9 punktis b;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühised eeskirjad, mille alusel 
tehakse kindlaks, millal 
kättesaamatusmakse muutub 
sissenõutavaks;

(d) ühised põhimõtted, mille alusel 
tehakse kindlaks, millal 
kättesaamatusmakse muutub 
sissenõutavaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 10 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ühised eeskirjad, mille alusel 
tehakse kindlaks osalemiseks sobiv 
võimsus, nagu on osutatud lõike 9 punktis 
a.

(f) ühised põhimõtted, mille alusel 
tehakse kindlaks osalemiseks sobiv 
võimsus, nagu on osutatud lõike 9 punktis 
a.

Or. fr

Muudatusettepanek 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Amet kontrollib, kas võimsused on 
arvutatud kooskõlas lõike 10 punktis a 
osutatud meetodiga.

11. Amet kontrollib, kas võimsused on 
arvutatud kooskõlas lõike 10 punktis a 
osutatud põhimõtetega.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1011
Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Reservvõimsuse mehhanismid, mis 
ei ole strateegilised reservid:

(a) ei tohi tekitada mittevajalikke 
turutõkkeid ega piirata piiriülest 
kaubandust;

(b) ei tohi minna kaugemale, kui on vaja 
piisavuse probleemi lahendamiseks 
liikmesriikides, ning need peavad toimima 
kooskõlas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku välja 
töötatud ELi piisavuse metodoloogiaga;
(c) peavad valima võimsuse pakkujad 
välja läbipaistva, mittediskrimineeriva ja 
turupõhise protsessi abil;(d) peavad olema 
tehnoloogiliselt neutraalsed;(e) peavad 
olema ajutised ning olema komisjoni poolt 
heaks kiidetud mitte kauemaks kui viis 
aastat;(f) peavad kasutama 
võimsustooteid, mida pakutakse mitte 
kauem kui viis aastat;(g) peavad looma 
võimsuse pakkujatele stiimuleid olla 
kättesaadav eeldatava süsteemistressi 
korral;(h) peavad tagama, et tasu suurus 
määratakse kindlaks turupõhise protsessi 
kaudu;(i) peavad kehtestama enne 
valikumenetlust võimsuse pakkujate 
osalemisele nõutud tehnilised tingimused;
(j) peavad olema avatud kõikidele 
ressurssidele, sealhulgas taastuvenergiale, 
salvestamise ja nõudluse juhtimisele, mis 
suudab pakkuda nõutud tehnilist taset;(k) 
kohaldavad võimsuse pakkujale 
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asjakohaseid karistusi, kui need ei ole 
süsteemistressi korral kättesaadavad; (l) 
mitte võimaldama tootmisvõimsust, mille 
heitkogus on käesoleva määruse 
jõustumisel vähemalt 550 gr 
CO2/kWh;(m) nende kasutamine tuleb 
lõpetada või nende kasutamist vähendada 
ettenähtud aja jooksul järk-järgult 
strateegilise reservini, rakendades 
täielikult artikli 18 lõike 3 kohases 
tegevuskavas välja toodud meetmeid.

Or. en

Selgitus

(b) Liikmesriigid teostavad oma enda piisavuse hindamised ja uuringud ning teevad nende 
põhjal otsuse, kas kehtestada oma süsteemis reservvõimsuse mehhanismid või mitte. Võimsuse 
piisavuse hindamiseks on tungivalt vaja ühiseid eeskirju ja ELi metodoloogiaid. (l) 
Heitenormi kehtestamine käib käsikäes realistlikult ambitsioonikate piirmäärade 
kehtestamisega.

Muudatusettepanek 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Reservvõimsuse mehhanismid, mis 
ei ole strateegilised reservid:

(a) ei tohi tekitada mittevajalikke 
turutõkkeid ega piirata piiriülest 
kaubandust;

(b) ei tohi minna kaugemale, kui on vaja 
piisavuse probleemi lahendamiseks; (c) 
peavad valima võimsuse pakkujad välja 
läbipaistva, mittediskrimineeriva ja 
turupõhise protsessi abil;(d) peavad olema 
turupõhised ja tehnoloogiliselt 
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neutraalsed;(e) peavad olema ajutised 
ning olema komisjoni poolt heaks kiidetud 
mitte kauemaks kui viis aastat;(f) peavad 
kasutama võimsustooteid, mida ei pakuta 
kauem kui viis aastat;(g) peavad looma 
võimsuse pakkujatele stiimuleid olla 
kättesaadav eeldatava süsteemistressi 
korral;(h) peavad tagama, et tasu suurus 
määratakse kindlaks turupõhise protsessi 
kaudu;(i) peavad kehtestama enne 
valikumenetlust võimsuse pakkujate 
osalemisele nõutud tehnilised 
tingimused;(j) peavad olema avatud 
kõikidele ressurssidele, sealhulgas 
taastuvenergiale, salvestamise ja nõudluse 
juhtimisele, mis suudab pakkuda nõutud 
tehnilist taset;(k) kohaldavad võimsuse 
pakkujale asjakohaseid karistusi, kui need 
ei ole süsteemistressi korral;
(l) mitte võimaldama tootmisvõimsust, 
mille heitkogus on käesoleva määruse 
jõustumisel vähemalt 550 gr CO2/kWh;
(m) nende kasutamine tuleb lõpetada või 
nende kasutamist vähendada ettenähtud 
aja jooksul järk-järgult strateegilise 
reservini, rakendades täielikult artikli 18 
lõike 3 kohases tegevuskavas välja toodud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1013
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid viimase abinõuna kehtestada 
ajutised reservvõimsuse mehhanismid.
Komisjon võib teha otsuse soovitud 
reservvõimsuse mehhanismi lubamiseks, 
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võttes arvesse käesoleva artikli sätteid ja 
liidu riigiabi eeskirju. Enne otsuse 
tegemist teavitab komisjon neist 
taotlustest liikmesriike, pidades seejuures 
silmas konfidentsiaalsusnõudeid. 
Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. Komisjon võib lisada oma 
otsusesse reservvõimsuse mehhanismi 
kehtestamise tingimused. Välja jäetakse 
heastamisvahendid, mis põhinevad 
taastuvenergia tootmise piiramisel, 
kodumajapidamiste sundlahtiühendamisel 
või väikesemahuliste oma tarbeks tootjate 
piiratud varustamisel või neile jaotamisel. 
Otsus on ajaliselt piiratud ning sisaldab 
üksikasjalikku ajakava koos meetmetega 
reservvõimsuse mehhanismi kasutamise 
lõpetamiseks ning reservvõimsuse 
mehhanismi kavandatavat 
aegumistähtaega.

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismid võivad tekitada märkimisväärseid turutõkkeid, juhul kui need ei 
ole hästi kavandatud ja ajutised. Neid ei tohiks kasutada tavatootmisvõimsuse päästmiseks, 
vaid tuleks kehtestada ainult viimase abinõuna.

Muudatusettepanek 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
reservvõimsuse mehhanismid, võttes 
arvesse käesoleva artikli sätteid ja liidu 
riigiabi eeskirju.

Or. en



PE609.625v01-00 136/189 AM\1133367ET.docx

ET

Muudatusettepanek 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada 
artikli 18 lõike 3 kohaste meetmetega, 
võivad liikmesriigid kehtestada 
reservvõimsuse mehhanismid.

Or. en

Muudatusettepanek 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada 
artikli 18 lõike 3 kohaste meetmetega, 
võivad liikmesriigid kehtestada 
reservvõimsuse mehhanismid.

Or. pl

Selgitus

Energiavarustus on samuti turumehhanism.

Muudatusettepanek 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada 
artikli 18 lõike 3 kohaste meetmetega, 
võivad liikmesriigid kehtestada 
reservvõimsuse mehhanismid.

Or. en

Selgitus

Riigiabi mõistet tuleb kohaldada kooskõlas dünaamilise turupõhise lähenemisviisiga, võttes 
arvesse seda, et võimsusel põhinevad maksed ei loo majanduslikku eelist, kuna tegemist on 
tasuga varustuskindlusesse panustamise eest. Seega ei oleks reservvõimsuse mehhanismi näol 
tegemist toetusega tootjatele ega tarbimiskaja ressurssidega, vaid õiglase vahendiga, mis on 
mõeldud varustuskindluste vastutuse jagamiseks võimsuse pakkujate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel.

Muudatusettepanek 1018
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, koostavad
liikmesriigid asjakohaste meetmete kava 
nende probleemide lahendamiseks ning 
rakendavad seda kuni viie aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, koostavad
liikmesriigid asjakohaste meetmete kava 
nende probleemide lahendamiseks ning 
rakendavad seda kuni viie aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa kõrvaldada artikli 
18 lõike 3 kohaste meetmetega, võivad 
liikmesriigid kehtestada reservvõimsuse 
mehhanismid, võttes arvesse käesoleva 
artikli sätteid ja liidu riigiabi eeskirju.

1. Selleks et lahendada ülejäänud 
probleemid, mida ei saa majanduslikult
kõrvaldada artikli 18 lõike 3 kohaste 
meetmetega, võivad liikmesriigid 
kehtestada reservvõimsuse mehhanismid, 
võttes arvesse käesoleva artikli sätteid ja 
liidu riigiabi eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 1021
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud kava peab 
struktuurselt ja lõplikult lahendama 
ressursside piisavuse probleemi ühel või 
mitmel järgneval viisil:

a) täiendav taastuvenergia tootmise 
võimsus

b) energiatõhusus
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c) tarbimiskaja

d) säilitamine

e) omavahelised ühendused

Or. en

Muudatusettepanek 1022
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Reservvõimsuse mehhanismide 
väljatöötamisel näevad liikmesriigid ette 
väljumisklausli, s.o sätte, mis võimaldab 
reservvõimsuse mehhanismi kasutamise 
järk-järgult tõhusalt lõpetada, juhul kui 
ressursside piisavuse hindamine näitab, et 
piisavuse probleemi enam ei ole.

Or. en

Muudatusettepanek 1023
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuni lõike 1 kohase kava 
rakendamiseni võivad liikmesriigid 
kehtestada reservvõimsuse mehhanismid, 
võttes arvesse käesoleva artikli sätteid ja 
liidu riigiabi eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 1024
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Reservvõimsuse mehhanismide 
kavandamisel seavad liikmesriigid 
ressursid tähtsuse järjekorda vastavalt 
sotsiaalsele, majanduslikule ja 
keskkondlikule kasule, mida need 
annavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud kava peab 
struktuurselt ja lõplikult lahendama 
ressursside piisavuse probleemi, eeskätt 
nähes ette toetuse ja investeeringud:

a) täiendavasse taastuvenergia tootmise 
võimsusse;

b) energiatõhususse;

c) tarbimiskajasse;

d) ladustamisse;

e) telekommunikatsioonivõrkude 
vastastikusesse sidumisse

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)



AM\1133367ET.docx 141/189 PE609.625v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Reservmehhanismid tohib 
kasutusele võtta üksnes siis, kui need on 
kavandatud järgmiselt: turupõhised, 
läbipaistvad, tehnoloogiliselt neutraalsed 
ja avatud.

Or. de

Selgitus

Selleks, et tagada euroopalik ja kooskõlastatud lähenemine, peaks käesoleva määrusega 
määrama kindlaks reservmehhanismide kavandamise põhimõtted.

Muudatusettepanek 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kuni lõike 1 kohase kava 
rakendamiseni võivad liikmesriigid 
kehtestada reservvõimsuse mehhanismid, 
võttes arvesse käesoleva artikli sätteid ja 
liidu riigiabi eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Flavio Zanonato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 

2. Reservvõimsuse mehhanismid, mis 
on väljaspool turgu hoitavate võimsustega 
strateegilised reservid:
(a) edastatakse üksnes juhul, kui järgmise 
päeva ja päevasisesed turud ei ole 
suutnud arveldusi teha ning pakkumise ja 
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elektriline ühendus. nõudluse tasakaalustamiseks vajalikud 
põhivõrguettevõtjate 
tasakaalustamisressursid on 
ammendunud;(b) tagavad, et perioodidel, 
mil strateegilisi reserve edastatakse, 
vähendatakse turu tasakaalustamatust 
vähemalt turukorraldajate poolt vastavalt 
artiklile 9 kohaldatud tehnilise piirhinna 
alusel.
(c) peavad olema avatud ka 
tootmisvõimsusele, mille heitkogus on 
vähemalt 550 gr CO2/kWh, et tagada 
õiglane üleminek;(d) ei tohi lubada turule 
naasta võimsuse pakkujatel, kes 
kasutavad strateegilist reservi.

Or. en

Selgitus

Heitenormi kehtestamine käib käsikäes realistlikult ambitsioonikate piirmäärade 
kehtestamisega.

Muudatusettepanek 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus.

2. Reservvõimsuse mehhanismid, mis 
on väljaspool turgu hoitavate võimsustega 
strateegilised reservid:

(a) edastatakse üksnes juhul, kui järgmise 
päeva ja päevasisesed turud ei ole 
suutnud arveldusi teha ning pakkumise ja 
nõudluse tasakaalustamiseks vajalikud 
põhivõrguettevõtjate 
tasakaalustamisressursid on 
ammendunud;
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(b) tagavad, et perioodidel, mil 
strateegilisi reserve edastatakse, 
vähendatakse turu tasakaalustamatust 
vähemalt turukorraldajate poolt vastavalt 
artiklile 9 kohaldatud tehnilise piirhinna 
alusel;
(c) peavad olema avatud ka 
tootmisvõimsusele, mille heitkogus on 
vähemalt 550 gr CO2/kWh, et tagada 
õiglane üleminek;(d) ei tohi lubada turule 
naasta võimsuse pakkujatel, kes 
kasutavad strateegilist reservi.

Or. en

Muudatusettepanek 1030
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus.

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus, Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti ning 
kõigi asjakohaste sidusrühmadega, sh 
tarbijaorganisatsioonidega. Enne 
reservvõimsuse mehhanismi ettepaneku 
avalikule konsultatsioonile esitamist 
hindab riiklik reguleeriv asutus 
reservvõimsuse mehhanismi mõju 
energiahindadele, eeskätt 
kodumajapidamistest klientide 
energiahindadele. Hindamisaruanne 
avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 1031
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Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus.

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus, eeskätt seoses 
suureneva piirkondliku osalemise ja 
piiriülese kauplemisega turupõhistel 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus.

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt kõigi huvitatud 
poolte, sh tarbijaorganisatsioonidega ja
nende naaberliikmesriikidega, kellega on 
olemas elektriline ühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 1033
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 2. Reservvõimsuse mehhanismi
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reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus.

rakendamise otsus peab põhinema 
piisavuse hindamisel, mille asjaomane
liikmesriik teostab kooskõlas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
välja töötatud ELi piisavuse 
metodoloogiaga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid, kellel lasub lõplik vastutus elektrivarustuskindluse eest, jälgivad oma 
territooriumil ressursside piisavust ning teostavad oma piisavuse hindamisi ja uuringuid, 
mille põhjal teevad otsuse, kas rakendada oma süsteemis reservvõimsuse mehhanismi või 
mitte. Võimsuse piisavuse hindamiseks on vaja ühiseid eeskirju ja ELi metodoloogiaid.

Muudatusettepanek 1034
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas vähemalt nende 
naaberliikmesriikidega, kellega on olemas 
elektriline ühendus.

2. Kui liikmesriik soovib 
reservvõimsuse mehhanismi rakendada, 
peab ta konsulteerima kavandatava 
mehhanismi osas kõigi huvitatud poolte, 
sh nende naaberliikmesriikidega, kellega 
on olemas elektriline ühendus.

Or. en

Muudatusettepanek 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 

välja jäetud
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Mehhanismi kohase kohustusega 
hõlmatud võimsuse kogused ei tohi olla 
selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1036
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid ega 
piirata piiriülest kaubandust. Mehhanismi 
kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
kogused ei tohi olla selle probleemi 
lahendamiseks vajaminevast kogusest 
suuremad.

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid, sh 
täiendavaid tõkkeid, mis suurendaksid 
CO2-heite vähendamise kulusid, takistada 
taastuvenergia direktiivi eesmärkide 
saavutamist ega piirata piiriülest 
kaubandust ning need peavad olema 
mittediskrimineerivad ja avatud kõigile 
tootmistehnoloogiatele, 
ühendusvõimsustele, tarbimiskaja 
ressurssidele, salvestamisele ja 
energiatõhususele. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad. 
Reservvõimsuse mehhanismid tuleb 
kavandada võimalikult mittesekkuval 
viisil, kulud jaotatakse õiglaselt ning need 
ei tohi tekitada mittevajalikku koormust 
eeskätt kütteostuvõimetuses tarbijatele.
Tootmisvõimsuse tagajad valitakse 
läbipaistvate kriteeriumide, sealhulgas 
paindlikkuskriteeriumide alusel ning 
arvestades, milline tagaja on ühiskonnale 
kõige vähem kulukas.

Or. en

Muudatusettepanek 1037
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid ega 
piirata piiriülest kaubandust. Mehhanismi 
kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
kogused ei tohi olla selle probleemi 
lahendamiseks vajaminevast kogusest 
suuremad.

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid ega 
piirata piiriülest kaubandust. Mehhanismi 
kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
kogused ei tohi olla selle probleemi 
lahendamiseks vajaminevast kogusest 
suuremad. Kui Euroopa piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada. Reservvõimsuse 
mehhanisme rakendatakse kuni neli 
aastat.
Iga nelja aasta tagant hindavad 
liikmesriigid oma reservvõimsuse 
mehhanismi ja eeskätt:
a) võimsuse tagajatele antud toetuse 
ulatust; b) mehhanismi hõlmatud 
võimsuse kogust; c) mehhanismi 
kavandamise kriteeriume, sh 
säästlikkuskriteeriume.

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismid võivad tekitada märkimisväärseid turutõkkeid, juhul kui need ei 
ole hästi kavandatud ja ajutised. Neid ei tohiks kasutada tavatootmisvõimsuse päästmiseks.

Muudatusettepanek 1038
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid ega 
piirata piiriülest kaubandust. Mehhanismi 

3. Reservvõimsuse mehhanismid
peavad olema avatud kõikidele 
tootmistehnoloogiatele, sh teistes 
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kohase kohustusega hõlmatud võimsuse 
kogused ei tohi olla selle probleemi 
lahendamiseks vajaminevast kogusest 
suuremad.

liikmesriikides asuvatele ettevõtjatele, v.a 
juhul, kui see ei ole tehniliselt võimalik.
Need ei tohi tekitada mittevajalikke 
turutõkkeid ega piirata piiriülest 
kaubandust. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1039
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 
kogusest suuremad.

3. Reservvõimsuse mehhanismid 
peavad olema turupõhised ning ei tohi 
tekitada mis tahes põhjendamatuid
turutõkkeid ega piirata piiriülest 
kaubandust. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi mingil juhul olla selle probleemi 
lahendamiseks vajaminevast kogusest 
suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 

3. Reservvõimsuse mehhanismid 
tuleb kavandada nii, et need ei tekitaks
mittevajalikke turutõkkeid ega piirata 
piiriülest kaubandust. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
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kogusest suuremad. vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1041
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 
kogusest suuremad.

3. Reservvõimsuse mehhanismid 
tuleb kavandada nii, et need ei tekitaks
mittevajalikke turutõkkeid ega piiraks
piiriülest kaubandust. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Selgitus

Soovime, et reservvõimsuse mehhanismide kavandamispõhimõtted sisaldaksid muu hulgas 
kohustust omada selgeid eeskirju ja menetlusi reservvõimsuse mehhanismi rakendamise 
järkjärguliseks lõpetamiseks niipea, kui nende rakendamise põhjused kaovad. Samuti tuleb 
ette näha selge tähtaeg olemasolevate reservvõimsuse mehhanismide ühtlustamiseks 
käesoleva ettepanekuga, et vältida mis tahes arusaamatusi praeguste ja uute reservvõimsuse 
mehhanismidega. Uue sõnastusega täpsustatakse reservvõimsuse mehhanismide kavandamise 
nõudeid, et piirata nende mõju turule.

Muudatusettepanek 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 

3. Reservvõimsuse mehhanismid 
tuleb kavandada nii, et need ei tekitaks
mittevajalikke turutõkkeid ega piiraks
piiriülest kaubandust. Mehhanismi kohase
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
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probleemi lahendamiseks vajaminevast 
kogusest suuremad.

ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 
kogusest suuremad.

3. Reservvõimsuse mehhanismid 
tuleb kavandada nii, et need ei tekitaks
turutõkkeid ega piiraks piiriülest 
kaubandust. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismide kavandamine peaks sisaldama muu hulgas kohustust omada 
selgeid eeskirju ja menetlusi reservvõimsuse mehhanismi rakendamise järkjärguliseks 
lõpetamiseks niipea, kui nende rakendamise põhjused kaovad. Samuti tuleb näha ette 
konkreetne tähtaeg olemasolevate reservvõimsuse mehhanismide ühtlustamiseks kavandatava 
määrusega.

Muudatusettepanek 1044
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada põhjendamatuid turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 
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kogusest suuremad. kogusest suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada mittevajalikke turutõkkeid 
ega piirata piiriülest kaubandust. 
Mehhanismi kohase kohustusega hõlmatud 
võimsuse kogused ei tohi olla selle 
probleemi lahendamiseks vajaminevast 
kogusest suuremad.

3. Reservvõimsuse mehhanismid ei 
tohi tekitada turutõkkeid ega piirata 
piiriülest kaubandust. Mehhanismi kohase 
kohustusega hõlmatud võimsuse kogused 
ei tohi olla selle probleemi lahendamiseks 
vajaminevast kogusest suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 1046
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Detsentraliseeritud ressurssidel ja 
tarbimiskajal peab olema reservvõimsuse 
mehhanismidele mittediskrimineeriv 
juurdepääs ning nende struktuursed 
eelised peavad mis tahes mehhanismis 
kajastuma.

Or. en

Selgitus

On oluline, et reservvõimsuse mehhanismid oleksid avatud kõigile turuosalistele, sh 
piiriülestele osalejatele, ning et need sisaldaksid paindlikkuskriteeriume, et lühikese 



PE609.625v01-00 152/189 AM\1133367ET.docx

ET

etteteatamisega ning paindlikel kogustel tõhusalt võimsust pakkuda.

Muudatusettepanek 1047
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Võimsuste sertifitseerimisel, sh 
tootemääratlustes ja eelkvalifitseerimise 
nõuetes, tuleb arvesse võtta tarbimiskaja 
paindlikkuse ja energia salvestamise 
eripärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

kodumaised energiavarud vähendavad sõltuvust ekspordist
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Muudatusettepanek 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Reservmehhanismid tagavad varustuskindluse. Seetõttu on täiesti ebaselge, miks tuginetakse 
selleks kontekstis kliimapoliitilisel kriteeriumil. Sellise CO2-piirmäära kindlaksmääramisega 
kaasnevad tohutud lisakulud. Euroopa heitkogustega kauplemise süsteem reguleerib 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

Muudatusettepanek 1050
Janusz Korwin-Mikke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud
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Or. pl

Muudatusettepanek 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Piirmäär 550 g CO2/kWh nõrgestab ELi heitkogustega kauplemise süsteemi hinnasignaali, 
mis on CO2-heite vähendamise poliitika peamine vahend, ja sellega kehtestatakse eeskirjad, 
mis ei ole tehnoloogiliselt neutraalsed. Piirmääraga 550 g CO2/kWh sätestatakse 
gaasiseadmete eelistamine, mis nõrgestab ELi energiasõltumatust.

Muudatusettepanek 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 

välja jäetud
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heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 

välja jäetud
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käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1056
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismide rakendamise mõte on lahendada tootmise piisavuse probleem 
ning need peaksid põhinema tehnoloogiliselt neutraalsel lähenemisviisil. Samuti on vaja 
selgeid eeskirju reservvõimsuse mehhanismide rakendamise tõhusaks järkjärguliseks 
lõpetamiseks.

Muudatusettepanek 1057
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Muudatusettepanek 1058
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1059
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismide kavandamine peaks olema tehnoloogiliselt neutraalne ning 
olema konkreetsete tavaelektrijaamade suhtes mittediskrimineeriv. Majanduslikust 
vaatepunktis oleks see ebatõhus. Lisaks on reservvõimsuse mehhanismide eesmärk 
varustuskindluse tagamine. Kliimakaitse kriteeriumi lisamine reservvõimsuse mehhanismide 
kavandamisse segab asjatult kokku kaks erinevat teemat, kuna CO2-heitkoguse 
vähendamisega tegeletakse juba Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi raames.
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Muudatusettepanek 1060
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on peamine vahend, mille abil saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine kliimapoliitika raamistikus. Heitenormi 
sisseviimine elektrienergia siseturgu käsitlevasse määrusesse on põhjendamatu, kuna see 
põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 194, mis viitab vaid energiapoliitikale. 
Eelkõige on diskrimineeriv heitenorm vastuolus artikli 194 lõikega 2, mis annab 
liikmesriikidele õiguse määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimused. 
Praegusel juhul välistaks heitenorm suure osa tavapäraseid energiaallikaid mis tahes 
tootmisvõimsuse turult.

Muudatusettepanek 1063
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 

välja jäetud
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ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1064
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh.
Praegune tootmisvõimsus, mille heitkogus 
on vähemalt 650 gr CO/kWh, ei tohi 
reservvõimsuse mehhanismis osaleda viie 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
Praegune tootmisvõimsus, mille heitkogus 
on vähemalt 600 gr CO2/kWh või rohkem, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda kümne aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.
Praegune tootmisvõimsus, mille heitkogus 
on vähemalt 550 gr CO/kWh või rohkem, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda 15 aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.
Seadmetele, mis põletavad heitgaase, sh 
kõrgahjugaase, ei kohaldata CO2-heite 
piirnormi, arvestades heitgaaside tõhusat 
energia taaskasutamist ja selle kasu 
keskkonnale ning tõsiasja, et CO2 suur 
sisaldus heitgaasides kantakse üle 
tööstusprotsessis, näiteks 
terasevalmistusprotsessis („oma-CO2“ 
kasvuhoonegaaside heite seiret ja 
aruandlust käsitleva määruse kohaselt).
Elektritootmisseadmete CO2

heitekoefitsient peab põhinema 
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netotõhususel nimivõimsuse juures 
kooskõlas ISO tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1065
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr CO2/kWh 
seadmete puhul, mille nimivõimsus on 
väiksem kui 200 MW, ja alla 450 gr
CO2/kWh suurema võimsusega seadmete 
puhul. Tootmisvõimsus, mille heitkogus 
on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei tohi 
reservvõimsuse mehhanismis osaleda viie 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
Esimese lõigu kohase CO2/kWh 
arvutamine peab põhinema netotõhususel 
nimivõimsuse juures kooskõlas ISO 
tingimustega.

Or. en

Selgitus

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Muudatusettepanek 1066
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

4. Tootmisvõimsus võib
reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
üksnes siis, kui:
(a) selle kasvuhoonegaaside heitkogused 
kokku seadmes toodetud elektri kilovatt-
tunni kohta ei ületa 350 gr/CO2

samaväärsena [OP: date of entry into 
force of this Regulation]; ja
(b) see on võimeline muutma koormust 
suuremaks ja väiksemaks vähemalt 5 % 
tasandil oma võimsusest minuti kohta.
Reservvõimsuse pakkujad peavad 
reservvõimsuse mehhanismides 
osalemiseks järgima ELi 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
parimaid võimalikke tehnikaid.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus esitatud säästlikkuskriteeriumid seavad otseselt ohtu ELi kliimakohustused, jättes 
avatuks võimaluse subsideerida mõningaid suure energiatõhususega söeliike (ja tõenäoliselt 
pruunsütt), soojustagastusega elektritootmist (st soojus- ja elektrienergia koostootmine) ja/või 
biomassi koospõletavad jaamad. On ülitähtis piirata taset 350 gr CO2/kWh-ni, ja tagada, et 
see tase aja jooksul väheneb. Reservvõimsuse mehhanism on õigustatud vaid siis, kui see 
toetab süsteemi stabiilsust, ning peamine viis selle tagamiseks on paindlikkus.

Muudatusettepanek 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 

4. Reservvõimsuse mehhanisme 
kohaldavad liikmesriigid võivad piirata 
sellise tootmisvõimsuse piiriülest osalust, 
mille heitkogus on vähemalt 550 gr 
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kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

CO2/kWh.

Or. en

Muudatusettepanek 1068
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

4. Tootmisvõimsus võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 350 gr 
CO2/kWh. Osalevatelt elektrijaamadelt 
tuleb nõuda vastavust Euroopa 
õhukvaliteedi standarditega, sealhulgas 
parima võimaliku tehnika 
viitedokumendid direktiivis 2010/75/EL 
tööstusheidete kohta. Tuumaenergia 
tootmine on aktsepteeritav ainult siis, kui 
käitaja kannab täies mahus kõik kulud, 
mis on seotud jäätmekäitluse, 
dekomisjoneerimise ja vastutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1069
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
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kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh.

Or. de

Selgitus

Kui 550 gr künnist kohaldataks üksnes uutele jaamadele, saaks ära hoida suurema osa 
piirmäära kahjudest. Varem tehtud investeeringute väärtust ei vähendata ning võimsusturud 
jäävad kontrollitavaks, kuna kõik olemasolevad jaamad turul oleksid võimsusturule 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 1070
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Kui kasutatakse soojus- ja 
elektrienergia koostootmist, tuleb 
konkreetsete heitkoguste arvutamisel võtta 
arvesse nii soojus- kui ja elektrienergia 
väljundit. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1071
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Peale selle määratletakse 
esmatähtsana taastuvenergia 
tootmisvõimsus koos energia 
salvestamisega. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Selleks et toetada sektori CO2-heite vähendamist, peab esmatähtsana käsitlema 
dispetšjuhitavat taastuvenergia tootmist. See loob algatuse investeerida dispetšjuhitavasse 
taastuvenergia tootmisse ja toetab suurimat moderniseerimist energiatootmise valdkonnas.

Muudatusettepanek 1072
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Peale selle tuleks määratleda 
esmatähtsana kulutõhus taastuvenergia 
tootmisvõimsus koos energia 
salvestamisega. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 



AM\1133367ET.docx 167/189 PE609.625v01-00

ET

jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Kui kasutatakse soojus- ja 
elektrienergia koostootmist, tuleb 
konkreetsete heitkoguste arvutamisel võtta 
arvesse nii soojus- kui ka elektrienergia 
väljundit. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1074
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 

4. Tootmisvõimsus võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 350 gr CO2/kWh
ja see on võimeline muutma koormust 
suuremaks ja väiksemaks vähemalt 5 % 
tasandil oma võimsusest minuti kohta.
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ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismid peavad hõlmama paindlikkuskriteeriume, et pakkuda 
efektiivselt võimsust lühikese etteteatamisajaga ja paindlikus mahus.

Muudatusettepanek 1075
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
ei tohi reservvõimsuse mehhanismis 
osaleda viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh, kui see arvutatakse 
nimivõimsuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
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CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist või viie aasta jooksul 
nende jaamade puhul, mis on osa 
strateegilistest reservidest.

Or. en

Selgitus

Enamiku saastavate jaamade järkjärguline sulgemine on ülitähtis, et saavutada eesmärgiks 
seatud Euroopa heitkogused, seega tuleb tuua varasemale ajale heitenormide sisseviimine 
praegustesse tootmisvõimsustesse, tehes viie aasta pikkuse erandi jaamadele, mis on osa 
strateegilistest reservidest, sest see on palju vähem moonutav mehhanism.

Muudatusettepanek 1077
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis, mis ei ole 
strateegiline reserv, osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis, mis ei 
ole strateegiline reserv, osaleda viie aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1078
Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis, mis ei ole 
strateegiline reserv, osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Strateegilised reservid on turuvälised ja töötavad vaid erandkorras. Nende reservide 
aktiveerimine on harv juhus ja sellest tulenevad heitkogused ei ole märkimisväärsed. 
Strateegilisi reserve kasutatakse selleks, et tagada järgmise päeva turu kliiritavus.

Muudatusettepanek 1079
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 550 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 550 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

4. Tootmisvõimsus, mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus tehtud pärast 
[OP: date of entry into force], võib 
võimsusmehhanismis osaleda üksnes siis, 
kui selle heitkogus on alla 600 gr 
CO2/kWh. Tootmisvõimsus, mille 
heitkogus on vähemalt 600 gr CO2/kWh, ei 
tohi reservvõimsuse mehhanismis osaleda 
kümne aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1080
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erandina eelmisest lõikest on 
liikmesriigid, kus aastal [2015] üle [20 %] 
elektrist toodeti tahketest fossiilkütustest 
ja SKP elaniku kohta turuhinna juures ei 
olnud üle 60 % keskmisest SKPst inimese 
kohta Euroopa liidu turuhinna juures1 a, 
olemasolev tootmisvõimsus ja uus 
tootmisvõimsus, mille kohta tehti viimane 
investeerimisotsus mitte hiljem kui [üks 
aasta] pärast [OP: entry into force] 
kõlblikud osalema reservvõimsuse 
mehhanismides, kui nende heitekogused 
on üle 550 gr CO2/kWh, eeldusel et 
vastavalt riikliku pädeva asutuse 
hinnangule on ohus 
energiavarustuskindlus.

Asjaomastes liikmesriikides ei tohi 
tootmisvõimsus, mille heitkogus on 
vähemalt 550 gr CO2/kWh, 
reservvõimsuse mehhanismides osaleda 
[15 aasta] jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Viie aastat pärast [15 aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest], võivad 
asjaomased liikmesriigid osaleda 
reservvõimsuse mehhanismides, kui 
heitkogused on 550 gr CO2/kWh või 
rohkem, eeldusel et riikliku pädeva 
asutuse hinnangu kohaselt on 
energiavarustuskindlus jätkuvalt ohus.

_________________

1 a Nendele kriteeriumidele peavad 
vastama järgmised liikmesriigid: 
Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Poola, Portugal, 
Rumeenia, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Or. en
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Selgitus

Uus heitenorm tasemel alla 550 gr CO2/kWh (EPS 550) ei kajasta erinevaid energiakasutuse 
struktuure ELis ja seega tuleks teha muudatus, et tagada energiavarustuskindlus kõigis 
liikmesriikides. Reservvõimsuse mehhanismid konkreetsetes liikmesriikides on vajalikud, et 
hoogustada investeerimist uude võimsusesse ja hoida olemasolevad tavapärased vahendid 
töös.

Muudatusettepanek 1081
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui liikmesriik soovib rakendada 
reservvõimsuse mehhanismi, peab ta 
korraldama võimsuse pakkujatele 
võistupakkumisprotsessi. See 
võistupakkumisprotsess peab hõlmama 
selgeid ja läbipaistvaid 
keskkonnakriteeriumeid, et seada 
esikohale kõige säästlikumad ja 
energiatõhusamad võimsusallikad, 
sealhulgas tarbimiskaja. Samuti peavad 
need võistupakkumisprotsessi 
kriteeriumid hõlmama 
paindlikkuskriteeriume. Kõlblikud 
võimsused peaksid olema suutlikud 
muutma koormust suuremaks ja 
väiksemaks vähemalt 5 % tasemel oma 
võimsusest minuti kohta. Võimsuse 
pakkujad peavad olema kooskõlas ELi 
keskkonnakvaliteedi standarditega ja 
tootlikkus ei tohi ületada parima 
võimaliku tehnikaga seotud rangemaid 
heitkoguseid ja suuremat parima 
võimaliku tehnikaga seonduvat kõigi 
asjaomaste parimate võimalike tehnikate 
järelduste kohast energiatõhususe 
tasemete vahemikku, mis on sätestatud 
uutele jaamadele, kes soovivad 
reservvõimsuse mehhanismis osaleda, et 
olla kõlblik võistupakkumises 
osalemiseks.
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Or. en

Selgitus

Kui reservvõimsuse mehhanismid ei ole hästi kavandatud ega olemuselt ajutised, võivad need 
tekitada turumoonutusi. Neid ei tohi kasutada tavapärase tootmisvõimsuse päästerõngana. 
On esmatähtis, et sellised mehhanismid on avatud kõigi turuosaliste jaoks, sealhulgas 
piiriüleselt, ja et need hõlmavad paindlikkuskriteeriume, et suuta tõhusalt toota võimsust 
lühikese etteteatamisajaga ja paindlikes kogustes.

Muudatusettepanek 1082
Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui seda peetakse vajalikuks 
mõjuhindamise alusel, peab 
reservvõimsuse mehhanism 
tootmisvõimsuse pakkujate 
valimisprotsessi käigus hõlmama 
paindlikkuskriteeriume. Selliste 
kriteeriumide eesmärk on maksimeerida 
muutumisvõimet ja minimeerida 
reservvõimsuse mehhanismist kasu 
saavate elektrijaamade stabiilse väljundi 
vajalikku taset.

Or. en

Selgitus

Paindlikkuskriteeriumide lisamine võimuse pakkujate valimisprotsessi tagab, et abi saab 
eelkõige kõige tõhusam tagavaravõimsus. Saadaoleva võimsuse muutumisvõime 
maksimeerimisega seotud kriteeriumid ja võimsuse pakkujate kohandatavuse alampiiri 
taseme vähendamisega seotud kriteeriumid aitavad lahendada mittepaindlike energiaallikate 
ülevõimsusega seotud probleemi.

Muudatusettepanek 1083
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tootmisvõimsusele heitkogustega 
550 gr CO2/kWh, mille kohta on viimane 
investeerimisotsus tehtud enne (OP-entry 
into force), ei avaldu tagasiulatuvat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1084
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Reservvõimsuse mehhanismid 
peavad aitama kaasa kõigi allikate 
edendamisele samal viisil, sealhulgas 
nõudlusega seotud paindlikkus ja 
agregeeritud allikad. Need peavad 
kehtestama selged mittediskrimineeriva 
tootemääratluse sätted ja hõlmama 
kvalifitseerimiseelseid nõudeid. 
Reservvõimsuse mehhanismid peavad 
kajastama struktuurseid eeliseid, mida 
pakuvad jaotatud ja nõudlusega seotud 
allikad.

Or. en

Selgitus

On esmatähtis, et sellised mehhanismid on avatud kõigi turuosaliste jaoks, sealhulgas 
piiriüleselt, ja et need hõlmavad paindlikkuskriteeriume, et suuta tõhusalt toota võimsust 
lühikese etteteatamisajaga ja paindlikes kogustes.

Muudatusettepanek 1085
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 23 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kui toomise piisavuse hinnang 
osaleva liikmesriigi kohta kooskõlas 
artiklis 19 sätestatud põhimõtetega näitab 
tõsiseid ja püsivaid 
energiavarustuskindluse probleeme, võib 
liikmesriik taotleda ajutist erandit artikli
23 lõike 4 rakendamisest olemasoleva 
tootmisvõimsuse jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1086
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Võimsustooted tuleb määratleda 
ajavahemikus, mis ei ületa nelja aastat. 
Ühesuguse pikkusega lepingud peavad 
olema kättesaadavad kõigi allikate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

välja jäetud



PE609.625v01-00 176/189 AM\1133367ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1089
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada. Liikmesriigid ei 
kohalda reservvõimsuse mehhanisme 
reguleeritud hindadega või hinnalagedega
turgudel, juhul kui nad pole saavutanud 
omavahelise ühendamise eesmärke või 
kui võrgueeskirjad ja suuniseid ei ole 
täielikult rakendatud ja kohaldatud.

Or. en

Selgitus

Reservvõimsuse mehhanismi ei võeta kasutusele turgudel, mis ei ole veel täielikult avatud ja 
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kus puudub omavahelise ühendamise suutlikkus.

Muudatusettepanek 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse
hinnangus ei ole kindlaks tehtud
ressursside piisavusega seotud probleeme,
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui liikmesriik soovib jõustada 
reservvõimsuse mehhanismi, peab ta 
selgitama kooskõla Euroopa ressursside 
piisavuse hinnanguga, eelkõige seoses 
selgituse, kohaldamisala, alustamise ja 
lõpetamise ning mitmeaastase 
rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1091
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei võta arvesse subsidiaarsuse põhimõtet. Kuigi Euroopa tasandil 
ressursside piisavuse seire ja hindamine on vajalik ja võib osutuda abistavaks, peaks 
Euroopa ressursside piisavuse hinnang vaid täiendama ja toetama riiklikku ressursside 
piisavuse hinnangut.

Muudatusettepanek 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.
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Or. en

Muudatusettepanek 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

Or. pl

Selgitus

Peamine viitedokument reservvõimsuse mehhanismide kasutuselevõtmiseks peaks olema 
riiklik ressursside piisavuse hinnang.

Muudatusettepanek 1096
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Liikmesriigid võivad kohaldada 
reservvõimsuse mehhanisme, kui nad 
täidavad komisjoni keskkonna- ja 
energiaalase riigiabi suuniseid 2014–
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Otsustades kohaldada
reservvõimsuse mehhanisme, võtavad 
liikmesriigid arvesse Euroopa ressursside 
piisavuse hinnangut.

Or. en

Muudatusettepanek 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui liikmesriik soovib kasutusele 
võtta reservvõimsuse mehhanismi, siis 
peab ta tõendama, et see on kooskõlas
ressursside piisavuse hinnangutega, 
eeskätt selle põhjendamise seisukohast.

Or. fr

Muudatusettepanek 1099
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

5. Kui riiklikus ressursside piisavuse 
hinnangus ei ole kindlaks tehtud 
ressursside piisavusega seotud probleeme, 
ei tohi liikmesriigid reservvõimsuse 
mehhanisme kohaldada.

Or. en
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Muudatusettepanek 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Reservvõimsuse mehhanismi 
kavandades peavad liikmesriigid lisama
väljumisklausli, sätte, mis võimaldab 
tõhusat järkjärgulist väljumist 
reservvõimsuse mehhanismist juhul, kui 
ressursside piisavuse hinnang näitab, et 
piisavusprobleemi enam ei ole.

Or. en

Muudatusettepanek 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad kohaldada 
reservvõimsuse mehhanisme, kui ei ole 
saavutatud piisaval tasemel omavahelist 
ühendamist ja kui seda tõestavad riikliku 
ressursside piisavuse hinnangu
tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 1102
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5 a. Reservvõimsuse mehhanismid 
tuleb kavandada sellisel viisil, mis 
võimaldab tõhusat järkjärgulist väljumist, 
kui piisavusprobleemi enam ei ole. Sel 
eesmärgil peavad reservvõimsuse 
mehhanismid sisaldama konkreetset 
väljumisklauslit.

Or. en

Muudatusettepanek 1103
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui reservvõimsuse mehhanisme 
rakendatakse, peavad need olema hästi 
kavandatud: turupõhised, 
tehnoloogianeutraalsed, avatud 
olemasolevatele ja uutele varadele, avatud 
piiriülesele osalusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Reservvõimsuse mehhanisme 
kavandades peavad liikmesriigid võtma 
arvesse keskkonnaalast eesmärki jätta 
järk-järgult välja keskkonnale või 
majandusele kahjulikud toetused.

Or. en
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Muudatusettepanek 1105
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a

Reservvõimsuse mehhanismi kavandades 
peavad liikmesriigid lisama 
väljumisklausli, sätte, mis võimaldab 
tõhusat järkjärgulist väljumist 
reservvõimsuse mehhanismist juhul, kui 
ressursside piisavuse hinnang näitab, et 
piisavusprobleemi enam ei ole.

Or. en

Muudatusettepanek 1106
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud

Olemasolevad mehhanismid

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Or. en

Muudatusettepanek 1107
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 18 a, 21 
ja 23. Ilma et see piiraks artiklis 23 
sätestatud heite piirnormide ja 
paindlikkusnõuete kohest kohaldamist, 
lõpetavad liikmesriigid [kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist]
olemasolevate reservvõimsuse 
mehhanismide ja asjaomaste lepinguliste 
või haldusmeetmete läbivaatamise ning 
viivad need kooskõlla käesoleva määruse 
sätetega. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile üksikasjaliku aruande 
läbivaatamise tulemuste ja võetud 
meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et luua võrdsed tingimused, tuleb olemasolevad reservvõimsuse mehhanismid viia 
niipea kui võimalik kooskõlla üldiste sätetega.

Muudatusettepanek 1108
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23 
[kahe] aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud määruse järgimiseks on vaja sätestada selge tähtaeg olemasolevate 
reservvõimsuse mehhanismide kohandamiseks.

Muudatusettepanek 1109
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23 
[kahe] aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruse järgimiseks on vaja sätestada selge tähtaeg olemasolevate 
reservvõimsuse mehhanismide kohandamiseks.

Muudatusettepanek 1110
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23 
kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en
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Selgitus

Õigusselguse huvides on vaja täpsustada tähtaega olemasolevate mehhanismide 
kooskõlastamiseks määruses väljapakutud eeskirjadega.

Muudatusettepanek 1111
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23 
kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 714/2009

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23 
hiljemalt 31. detsembriks 2030.

Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla õiguspäraste ootuste põhimõttega, 
mille tõttu on vaja kohanemisperioodi, et võimaldada liikmesriikidel viia reservvõimsuse 
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mehhanismid vastavusse määrusest tulenevate nõuetega.

Muudatusettepanek 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23, 
31. detsembriks 2030.

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23, 
31. detsembriks 2030.

Or. en

Selgitus

Elektrienergia direktiivi jõustumise kuupäeval reservvõimsuse mehhanismi kohaldavate 
liikmesriikide jaoks tuleks määrata mõistlik üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 1115
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Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme [OP: entry 
into force of this Regulation], kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 21 ja 23.

Liikmesriigid, kes kohaldavad 
reservvõimsuse mehhanisme, kohaldavad 
oma mehhanisme nii, et need vastaksid 
käesoleva määruse artiklitele 18, 18 a, 21 
ja 23.

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a

12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist luuakse elektrituru 
kujundamise nõuandekogu. 
Nõuandekogu koosneb ELi liikmesriikide 
kõrgetasemelistest ekspertidest ning 
asjaomasest ja tasakaalustud 
eksperdirühmast, kuhu kuuluvad 
eksperdid energiasektorist, sh 
kommunaalteenuste osutajad, investorid, 
tehnoloogia pakkujad, võrguoperaatorid, 
kliimakaitserühmad, 
tarbijakaitseorganisatsioonid ja kohalike 
energiaühenduste esindajad.

Nõuandekogu pakub komisjonile 
oskusteavet ja ülevaatlikku teavet ning 
nõustab ja aitab seega komisjonil hinnata 
praeguse energiaturu ülesehitusega ning 
sellega seoses tulevaste poliitikaalgatuste 
ettevalmistamisega seotud probleeme. 
Selleks koostab nõuandekogu arvamusi, 
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soovitusi ja vajaduse korral aruandeid.

24 kuu jooksul pärast nõuandekogu 
loomist teeb komisjon arutelust järeldused 
teatises, milles avaldatakse strateegilised 
prioriteedid Euroopa elektrituru jaoks, 
mis on võimeline edukalt kasutama 
säästva, turvalise ja taskukohase 
energiasüsteemi ümberkujundamise jaoks 
vajalikke investeeringuid.

Or. en
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