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Tarkistus 762
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan. 
Jakelu- ja siirtoverkonhaltijoilla on oltava 
oikeus hyväksyä joustopalvelut, joilla 
varmistetaan verkon vakaus verkon 
käyttöä koskevilla resursseilla, eli 
kustannukset kyseisten joustopalvelujen 
hankkimisesta tai tarvittavan jouston 
takaavasta varastotilojen rakentamisesta 
ja käytöstä on katsottava 
verkkoinfrastruktuuriksi, ja niitä on 
kohdeltava yhdenvertaisesti investointeina 
verkon laajentamiseen.

Or. en

Tarkistus 763
Hans-Olaf Henkel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
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hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.
Jakelu- ja siirtoverkonhaltijoilla on oltava 
oikeus hyväksyä joustopalvelut, joilla 
varmistetaan verkon vakaus verkon 
käyttöä koskevilla resursseilla. 
Kustannukset kyseisten joustopalvelujen 
hankkimisesta tai tarvittavan jouston 
takaavasta varastotilojen rakentamisesta 
ja käytöstä on katsottava 
verkkoinfrastruktuuriksi, ja niitä on 
kohdeltava yhdenvertaisesti investointeina 
verkon laajentamiseen.

Or. en

Tarkistus 764
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
jakeluverkon innovatiivisiin ratkaisuihin. 
Sitä varten sääntelyviranomaiset 
tunnustavat kaikki 
jakeluverkonhaltijoiden kohtuulliset 
kustannukset innovatiivisia ratkaisuja 
varten. Nämä sisältävät muun muassa 
tutkimuksen ja kehityksen, 
pilottihankkeiden täytäntöönpanon ja 
uusien teknologioiden käynnistämisen 
sekä palvelusopimukset, joita 
verkonhaltijat tekevät verkkojensa 
käyttämisestä ja kehittämisestä. 
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Jakeluverkonhaltijat ottavat nämä 
kustannukset huomioon 
jakelutariffeissaan. Sääntelyjärjestelmissä 
annetaan jakeluverkonhaltijoille
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 765
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkolle kannustimia verkkojensa
mahdollisimman tehokasta käyttöä ja 
kehittämistä varten ja innovatiivisten 
ratkaisujen integroimiseksi
jakeluverkkoihin, erityisesti palveluja 
hankkimalla, muun muassa vähentämällä 
kuormitusta kysyntäjoustolla sen sijaan, 
että verkkoa kehitetään ja varastoja 
yhdistetään lisäpalveluja varten. Tätä 
varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
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jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, mahdollistaa 
kysynnän ja jouston vähentäminen ja 
kannustaa siihen, omissa verkoissaan.

Or. en

Tarkistus 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on 
tarjottava jakeluverkonhaltijoille 
kannustimia hankkia palveluja verkkojensa 
käyttöä ja kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaiset voivat 
tarjota jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin, 
kun kyseisten kannustimien katsotaan 
tuovan merkityksellisiä etuja kuluttajille 
ja ottaen aina huomioon paikalliset 
erityisominaisuudet. Tätä varten 
sääntelyviranomaisten on tunnustettava 
vaatimukset täyttäviksi ja otettava 
jakelutariffien kattamissa sallituissa 
tuloissa huomioon kohtuulliset ja 
tosiasialliset kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
verkkojensa käyttöä ja kehittämistä varten 
ja innovatiivisten ratkaisujen 
integroimiseksi jakeluverkkoihin, muun 
muassa hankkimalla palveluja. Tätä 
varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, ja jakeluverkkojen 
digitalisointia, muun muassa älykkäiden 
verkkojen ja älykkäiden 
mittausjärjestelmien käyttöönottoa, 
omissa verkoissaan.

Or. en

Tarkistus 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon vain
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
olemassa olevia verkkoja voitaisiin 
parantaa ja ottaa käyttöön älykkäitä 
verkkoja avoimesti ja
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta ja energian 
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varastointia, omissa verkoissaan.

Or. en

Tarkistus 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta ja joustoa, omissa 
verkoissaan ja edistää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
integrointia.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä sanamuodossa katsotaan vain, että jakeluverkkojen tehokkuutta on parannettava. 
Jakeluverkonhaltijoita olisi myös kannustettava edistämään verkon joustavuutta ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian integrointia uudelleenlaaditun direktiivin 
2009/72/EY (ehdotus COM(2016)0864) 59 artiklan 1 kohdan k alakohdassa käytetyn 
sanamuodon mukaisesti.

Tarkistus 770
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta ja joustoa, omissa 
verkoissaan ja edistää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
integrointia.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä sanamuodossa katsotaan vain, että jakeluverkkojen tehokkuutta on parannettava. 
Jakeluverkonhaltijoita olisi myös kannustettava edistämään verkon joustavuutta ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian integrointia uudelleenlaaditun direktiivin 
2009/72/EY (ehdotus COM(2016)0864) 59 artiklan 1 kohdan k alakohdassa käytetyn 
sanamuodon mukaisesti.

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

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
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käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, digitalisointia ja 
joustoa, omissa verkoissaan.

Or. en

Tarkistus 772
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

8. Sääntelyviranomaisten on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta ja energian 
varastointia, omissa verkoissaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sääntelyviranomaisten on 
tarjottava jakeluverkonhaltijoille 
kannustimia hankkia palveluja verkkojensa 
käyttöä ja kehittämistä varten ja integroida 

8. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
jakeluverkonhaltijoille kannustimia 
hankkia palveluja verkkojensa käyttöä ja 
kehittämistä varten ja integroida 
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innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten sääntelyviranomaisten on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

innovatiivisia ratkaisuja jakeluverkkoihin. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
tunnustettava vaatimukset täyttäviksi ja 
otettava jakelutariffeissa huomioon kaikki 
asiaan liittyvät kustannukset ja otettava 
käyttöön suorituskykytavoitteita, jotta 
jakeluverkonhaltijoille tarjottaisiin 
kannustimia parantaa tehokkuutta, myös 
energiatehokkuutta, omissa verkoissaan.

Or. en

Tarkistus 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] mennessä annettava 
sääntelyviranomaisille osoitettu suositus 
siirto- ja jakelutariffeihin sovellettavien 
menetelmien asteittaisesta lähentämisestä. 
Suosituksessa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia näkökohtia:

Poistetaan.

a) tuottajiin ja kuluttajiin sovellettavien 
tariffien suhde;

b) tariffeilla katettavat kustannukset;

c) ajan mukaan eriytetyt verkkotariffit;

d) sijaintipaikkaa koskevat signaalit;

e) siirto- ja jakelutariffien välinen suhde, 
mukaan lukien syrjimättömyyteen liittyvät 
periaatteet;

f) menetelmät, joilla varmistetaan 
tariffien asettamisen ja niiden rakenteen 
läpinäkyvyys;

g) verkon käyttäjien ryhmät, joihin 
tariffeja sovelletaan, mukaan lukien 
tariffivapautukset.

Or. de
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Perustelu

Tariffimenetelmät ja verkkomaksut perustuvat kansallisiin ja alueellisiin tekijöihin. 
Verkkomaksujen yhdenmukaistaminen on toissijaisuusperiaatteen vastaista. ACERin 
tehtävänä ei sen vuoksi ole antaa suositusta tässä yhteydessä.

Tarkistus 775
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] mennessä annettava 
sääntelyviranomaisille osoitettu suositus 
siirto- ja jakelutariffeihin sovellettavien 
menetelmien asteittaisesta lähentämisestä. 
Suosituksessa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia näkökohtia:

Poistetaan.

a) tuottajiin ja kuluttajiin sovellettavien 
tariffien suhde;

b) tariffeilla katettavat kustannukset;

c) ajan mukaan eriytetyt verkkotariffit;

d) sijaintipaikkaa koskevat signaalit;

e) siirto- ja jakelutariffien välinen suhde, 
mukaan lukien syrjimättömyyteen liittyvät 
periaatteet;

f) menetelmät, joilla varmistetaan 
tariffien asettamisen ja niiden rakenteen 
läpinäkyvyys;

g) verkon käyttäjien ryhmät, joihin 
tariffeja sovelletaan, mukaan lukien 
tariffivapautukset.

Or. en

Perustelu

Jakelutariffien on perustuttava rakenteellisiin ja alueellisiin olosuhteisiin, jotka riippuvat 
kulutuksesta, ja siksi lisäarvo on kyseenalaista. Yhdenmukaistettu rakenne ja kahden vuoden 
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päivityskausi voisivat aiheuttaa huomattavia vääristymiä tariffijärjestelmässä esimerkiksi 
sääntelypäätösten ennustettavuuden kannalta.

Tarkistus 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava 
sääntelyviranomaisille osoitettu suositus 
siirto- ja jakelutariffeihin sovellettavien 
menetelmien asteittaisesta lähentämisestä. 
Suosituksessa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia näkökohtia:

9. Viraston puitteissa yhteistyötä 
tekevien kansallisten
sääntelyviranomaisten on [kolmen 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] mennessä määritettävä 
julkaisumalli siirtotariffien asettamisen ja 
rakenteen avoimuuden edistämiseksi.
Mallissa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia tariffimaksuja koskevia 
vähimmäisjulkaisuvaatimuksia:
a) tuottajiin ja kuluttajiin sovellettavien 
tariffien suhde;
b) tariffeilla katettavat 
siirtoverkonhaltijan kustannukset ja/tai 
sallitut kustannukset tai tavoitetulo;
c) ajan mukaan eriytetyt verkkotariffit;
d) sijaintipaikkaa koskevat signaalit;
e) siirto- ja jakelutariffien välinen suhde; 
verkon käyttäjien ryhmät, joihin tariffeja 
sovelletaan, mukaan lukien 
tariffivapautukset.
Kansallisen sääntelyviranomaisen tai 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätöksen mukaan siirtoverkonhaltijan (-
haltijoiden) on [kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] mennessä ja sen jälkeen 
säännöllisesti kahden vuoden välein 
julkaistava 
vähimmäisjulkaisuvaatimusten mallin 
mukaisesti tiedot vastaavien 
verkkotariffien laskentamenetelmästä.

Or. en
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Tarkistus 777
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava 
sääntelyviranomaisille osoitettu suositus 
siirto- ja jakelutariffeihin sovellettavien 
menetelmien asteittaisesta lähentämisestä.
Suosituksessa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia näkökohtia:

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä määritettävä julkaisumalli 
siirtotariffien asettamisen ja rakenteen 
avoimuuden edistämiseksi. Mallissa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia 
tariffimaksuja koskevia 
vähimmäisjulkaisuvaatimuksia:

Or. en

Tarkistus 778
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirto- ja jakelutariffeihin 
sovellettavien menetelmien asteittaisesta 
lähentämisestä. Suosituksessa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirto- ja jakelutariffeihin 
sovellettavien menetelmien asteittaisesta 
yhdenmukaistamisesta. Suosituksessa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

Or. en

Tarkistus 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 9. Viraston on [vuoden kuluttua 
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kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirto- ja jakelutariffeihin 
sovellettavien menetelmien asteittaisesta 
lähentämisestä. Suosituksessa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä 
annettava sääntelyviranomaisille osoitettu 
suositus siirto- ja jakelutariffeihin 
sovellettavien menetelmien asteittaisesta 
yhdenmukaistamisesta. Suosituksessa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Euroopan komission ehdottama kolmen kuukauden jakso on liian lyhyt kaikkien sidosryhmien 
kuulemiseen. Jakelu ja tariffit ovat erittäin heterogeenisiä. Komission ehdottama 
lähentäminen on liian aikaista.. Todellinen yhdenmukaistaminen olisi kuitenkin suuri 
edistysaskel.

Tarkistus 780
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirto- ja 
jakelutariffeihin sovellettavien 
menetelmien asteittaisesta lähentämisestä. 
Suosituksessa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia näkökohtia:

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirtotariffeihin
sovellettavien menetelmien asteittaisesta 
lähentämisestä. Suosituksessa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Alueellisten erojen vuoksi jakelutariffimenetelmiä ei pitäisi yhdenmukaistaa tässä vaiheessa.

Tarkistus 781
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirto- ja 
jakelutariffeihin sovellettavien 
menetelmien asteittaisesta lähentämisestä. 
Suosituksessa on käsiteltävä vähintään 
seuraavia näkökohtia:

9. Viraston on [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
mennessä annettava sääntelyviranomaisille 
osoitettu suositus siirtotariffeihin
sovellettavien menetelmien asteittaisesta 
lähentämisestä. Suosituksessa on 
käsiteltävä vähintään seuraavia näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Energiaverkkojen nopean kehittymisen vuoksi jakelutariffirakenteen asteittainen 
lähentäminen ei ole tarpeen. Se ei ole perusteltua, koska niiden rajatylittävä vaikutus on 
vähäinen ja ne ovat vahvasti yhteydessä paikallisiin erityisominaisuuksiin.

Tarkistus 782
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siirto- ja jakelutariffien välinen 
suhde, mukaan lukien syrjimättömyyteen 
liittyvät periaatteet;

e) siirto- ja jakelutariffien välinen 
suhde, mukaan lukien syrjimättömyyteen 
liittyvät periaatteet EU DSO -elimen 
kanssa sovitun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 783
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) verkon käyttäjien ryhmät, joihin 
tariffeja sovelletaan, mukaan lukien 
tariffivapautukset.

g) verkon käyttäjien ryhmät, joihin 
tariffeja sovelletaan, ja se, miten niihin 
sovellettavissa eri tariffeissa näkyy 
kustannusten oikeudenmukainen 
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jakaminen ja perusteettoman valtiontuen 
välttäminen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) verkon käyttäjien ryhmät, joihin 
tariffeja sovelletaan, mukaan lukien 
tariffivapautukset.

g) verkon käyttäjien ryhmät, joihin 
tariffeja sovelletaan ominaisuuksien ja 
kulutusmuotojen mukaisesti, mukaan 
lukien tariffivapautukset.

Or. en

Tarkistus 785
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) menetelmät oman kulutuksen, 
hajautetun tuotannon, varastoinnin ja 
kysyntäjouston laskemiseksi sekä niiden 
täydentävyys.

Or. en

Perustelu

Siirto- ja jakelutariffimenetelmien kehittämisessä otetaan käyttöön periaatteet aktiivisten 
kuluttajien todellisten taloudellisten, teknisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi. 
Kustannusten huomioon ottamista täydennetään siten oman kulutuksen, oman tuotannon, 
varastoinnin ja kysyntäjouston kehittymisen etujen ottamisella huomioon. Kyseisissä eduissa 
otetaan erityisesti huomioon vältetyt hiilidioksidipäästöt, syöttötariffien väheneminen ja 
verkon päivitystarpeiden väheneminen.
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Tarkistus 786
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) menetelmät oman kulutuksen, 
hajautetun tuotannon, varastoinnin ja 
kysyntäjouston laskemiseksi sekä niiden 
täydentävyys.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan säännöksiin olisi sisällytettävä uusia toimijoita 1 artiklassa esitetyn asetuksen 
laajemman soveltamisalan mukaisesti.

Tarkistus 787
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h) jaettujen energiaresurssien kustannus-
hyötyanalyysi.

Or. en

Tarkistus 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) jaettujen energiaresurssien 
kustannus-hyötyanalyysi.



AM\1133367FI.docx 19/194 PE609.625v01-00

FI

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Tämän artiklan 9 kohdan 
b alakohdan soveltamiseksi, kun 
tariffeilla katettavista kustannuksista 
annetaan suosituksia, unionin keskiarvon 
ylittäviä tappioita ja aiheutunutta
ylikuormitusta ei tunnusteta vaatimukset 
täyttäviksi kustannuksiksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. Sääntelyviranomaisten on 
hyväksyttävä indikaattoreita siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden suorituskyvyn 
mittaamiseksi. Niiden olisi sisällettävä 
vähintään seuraavat:

– rajoitetun energian määrä 
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megawatteina eroteltuna tuotantolähteen 
tyypin mukaan;

– dynaamisesti arvioidun johtopituuden 
osuus;

– etänä valvottujen ja reaaliaikaisesti 
ohjattujen sähköasemien osuus;

– dynaamisesti arvioidun johtopituuden 
osuus;

– hävikit korkean, keskitason ja matalan 
jännitteen verkoissa;

– verkon energiakatkosten tiheys ja kesto.

Sääntelyviranomaisten on [kaksi vuotta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
mennessä julkaistava raportti siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden suorituskyvystä 
sekä tarvittaessa suosituksia parantamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Sääntelyviranomaisten on otettava 
viraston suositus asianmukaisesti 
huomioon hyväksyessään tai 
vahvistaessaan siirtotariffeja tai niihin 
liittyviä menetelmiä [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 59 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 55 artiklan 1 kohdan 
k alakohdan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä tehtävää pidemmälle menevää 
yhdenmukaistamista.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tariffimenetelmät ja verkkomaksut perustuvat kansallisiin ja alueellisiin tekijöihin. 
Verkkomaksujen yhdenmukaistaminen on toissijaisuusperiaatteen vastaista. ACERin 
tehtävänä ei sen vuoksi ole antaa suositusta tässä yhteydessä. Delegoitu säädös ei ole 
tarpeen.

Tarkistus 792
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Sääntelyviranomaisten on otettava 
viraston suositus asianmukaisesti 
huomioon hyväksyessään tai 
vahvistaessaan siirtotariffeja tai niihin 
liittyviä menetelmiä [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 59 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 55 artiklan 1 kohdan 
k alakohdan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä tehtävää pidemmälle menevää 
yhdenmukaistamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jakelutariffien on perustuttava rakenteellisiin ja alueellisiin olosuhteisiin, jotka riippuvat 
kulutuksesta, ja siksi lisäarvo on kyseenalaista. Yhdenmukaistettu rakenne ja kahden vuoden 
päivityskausi voisivat aiheuttaa huomattavia vääristymiä tariffijärjestelmässä esimerkiksi 
sääntelypäätösten ennustettavuuden kannalta.

Tarkistus 793
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus
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10. Sääntelyviranomaisten on otettava 
viraston suositus asianmukaisesti 
huomioon hyväksyessään tai 
vahvistaessaan siirtotariffeja tai niihin 
liittyviä menetelmiä [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 59 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 55 artiklan 1 kohdan 
k alakohdan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä tehtävää pidemmälle menevää 
yhdenmukaistamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Sääntelyviranomaisten on otettava 
viraston suositus asianmukaisesti 
huomioon hyväksyessään tai 
vahvistaessaan siirtotariffeja tai niihin 
liittyviä menetelmiä [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 59 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 55 artiklan 1 kohdan 
k alakohdan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä tehtävää pidemmälle menevää 
yhdenmukaistamista.

10. Edellä 16 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti julkaistavan tiedon on oltava 
yleisön saatavilla veloituksetta ja ilman 
käyttörajoituksia. Tiedot on julkaistava 
a) helposti ymmärrettävällä tavalla; 
b) selkeässä ja helppokäyttöisessä 
muodossa ja ketään syrjimättä; 
c) ladattavassa muodossa; d)yhdellä tai 
useammalla jäsenvaltion virallisella 
kielellä ja, jollei yksi jäsenvaltion 
virallisista kielistä ole saksa, 
mahdollisuuksien mukaan saksan 
kielellä.

Or. en

Tarkistus 795
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Sääntelyviranomaisten on otettava 
viraston suositus asianmukaisesti 
huomioon hyväksyessään tai 
vahvistaessaan siirtotariffeja tai niihin 
liittyviä menetelmiä [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 59 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 55 artiklan 1 kohdan k 
alakohdan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä tehtävää pidemmälle menevää 
yhdenmukaistamista.

10. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
tai kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätöksen mukaan toimivaltaisten 
siirtoverkonhaltijoiden on kuusi 
kuukautta voimaantulon jälkeen ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein julkaistava 
vähimmäisjulkaisuvaatimusten mallin 
mukaisesti tiedot ja menetelmä ja kaikki 
kustannuksia koskevat tiedot vastaavien 
verkkotariffien laskemisesta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Sääntelyviranomaisten on otettava
viraston suositus asianmukaisesti 
huomioon hyväksyessään tai 
vahvistaessaan siirtotariffeja tai niihin 
liittyviä menetelmiä [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
59 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 55 artiklan 1 kohdan k 
alakohdan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä tehtävää pidemmälle menevää 
yhdenmukaistamista.

10. Sääntelyviranomaisten on 
sovellettava viraston suuntaviivoja
hyväksyessään tai vahvistaessaan 
siirtotariffeja tai niihin liittyviä menetelmiä 
[uudelleenlaaditun direktiivin 2009/72/EY, 
sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla 
COM(2016) 864/2] Article59 6 kohdan a 
alakohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä tehtävää 
pidemmälle menevää yhdenmukaistamista.

Or. en

Tarkistus 797
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Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Viraston on seurattava 
suosituksensa täytäntöönpanoa ja 
annettava komissiolle raportti kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. 
Sen on saatettava suositus ajan tasalle 
vähintään kahden vuoden välein.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 798
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Viraston on seurattava 
suosituksensa täytäntöönpanoa ja 
annettava komissiolle raportti kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. 
Sen on saatettava suositus ajan tasalle 
vähintään kahden vuoden välein.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Viraston on seurattava 
suosituksensa täytäntöönpanoa ja 
annettava komissiolle raportti kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. 
Sen on saatettava suositus ajan tasalle 

Poistetaan.
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vähintään kahden vuoden välein.

Or. de

Perustelu

Tariffimenetelmät ja verkkomaksut perustuvat kansallisiin ja alueellisiin tekijöihin. 
Verkkomaksujen yhdenmukaistaminen on toissijaisuusperiaatteen vastaista. ACERin 
tehtävänä ei sen vuoksi ole antaa suositusta tässä yhteydessä.

Tarkistus 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Viraston on seurattava 
suosituksensa täytäntöönpanoa ja 
annettava komissiolle raportti kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. 
Sen on saatettava suositus ajan tasalle 
vähintään kahden vuoden välein.

11. Viraston on julkaistava 
säännöllisesti yhteenvetoraportti 
kansallisten sääntelyviranomaisten tai 
siirtoverkonhaltijoiden 16 artiklan 
9 kohdan mukaisesti julkaisemista 
tiedoista. Kahden yhteenvetoraportin 
painoksen jälkeen virasto voi antaa 
sääntelyviranomaisille osoitetun 
lausunnon siirtotariffien avoimuudesta.

Or. en

Tarkistus 801
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit, 
erityisesti uusiin rajayhdysjohtoihin.

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät nykyisten 
rajayhdysjohtojen käytön optimoinnit ja
verkkoinvestoinnit, erityisesti uusiin 
rajayhdysjohtoihin. Jos tuloja ei voida 
käyttää tehokkaasti ensimmäisen 
alakohdan a ja/tai b alakohdassa 
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säädettyihin tarkoituksiin, ne voidaan 
käyttää asianomaisten jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisten hyväksymänä 
tulona, joka otetaan huomioon verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
hyväksyttäessä ja/tai vahvistettaessa 
verkkotariffeja.

Or. en

(Sanamuodon viimeinen osa on peräisin alkuperäisestä asetuksesta.)

Perustelu

Sekä uusien rajayhdysjohtojen rakentaminen että nykyisten optimointi rahoitetaan 
pullonkaulatuloista, koska myös siten voidaan korjata ylikuormitus. Tämä tarkistus liittyy 
tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuun periaatteeseen (”eikä heikentää halukkuutta 
vähentää ylikuormitusta”), ja se liittyy erottamattomasti 59 artiklan 3 kohtaan (”sovelletaan 
myös nykyisten rajayhdysjohtojen kapasiteetin huomattavaan lisäämiseen”).

Tarkistus 802
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit, 
erityisesti uusiin rajayhdysjohtoihin.

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät koordinoidut 
korjaavat toimet ja/tai verkkoinvestoinnit, 
erityisesti aina rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin tavoitearvoon saakka.

Or. en

Perustelu

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.
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Tarkistus 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit, 
erityisesti uusiin rajayhdysjohtoihin.

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät koordinoidut 
korjaavat toimet ja/tai verkkoinvestoinnit, 
aina rajat ylittävän siirtokapasiteetin 
tavoitearvoon saakka.

Or. en

Tarkistus 804
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit, 
erityisesti uusiin rajayhdysjohtoihin.

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät koordinoidut 
korjaavat toimet ja/tai verkkoinvestoinnit.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenliittämiskapasiteettia 
ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit, 
erityisesti uusiin rajayhdysjohtoihin.

b) yhteenliittämiskapasiteettia lisäävät 
verkkoinvestoinnit, erityisesti uusiin 
rajayhdysjohtoihin.
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Or. en

Tarkistus 806
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) offshore-sähköverkon 
kehittämisen integrointi ja offshore-
tuotannon liittäminen onshore-
siirtoverkkoon;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tariffien alentaminen;

Or. en

Tarkistus 808
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) pumppuvarastojen kehittäminen.

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b 
alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ne 
on talletettava erilliselle sisäiselle tilille 
käytettäviksi tulevaisuudessa näihin 
tarkoituksin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 810
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on talletettava 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne voidaan 
käyttää jäännösvaihtoehtona 
asianomaisten jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisten päättämän 
enimmäismäärän puitteissa tulona, jonka 
kyseiset sääntelyviranomaiset ottavat 
huomioon hyväksyessään verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
ja/tai vahvistaessaan tariffeja edellyttäen, 
että asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaiset antavat asialle 
hyväksyntänsä. Sääntelyviranomaiset 
voivat hyväksyä tämän vaihtoehdon vain, 
jos siirtoverkonhaltija sitoutuu 
päätöksellä toteuttamaan kaikki 
rajayhdysjohtoja koskevat hankkeet, 
joiden nettoetu on positiivinen ja joiden 
tase riittää näiden investointien 
rahoittamiseen.
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Loput tuloista on talletettava erilliselle 
sisäiselle tilille siihen asti, että ne on 
mahdollista käyttää ensimmäisen 
alakohdan a ja/tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin. 
Sääntelyviranomainen tiedottaa virastolle 
toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Vaikka ajatuksesta, jonka mukaan pullonkaulatuloja olisi käytettävä lisäämään ja 
varmistamaan asetuksessa 714/2009 tarkoitetun rajatylittävän kapasiteetin vakautta, on 
sovittu ja virasto tukee sitä, kielto käyttää pullonkaulatuloja verkkotariffin alentamiseen ei ole 
perusteltu.

Tarkistus 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on talletettava 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on talletettava 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksiin. 
Vaihtoehtoisesti ne voidaan käyttää 
asianomaisten jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisten päättämän 
enimmäismäärän puitteissa tulona, jonka 
kyseiset sääntelyviranomaiset ottavat 
huomioon hyväksyessään verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
ja/tai vahvistaessaan tariffeja edellyttäen, 
että asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaiset antavat asialle 
hyväksyntänsä.
Loput tuloista on talletettava erilliselle 
sisäiselle tilille siihen asti, että ne on 
mahdollista käyttää ensimmäisen 
alakohdan a ja/tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin. 
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Sääntelyviranomainen tiedottaa virastolle 
toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 812
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on 
talletettava erilliselle sisäiselle tilille 
käytettäviksi tulevaisuudessa näihin
tarkoituksin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne voidaan 
käyttää asianomaisten jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisten päättämän 
enimmäismäärän puitteissa tulona, jonka 
kyseiset sääntelyviranomaiset ottavat 
huomioon hyväksyessään verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
ja/tai vahvistaessaan tariffeja edellyttäen, 
että asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaiset antavat asialle 
hyväksyntänsä. Loput tuloista on 
talletettava erilliselle sisäiselle tilille siihen 
asti, että ne on mahdollista käyttää 
ensimmäisen alakohdan a ja/tai 
b alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin.
Sääntelyviranomainen tiedottaa virastolle 
toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

The proposed amendment 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 
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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.

Tarkistus 813
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on talletettava 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a, b, b a tai b 
c alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ne 
on talletettava erilliselle sisäiselle tilille 
käytettäviksi tulevaisuudessa näihin 
tarkoituksiin.
Sanotun rajoittamatta toista alakohtaa 
jäsenvaltioissa, joissa unionin 
yhteenliitäntäasteen 15 prosentin tavoite 
täyttyy eikä rajayhdysjohdoissa ole 
ylikuormitusta tai sitä ei ole odotettavissa, 
lisätulot voidaan käyttää tulona, jonka 
kyseessä olevien jäsenvaltioiden 
kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat 
huomioon hyväksyessään verkkotariffien 
laskentamenetelmää ja/tai vahvistaessaan 
verkkotariffeja.

Or. en

Tarkistus 814
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
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ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on 
talletettava erilliselle sisäiselle tilille 
käytettäviksi tulevaisuudessa näihin 
tarkoituksin.

ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne voidaan 
käyttää asianomaisten jäsenvaltion 
sääntelyviranomaisten hyväksymänä 
tulona, jonka sääntelyviranomaiset 
ottavat huomioon verkkoja koskevien 
tariffien laskentamenetelmää 
hyväksyttäessä ja/tai vahvistettaessa 
verkkotariffeja.

Or. en

Tarkistus 815
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on 
talletettava erilliselle sisäiselle tilille 
käytettäviksi tulevaisuudessa näihin 
tarkoituksin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan ehdotetun tekstin poistamista ja asetuksen 714/2009 nykyisen tekstin 
säilyttämistä, kuten 2 kohdan a alakohdassa.

Tarkistus 816
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on 
talletettava erilliselle sisäiselle tilille 

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin.
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käytettäviksi tulevaisuudessa näihin 
tarkoituksin.

Or. en

Tarkistus 817
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on 
talletettava erilliselle sisäiselle tilille 
käytettäviksi tulevaisuudessa näihin 
tarkoituksin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, niitä voidaan 
käyttää tariffien alentamiseen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos ensimmäisen alakohdan a tai 
b alakohdassa säädetyt tavoitteet on 
saavutettu, jäännöstuloja on käytettävä 
tuloina, jotka kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon, kun ne hyväksyvät 
verkkotariffien laskentamenetelmiä ja/tai 
määrittävät verkkotariffeja.

Or. en

Tarkistus 819
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan a ja b 
kohdan mukaisessa tulojen käytössä on 
sovellettava viraston ehdottamaa ja 
komission hyväksymää menetelmää. 
Viraston ehdotus on esitettävä komissiolle 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] ja se on 
hyväksyttävä kuuden kuukauden 
kuluessa.

Poistetaan.

Virasto voi omasta aloitteestaan tai 
komission pyynnöstä saattaa menetelmän 
ajan tasalle, ja komissio hyväksyy ajan 
tasalle saatetun menetelmän viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
esittämisestä.

Viraston on ennen ehdotuksen esittämistä 
komissiolle järjestettävä menetelmästä 
kuuleminen [uudelleenlaaditun asetuksen 
(EY) N:o 713/2009, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
863/2] 15 artiklan mukaisesti.

Menetelmässä on esitettävä vähintään 
ehdot, joiden mukaisesti tuloja voidaan 
käyttää 2 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin, sekä ehdot, 
joiden mukaisesti ne voidaan tallettaa 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin ja 
kuinka pitkäksi aikaa ne voidaan 
tallettaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti edelliseen kohtaan.

Tarkistus 820
Jaromír Kohlíček
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan a ja b 
kohdan mukaisessa tulojen käytössä on 
sovellettava viraston ehdottamaa ja 
komission hyväksymää menetelmää. 
Viraston ehdotus on esitettävä komissiolle 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] ja se on 
hyväksyttävä kuuden kuukauden 
kuluessa.

Poistetaan.

Virasto voi omasta aloitteestaan tai 
komission pyynnöstä saattaa menetelmän 
ajan tasalle, ja komissio hyväksyy ajan 
tasalle saatetun menetelmän viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
esittämisestä.

Viraston on ennen ehdotuksen esittämistä 
komissiolle järjestettävä menetelmästä 
kuuleminen [uudelleenlaaditun asetuksen 
(EY) N:o 713/2009, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
863/2] 15 artiklan mukaisesti.

Menetelmässä on esitettävä vähintään 
ehdot, joiden mukaisesti tuloja voidaan 
käyttää 2 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin, sekä ehdot, 
joiden mukaisesti ne voidaan tallettaa 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin ja 
kuinka pitkäksi aikaa ne voidaan 
tallettaa.

Or. en

Perustelu

Asetuksella vahvistetaan ACERille toimivalta ehdottaa menetelmää pullonkaulatulojen 
käyttöön. Kyseinen vaatimus vaikuttaa suoraan siirtoverkonhaltijoiden yksinomaiseen 
toimivaltaan kantaa kokonaisvaltainen vastuu investoinneista siirtoverkkoon. Tämä ACERin 
uutta toimivaltaa koskeva vaatimus voi johtaa hukattuihin kustannuksiin, jos investointeja 
käytetään väärin. Siksi ehdotetaan tämän artiklan 3 kohdan poistamista.
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Tarkistus 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 2 kohdan a ja b kohdan 
mukaisessa tulojen käytössä on 
sovellettava viraston ehdottamaa ja 
komission hyväksymää menetelmää. 
Viraston ehdotus on esitettävä komissiolle 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] ja se on 
hyväksyttävä kuuden kuukauden 
kuluessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 822
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 2 kohdan a ja b kohdan 
mukaisessa tulojen käytössä on 
sovellettava viraston ehdottamaa ja 
komission hyväksymää menetelmää. 
Viraston ehdotus on esitettävä komissiolle 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] ja se on 
hyväksyttävä kuuden kuukauden 
kuluessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 823
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Virasto voi omasta aloitteestaan tai 
komission pyynnöstä saattaa menetelmän 
ajan tasalle, ja komissio hyväksyy ajan 
tasalle saatetun menetelmän viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
esittämisestä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 824
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston on ennen ehdotuksen esittämistä 
komissiolle järjestettävä menetelmästä 
kuuleminen [uudelleenlaaditun asetuksen 
(EY) N:o 713/2009, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
863/2] 15 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 825
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmässä on esitettävä vähintään 
ehdot, joiden mukaisesti tuloja voidaan 
käyttää 2 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin, sekä ehdot, 
joiden mukaisesti ne voidaan tallettaa 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin ja 
kuinka pitkäksi aikaa ne voidaan 

Poistetaan.
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tallettaa.

Or. en

Tarkistus 826
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmässä on esitettävä vähintään 
ehdot, joiden mukaisesti tuloja voidaan 
käyttää 2 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin, sekä ehdot, 
joiden mukaisesti ne voidaan tallettaa 
erilliselle sisäiselle tilille käytettäviksi 
tulevaisuudessa näihin tarkoituksin ja 
kuinka pitkäksi aikaa ne voidaan 
tallettaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 827
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioissa tai kolmansissa 
maissa, jotka käyttävät 
yhteenliitäntätuloja tuloina, jotka on 
otettava huomioon verkkotariffeja 
laskettaessa, osana politiikkaa, jonka 
yksiselitteisenä tarkoituksena on 
houkutella uusia investointeja 
yhteenliittämiskapasiteettiin, kaikki tulot, 
jotka ovat peräisin sellaisen 
yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta, 
jonka omistaa tai jota käyttää 
pääsiirtoverkosta erillinen oikeudellinen 
yksikkö, voidaan käyttää asianomaisten 
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jäsenvaltion sääntelyviranomaisten 
päättämän enimmäismäärän puitteissa 
tulona, jonka kyseiset 
sääntelyviranomaiset ottavat huomioon 
hyväksyessään verkkoja koskevien 
tariffien laskentamenetelmää ja/tai 
vahvistaessaan tariffeja edellyttäen, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaiset antavat asialle 
hyväksyntänsä.

Or. en

Tarkistus 828
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vahvistettava selkeästi etukäteen, kuinka 
mahdolliset pullonkaulatulot käytetään, ja
raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta 
käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava raportti, jossa 
ilmoitetaan saman vuoden kesäkuun 
30 päivään ulottuvan 12 kuukauden jakson 
aikana saadut tulot ja niiden käyttö, 
mukaan lukien erityishankkeet, joihin 
tuloja on käytetty, tai määrä, joka on 
talletettu erilliselle tilille, ja 
varmennettava samassa yhteydessä, että 
tulojen käyttö vastaa tätä asetusta ja 
3 kohdan mukaisesti vahvistettua 
menetelmää.

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta 
käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain
julkaistava raportti, jossa ilmoitetaan 
saman vuoden joulukuun 31 päivään 
ulottuvan 12 kuukauden jakson aikana 
saadut tulot ja niiden käyttö.

Or. en

Tarkistus 829
Jaromír Kohlíček
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vahvistettava selkeästi etukäteen, kuinka 
mahdolliset pullonkaulatulot käytetään, ja
raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta 
käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava raportti, jossa 
ilmoitetaan saman vuoden kesäkuun 
30 päivään ulottuvan 12 kuukauden jakson 
aikana saadut tulot ja niiden käyttö, 
mukaan lukien erityishankkeet, joihin 
tuloja on käytetty, tai määrä, joka on 
talletettu erilliselle tilille, ja 
varmennettava samassa yhteydessä, että 
tulojen käyttö vastaa tätä asetusta ja 
3 kohdan mukaisesti vahvistettua 
menetelmää.

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
raportoitava pullonkaulatulojen
tosiasiallisesta käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain 
julkaistava raportti, jossa ilmoitetaan 
saman vuoden joulukuun 31 päivään 
ulottuvan 12 kuukauden jakson aikana 
saadut tulot ja niiden käyttö.

Or. en

Perustelu

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.
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Tarkistus 830
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirtoverkonhaltijoiden on
vahvistettava selkeästi etukäteen, kuinka 
mahdolliset pullonkaulatulot käytetään, ja
raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta
käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava raportti, jossa 
ilmoitetaan saman vuoden kesäkuun 
30 päivään ulottuvan 12 kuukauden jakson 
aikana saadut tulot ja niiden käyttö, 
mukaan lukien erityishankkeet, joihin 
tuloja on käytetty, tai määrä, joka on 
talletettu erilliselle tilille, ja 
varmennettava samassa yhteydessä, että 
tulojen käyttö vastaa tätä asetusta ja 
3 kohdan mukaisesti vahvistettua 
menetelmää.

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
raportoitava pullonkaulatulojen käytöstä. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
vuosittain julkaistava raportti, jossa 
ilmoitetaan saman vuoden joulukuun 
31 päivään ulottuvan 12 kuukauden jakson 
aikana saadut tulot ja niiden käyttö, 
mukaan lukien erityishankkeet, joihin 
tuloja on käytetty.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa poistetaan siirtoverkonhaltijoiden mahdollisuus käyttää 
pullonkaulatuloja alentamaan siirtotariffien tasoa.

Tarkistus 831
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vahvistettava selkeästi etukäteen, kuinka 
mahdolliset pullonkaulatulot käytetään, ja 
raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta 
käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain kunkin 

4. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vahvistettava selkeästi etukäteen, kuinka 
mahdolliset pullonkaulatulot käytetään, ja 
raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta 
käytöstä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vuosittain kunkin 
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vuoden heinäkuun 31 päivään mennessä 
julkaistava raportti, jossa ilmoitetaan 
saman vuoden kesäkuun 30 päivään 
ulottuvan 12 kuukauden jakson aikana 
saadut tulot ja niiden käyttö, mukaan 
lukien erityishankkeet, joihin tuloja on 
käytetty, tai määrä, joka on talletettu 
erilliselle tilille, ja varmennettava samassa 
yhteydessä, että tulojen käyttö vastaa tätä 
asetusta ja 3 kohdan mukaisesti 
vahvistettua menetelmää.

vuoden heinäkuun 31 päivään mennessä 
julkaistava raportti, jossa ilmoitetaan 
saman vuoden kesäkuun 30 päivään 
ulottuvan 12 kuukauden jakson aikana 
saadut tulot ja niiden käyttö, mukaan 
lukien erityishankkeet, joihin tuloja on 
käytetty, määränä, joka on talletettu 
erilliselle tilille, tai määränä, jota on 
käytetty verkkotariffien laskemisessa, ja 
varmennettava samassa yhteydessä, että 
tulojen käyttö vastaa tätä asetusta. 
Tällaisissa tapauksissa, joissa joitakin 
pullonkaulatuloja käytetään laskettaessa 
verkkotariffeja, raportissa voidaan esittää, 
että siirtoverkonhaltija on täyttänyt 
2 kohdan mukaisen sitoumuksen ja tasetta 
koskevat kriteerit.

Or. en

Perustelu

Kielto käyttää pullonkaulatuloja verkkotariffien alentamiseen ei ole perusteltu.

Tarkistus 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioissa tai kolmansissa 
maissa, jotka käyttävät 
yhteenliitäntätuloja tuloina, jotka on 
otettava huomioon verkkotariffeja 
laskettaessa, osana politiikkaa, jonka 
yksiselitteisenä tarkoituksena on 
houkutella uusia investointeja 
yhteenliitäntäkapasiteettiin, kaikki tulot, 
jotka ovat peräisin sellaisen 
yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta, 
jonka omistaa tai jota käyttää 
pääsiirtoverkosta erillinen oikeudellinen 
yksikkö, voidaan käyttää asianomaisten 
jäsenvaltion sääntelyviranomaisten 
päättämän enimmäismäärän puitteissa 
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tulona, jonka kyseiset 
sääntelyviranomaiset ottavat huomioon 
hyväksyessään verkkoja koskevien 
tariffien laskentamenetelmää ja/tai 
vahvistaessaan tariffeja edellyttäen, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaiset antavat asialle 
hyväksyntänsä.

Or. en

Perustelu

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 amendment 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.

Tarkistus 833
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioissa tai kolmansissa 
maissa, jotka käyttävät 
yhteenliitäntätuloja tuloina, jotka on 
otettava huomioon verkkotariffeja 
laskettaessa, osana politiikkaa, jonka 
yksiselitteisenä tarkoituksena on 
houkutella uusia investointeja 
yhteenliitäntäkapasiteettiin, kaikki tulot, 
jotka ovat peräisin sellaisen 
yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta, 
jonka omistaa tai jota käyttää 
pääsiirtoverkosta erillinen oikeudellinen 
yksikkö, voidaan käyttää asianomaisten 
jäsenvaltion sääntelyviranomaisten 
päättämän enimmäismäärän puitteissa 
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tulona, jonka kyseiset 
sääntelyviranomaiset ottavat huomioon 
hyväksyessään verkkoja koskevien 
tariffien laskentamenetelmää ja/tai 
vahvistaessaan tariffeja edellyttäen, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaiset antavat asialle 
hyväksyntänsä.

Or. en

Tarkistus 834
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 19 
artiklan mukaisen eurooppalaisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan
sellaisen kansallisen resurssien 
riittävyysarvioinnin perusteella, jossa 
otetaan huomioon 19 artiklan mukainen 
eurooppalainen resurssien 
riittävyysarviointi. Jäsenvaltio määrittää 
menetelmän kansalliselle resurssien 
riittävyysarvioinnille ja ottaa siinä 
huomioon 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun menetelmän.

Or. en

Tarkistus 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
kansallisen resurssien riittävyysarvioinnin 
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resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta. pohjalta, jonka tulee ottaa huomioon 
19 artiklan mukainen eurooppalainen
resurssien riittävyysarviointi. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä menettely 
kansallisen resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamiseksi ottaen huomioon 
19 artiklan 4 kohdassa säädetty menettely.

Or. pl

Perustelu

Pääkohta viittauksessa energiamekanismien käyttöönottamiseen tulisi olla resurssien 
riittävyysarviointi kansallisella tasolla.

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
sellaisen kansallisen resurssien 
riittävyysarvioinnin perusteella, jossa 
otetaan huomioon 19 artiklan mukainen 
eurooppalainen resurssien 
riittävyysarviointi. Jäsenvaltio määrittää 
menetelmän kansalliselle resurssien 
riittävyysarvioinnille ja ottaa siinä 
huomioon 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun menetelmän.

Or. en

Perustelu

Sähkön toimitus on varmaa vain, jos toimivalta resurssien riittävyysarvioinnin tekemiseen 
jätetään jäsenvaltioille. Resurssien riittävyyden seuranta ja arviointi EU:n tasolla voisi olla 
hyödyllistä, mutta sillä on täydennettävä kansallista arviointia. EU:n tasolla ei voida yhdistää 
kaikkia kansallisia vaatimuksia riittävän yksityiskohtaisesti eikä siten arvioida 
asianmukaisesti riittävyyttä.
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Tarkistus 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
sellaisen kansallisen resurssien 
riittävyysarvioinnin perusteella, jossa 
otetaan huomioon 19 artiklan mukainen 
eurooppalainen resurssien 
riittävyysarviointi. Jäsenvaltio määrittää 
menetelmän kansalliselle resurssien 
riittävyysarvioinnille ja ottaa siinä 
huomioon 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun menetelmän.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon toissijaisuusperiaatetta. Resurssien riittävyyden 
seuranta ja arviointi EU:n tasolla on tarpeen, ja se voisi osoittautua hyödylliseksi, mutta 
eurooppalaisella resurssien riittävyysarvioinnilla on vain täydennettävä ja tuettava 
kansallista arviointia. Vain kansallisella tasolla tehdyissä arvioinneissa taataan riittävä 
yksityiskohtaisuus. Eurooppalaisessa resurssien riittävyysarvioinnissa ei voida yhdistää 
kaikkia kansallisia olosuhteita riittävän yksityiskohtaisesti eikä siten arvioida asianmukaisesti 
riittävyyttä.

Tarkistus 838
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
sellaisen kansallisen resurssien 
riittävyysarvioinnin perusteella, jossa 
otetaan huomioon 19 artiklan mukainen 
eurooppalainen resurssien 
riittävyysarviointi. Jäsenvaltio määrittää 
menetelmän kansalliselle resurssien 
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riittävyysarvioinnille ja ottaa siinä 
huomioon 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun menetelmän.

Or. en

Tarkistus 839
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta ja 
sellaisen riittävyysarvioinnin pohjalta, 
jolla on jäsenvaltion alueen kattava 
alueellinen ja kansallinen ulottuvuus ja 
jossa noudatetaan 19 artiklassa 
määritettyä menetelmää.

Or. en

Tarkistus 840
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta. 
Kaikissa resurssien riittävyyden 
arvioinneissa on otettava asianmukaisesti 
huomioon sähkön kysynnän kehitys ja 
unionin energiatehokkuutta koskeva 
lainsäädäntö.

Or. en
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Tarkistus 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
kansallisen resurssien riittävyysarvioinnin 
pohjalta. Jäsenvaltiot voivat viitata 
19 artiklan mukaiseen eurooppalaiseen 
resurssien riittävyysarviointiin.

Or. en

Tarkistus 842
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan
kansallisia resurssien riittävyysarviointeja 
täydentävän 19 artiklan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin pohjalta.

Or. en

Tarkistus 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 19 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
resurssien riittävyyden arviointi omalla 
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artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

alueellaan ottaen huomioon järjestelmän 
yhteenliitettävyys ja 19 artiklan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tiedot.

Or. fr

Tarkistus 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on käytettävä
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin tuloksia 
vahvistamaan resurssien riittävyyttä 
koskevat huolenaiheet alueellaan.

Or. en

Tarkistus 845
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta, 
raportoitava siitä ja julkaistava se.

Or. en

Tarkistus 846
Kathleen Van Brempt
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta, 
raportoitava siitä ja julkaistava se.

Or. en

Tarkistus 847
Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan 4 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien riittävyyttä 
koskevan menetelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tuotannon riittävyyden arviointiin tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja EU:n menetelmiä, jotta 
erilaiset arviointitasot (Euroopan laajuinen ja kansallinen) voidaan yhdenmukaistaa ja 
mahdollisesti verrata eri tutkimusten ja arviointien tuloksia.

Tarkistus 848
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen 

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan 4 kohdan mukaisen 
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resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta. eurooppalaisen resurssien riittävyyttä 
koskevan menetelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 849
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen eurooppalaisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

1. Jäsenvaltioiden on seurattava 
resurssien riittävyyttä omalla alueellaan 
19 artiklan mukaisen kansallisen
resurssien riittävyysarvioinnin pohjalta.

Or. en

Perustelu

Vain kansallisella tasolla tehdyissä arvioinneissa taataan riittävä yksityiskohtaisuus.

Tarkistus 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 2. Jos kansallisessa resurssien 
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riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

riittävyysarvioinnissa (jossa otetaan 
huomioon järjestelmän yhteenliitettävyys 
ja eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tiedot) tulee esiin 
jokin huolenaihe, jäsenvaltioiden on 
yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. fr

Tarkistus 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
markkina- ja sääntelyvääristymät, jotka 
aiheuttivat ongelman tai edesauttoivat sen 
syntymistä.

Or. en

Tarkistus 852
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos kansallisissa arvioinneissa tai
eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.
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Or. en

Tarkistus 853
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset
markkinoiden toimintapuutteet ja/tai
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 854
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset
markkinoiden toimintapuutteet ja/tai
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Perustelu

Koska markkinoiden toimintapuutteetkin voivat aiheuttaa riittävyyteen liittyviä huolenaiheita, 
myös nämä markkinoiden toimintapuutteet olisi määritettävä ja niihin olisi puututtava.

Tarkistus 855
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät ja markkinoiden 
toimintapuutteet, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyvääristymien lisäksi myös markkinoiden toimintapuutteet, kuten markkinoille pääsyn 
esteet, kilpailunvastainen käytös, rajallinen rahoituksen saatavuus, voivat luoda kohtuutonta 
rasitusta tietyille teknologioille tai toimijoille ja siten luoda lisää riittävyyteen liittyviä 
huolenaiheita.

Tarkistus 856
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät ja markkinoiden 
toimintapuutteet, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 857
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät ja markkinoiden 
toimintapuutteet, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyvääristymien lisäksi myös markkinoiden toimintapuutteet, kuten markkinoille pääsyn 
esteet, kilpailunvastainen käytös, rajallinen rahoituksen saatavuus, voivat luoda kohtuutonta 
rasitusta tietyille teknologioille tai markkinatoimijoille ja siten luoda lisää riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita. On tärkeää ottaa huomioon muutkin kuin puhtaasti sääntelyyn liittyvät 
esteet.

Tarkistus 858
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät ja markkinoiden 
toimintapuutteet, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 859
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 860
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä riittävyysarvioinnit, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
hyväksyttävä ne, ja niiden pitäisi perustua ENTSO-E:n määrittämään yhteiseen 
eurooppalaiseen menetelmään.

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
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jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon toissijaisuusperiaatetta. Resurssien riittävyyden 
seuranta ja arviointi EU:n tasolla on tarpeen, ja se voisi osoittautua hyödylliseksi, mutta 
eurooppalaisella resurssien riittävyysarvioinnilla on vain täydennettävä ja tuettava 
kansallista arviointia. Vain kansallisella tasolla tehdyissä arvioinneissa taataan riittävä 
yksityiskohtaisuus. Eurooppalaisessa resurssien riittävyysarvioinnissa ei voida yhdistää 
kaikkia kansallisia olosuhteita riittävän yksityiskohtaisesti eikä siten arvioida asianmukaisesti 
riittävyyttä.

Tarkistus 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
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sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. pl

Perustelu

Pääkohta viittauksessa energiamekanismien käyttöönottamiseen tulisi olla resurssien 
riittävyysarviointi kansallisella tasolla.

Tarkistus 864
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

2. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa tulee esiin jokin 
resurssien riittävyyteen liittyvä huolenaihe, 
jäsenvaltioiden on yksilöitävä mahdolliset 
sääntelyvääristymät, jotka aiheuttivat 
ongelman tai edesauttoivat sen syntymistä.

Or. en

Tarkistus 865
András Gyürk, György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien 
riittävyyteen liittyviä huolenaiheita 
käsitellessään tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, 
energian varastointiin ja kysyntäpuoleen 

Poistetaan.
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liittyvien toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

Or. en

Tarkistus 866
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista,
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu ja toteuttamissuunnitelma
sellaisten toimenpiteiden hyväksymiselle, 
joilla mahdollisesti yksilöidyt 
sääntelyvääristymät ja markkinoiden 
toimintapuutteet poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
varmistettava erityisesti EU:n vuoteen 
2030 ulottuvien ilmasto- ja 
energiatavoitteiden ja vuoteen 2050 
ulottuvien hiilen vähentämistä koskevien 
tavoitteiden edistäminen ja poistettava 
sääntelyvääristymät, sallittava
niukkuuteen perustuva hinnoittelu sekä
kehitettävä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuolen joustoon
liittyviä toimenpiteitä ja parannettava 
energiatehokkuutta. Jäsenvaltioiden on 
annettava aikataulut Euroopan 
komissiolle hyväksyttäväksi. Komissio 
arvioi, riittävätkö kyseiset toimenpiteet 
markkinavääristymän poistamiseen, ja 
tekee päätöksen jäsenvaltioiden 
aikatauluissa ilmoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaisuudesta energiaunionin 
yleisten tavoitteiden kanssa. 
Jäsenvaltioiden on raportoitava 
säännöllisesti edistymisestä niiden 
aikatauluissa esitettyjen toimien 
toteuttamisessa.
Toimiin voi kuulua
a) sääntelyvääristymien ja markkinoiden 
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toimintapuutteiden poistaminen, 
erityisesti esteet energiatehokkuuden 
lisäämiselle, joustavuudelle ja uusiutuvan 
energian käyttöönotolle;
b) mahdollisen kapasiteetin ylitarjonnan 
poistaminen markkinoilta poistamalla 
ensin saastuttavimmat ja 
joustamattomimmat resurssit verkosta;
c) hintakattojen poistaminen;
d) [tasesähköä koskevista suuntaviivoista 
annetun komission asetuksen] 
44 artiklassa vahvistetun hallinnollisen 
niukkuushinnoittelutoiminnon 
käyttöönotto;
e) yhteenliitäntäkapasiteetin lisääminen 
tarvittaessa riittävyysarvioinnin ja 
yhteenliitäntätavoitteen mukaisesti ja 
sisäisen verkon vahvistaminen ja 
optimointi ylikuormituksen 
käsittelemiseksi;
f) energiatehokkuuden lisääminen ja 
kysyntäjouston ja varastointikapasiteetin 
kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Resurssien riittävyyttä koskevissa säännöksissä on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon 
kaikki edellisissä artikloissa, kuten 3 tai 16 artiklassa, esitetyt markkinoiden periaatteet, jotta 
tulosta voidaan käyttää kapasiteettipäätösten perustana. Siksi ne kaikki on lueteltava tässä.

Tarkistus 867
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 

3. Kapasiteettimekanismin 
käyttöönottoa koskevan päätöksen on 
oltava viimeiseksi käytettävä vaihtoehto. 
Kapasiteettimekanismin käyttöönottoa 
koskevan päätöksen on perustuttava 
alueellisiin riittävyysarviointeihin. Näiden 
arviointien olisi oltava ratkaiseva tekijä 
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sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

kapasiteettimekanismien käyttöönotossa.
Jäsenvaltioiden on julkaistava aikataulu 
sellaisten toimenpiteiden hyväksymiselle, 
joilla mahdollisesti yksilöidyt 
sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti uusiutuvan 
energian osuuden lisäämistä,
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista. 
Jäsenvaltioiden on resurssien 
riittävyyteen liittyviä huolenaiheita 
käsitellessään noudatettava selkeitä ja 
avoimia kriteereitä ja asetettava 
ensisijaisiksi kestävimmät vaihtoehdot 
kapasiteettimekanismien edunsaajina sen 
jälkeen, kun ne ovat kuulleet ehdotetusta 
mekanismista ainakin niitä 
naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto. Jäsenvaltioiden on erityisesti:

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista,
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 

3. Jäsenvaltioiden, joilla on 
yksilöityjä riittävyyteen liittyviä 
huolenaiheita, on julkaistava 
toteuttamissuunnitelma ja aikataulu 
sellaisten toimenpiteiden hyväksymiselle, 
joilla mahdollisesti yksilöidyt 
sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
otettava huomioon 3 artiklassa tarkoitetut 
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varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja
energiatehokkuuden parantamista.

periaatteet ja tarkasteltava erityisesti 
a) sääntelyvääristymien poistamista
b) nykyisten hintakattojen poistamista
c) niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista hintojen vapaan 
muodostumisen ansiosta
d) yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämistä
e) häiriöttömän markkinoille pääsyn 
sallimista kaikille markkinoiden 
osallistujille
f) energian varastoinnin kehittämistä
g) kysyntäpuoleen liittyvien toimenpiteiden 
kehittämistä
h) energiatehokkuuteen investoimista.

Or. en

Tarkistus 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan.
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

3. Jäsenvaltioiden on resurssien 
riittävyyteen liittyviä huolenaiheita 
käsitellessään tarkasteltava 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

Or. fr

Tarkistus 870
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
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18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan 
ja markkinoiden toimintapuutteet 
korjataan. Jäsenvaltioiden on resurssien 
riittävyyteen liittyviä huolenaiheita 
käsitellessään tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

Or. en

Tarkistus 871
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä, omaa 
tuotantoa ja energiatehokkuuden 
parantamista.

Or. en
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Tarkistus 872
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, energian 
varastointiin ja kysyntäpuoleen liittyvien 
toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista, omaa tuotantoa sekä 
yhteenliitäntöihin, energian varastointiin ja 
kysyntäpuoleen liittyvien toimenpiteiden 
kehittämistä ja energiatehokkuuden 
parantamista.

Or. en

Tarkistus 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
aikataulu sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiselle, joilla mahdollisesti 
yksilöidyt sääntelyvääristymät poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään 
tarkasteltava erityisesti 
sääntelyvääristymien poistamista, 
niukkuuteen perustuvan hinnoittelun 
sallimista sekä yhteenliitäntöihin, 
energian varastointiin ja kysyntäpuoleen 
liittyvien toimenpiteiden kehittämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista.

3. Jäsenvaltioiden, joilla on 
yksilöityjä riittävyyteen liittyviä 
huolenaiheita, on julkaistava 
toteuttamissuunnitelma ja 
johdonmukainen aikataulu sellaisten 
toimenpiteiden hyväksymiselle, joilla 
mahdollisesti yksilöidyt 
sääntelyvääristymät ja markkinoiden 
toimintapuutteet poistetaan. 
Jäsenvaltioiden on resurssien riittävyyteen 
liittyviä huolenaiheita käsitellessään
noudatettava 3 artiklaa ja erityisesti.
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Or. en

Tarkistus 874
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) poistettava sääntelyvääristymät ja 
markkinoiden toimintapuutteet, erityisesti 
esteet energiatehokkuudelle ja uusiutuvan 
energian käyttöönotolle;

Or. en

Tarkistus 875
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) poistettava mahdollinen 
kapasiteetin ylitarjonta markkinoilla 
poistamalla ensin saastuttavimmat ja 
joustamattomimmat resurssit verkosta;

Or. en

Tarkistus 876
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) lisättävä 
yhteenliitäntäkapasiteettia tarvittaessa ja 
puututtava sisäisen verkon 
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ylikuormitukseen;

Or. en

Tarkistus 877
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) lisättävä energiatehokkuutta ja 
kehitettävä kysyntäjoustoa ja 
varastointikapasiteettia.

Or. en

Tarkistus 878
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on asetettava 
indikaattorit 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen toimenpiteiden 
tehokkuudesta raportoimiseksi ja 
tarkastettava käyttöönotettu mahdollinen 
kapasiteettimekanismi.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää laatia kehys sen varmistamiseksi, että kapasiteettimekanismiin 
turvaudutaan vasta viimeisenä keinona. Indikaattorien käyttöönotolla ja velvoitteella 
raportoida määritetyn huolenaiheen kehityksestä edistetään kapasiteettimekanismin 
aiheuttaman häiriön rajoittamista markkinoilla.

Tarkistus 879
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Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli uusi kapasiteettimekanismi 
otetaan käyttöön, 
toteuttamissuunnitelmassa on myös oltava 
kattava vaiheittaista poistamista koskeva 
strategia sekä määräaika kyseiselle 
kapasiteettimekanismille.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 23 artiklaan (ja 18 a artiklaan) liittyvien säännösten mukaisesti resurssien 
riittävyyttä koskevien huolenaiheiden (23 artiklan viimeinen kohta) vuoksi käyttöön otetut 
kapasiteettimekanismit ovat väliaikaisia, ja niillä on määräaika vaiheittaiselle poistamiselle.

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tarkastettavaksi 
toteuttamissuunnitelma ja aikataulu 
sellaisten toimenpiteiden hyväksymiselle, 
joilla mahdollisesti yksilöidyt 
sääntelyvääristymät poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
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18 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio voi päättää kahden 
kuukauden kuluessa 
toteuttamissuunnitelman 
vastaanottamisesta, ovatko toimenpiteet 
riittäviä sääntelyvääristymien 
poistamiseksi, ja se voi tarvittaessa vaatia 
jäsenvaltioita muuttamaan 
toteuttamissuunnitelmaa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on seurattava 
toteuttamissuunnitelman täytäntöönpanoa 
ja julkaistava tulokset vuosittaisessa 
raportissa.

Or. en

Tarkistus 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
toteuttamissuunnitelman 
täytäntöönpanon seurantaa koskeva 
raportti virastolle lausunnon antamista 
varten.
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Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Virasto toimittaa 3 d kohdan 
mukaisen lausunnon komissiolle. 
Komissio päättää, onko uudistukset pantu 
riittävällä tavalla täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 885
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla

Kapasiteettimekanismeja koskevat 
säännöt

1. Mikäli kyseessä on eurooppalaisessa 
resurssien riittävyysarvioinnissa yksilöity 
riittävyysongelma, jäsenvaltioiden on 
voitava puuttua jäljellä oleviin 
huolenaiheisiin, joita ei voida poistaa 
18 artiklan 3 kohdan mukaisilla 
toimenpiteillä edellyttäen, että tämän 
artiklan säännöksiä ja unionin 
valtiontukisääntöjä noudatetaan.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
voidaanko riittävyyteen liittyviä 
huolenaiheita käsitellä strategisen 
reservin muodossa käyttöön otettavalla 
kapasiteettimekanismilla. Vain mikäli 
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näin ei voida tehdä, jäsenvaltiot voivat
ottaa käyttöön toisentyyppisen 
mekanismin. Tällaiset mekanismit eivät 
saa luoda tarpeettomia 
markkinavääristymiä eivätkä ne saa estää 
rajat ylittävää kauppaa. Niiden on oltava 
avoinna kaikille tuotantotekniikoille, 
varastoinnille, energiatehokkuudelle ja 
kysyntäjoustolle. Mekanismiin sidotun 
kapasiteetin määrä ei saa ylittää sitä mikä 
on tarpeen huolenaiheeseen 
vastaamiseksi. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä 
kapasiteettimekanismeissa hankitun 
kapasiteetin määrä.

3. Jos jäsenvaltio soveltaa 
kapasiteettimekanismia, sen on 
tarkasteltava tätä mekanismia ennen 
[kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen] ja sen jälkeen 
vuosittain ja varmistettava, että 
mekanismissa ei tehdä uusia sopimuksia, 
jos

a) eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta; ja/tai

b) 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
ei ole pantu riittävällä tavalla täytäntöön 
3 e kohdan mukaisesti.

4. Kapasiteettimekanismien on oltava 
väliaikaisia.

Komissio hyväksyy ne enintään neljäksi 
vuodeksi. Ne on poistettava käytöstä 
vaiheittain tai niitä on ainakin rajoitettava 
vaiheittain 18 artiklan 3 ja 3 a kohdan 
nojalla laaditun toteuttamissuunnitelman 
mukaisesti.

5. Tuotantokapasiteetti on kelpoinen 
osallistumaan kapasiteettimekanismiin 
ainoastaan, jos

a) sen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 
sähkön kilowattituntia kohti laitoksessa 
eivät ole yli 350 grammaa 
hiilidioksidiekvivalenttia alkaen [tämän 
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asetuksen voimaantulopäivä]; ja

b) se pystyy lisäämään tai vähentämään 
kuormitusta vähintään viisi prosenttia 
kapasiteetista minuutissa ja se pystyy 
vähentämään vakaan kuormituksen 
tarvittavan tason alle 40 prosenttiin 
voimaloista, jotka käyttävät 
kapasiteettimekanismeja.

6. Kapasiteetin tarjoajien on noudatettava 
EU:n ympäristölaatustandardeja, eikä 
niiden suoritustaso saa ylittää parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT) 
liittyviä tiukempia päästötasoja ja BAT-
tekniikkaan liittyvien 
energiatehokkuustasojen laajempaa 
soveltamisalaa kaikista asiaankuuluvista 
kapasiteettimekanismeihin osallistuville 
uusille voimaloille asetetuista BAT-
päätelmistä.

7. Sanotun rajoittamatta päästörajoja [ja 
joustoa] koskevien 5 kohdassa asetettujen 
vaatimusten välitöntä soveltamista [kaksi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen] mennessä jäsenvaltioiden on 
tarkastettava olemassa olevat 
kapasiteettimekanismit ja niihin liittyvät 
sopimuksiin perustuvat tai hallinnolliset 
järjestelyt ja saatettava ne tämän 
asetuksen säännösten mukaisiksi. Niiden 
on toimitettava komissiolle 
yksityiskohtainen raportti tarkastuksen 
tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Kapasiteettimekanismit voivat saada aikaan huomattavia markkinavääristymiä, jos niitä ei 
suunnitella hyvin ja jos ne eivät ole väliaikaisia. Niitä ei saa käyttää tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin pelastusrenkaana. On erittäin tärkeää, että kyseiset mekanismit ovat 
avoinna kaikille markkinatoimijoille, myös yli rajojen, ja että ne sisältävät joustokriteerit, 
jotta kapasiteettia voidaan tosiasiallisesti tarjota lyhyellä varoitusajalla joustavina määrinä.

Tarkistus 886
Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla

Kapasiteettimekanismia koskevat säännöt

1. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
voidaanko riittävyyteen liittyviä 
huolenaiheita käsitellä strategisen 
reservin muodossa käyttöön otettavalla 
kapasiteettimekanismilla. Mikäli näin ei 
voida tehdä, jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön toisentyyppisen mekanismin. 
Tällaiset mekanismit eivät saa luoda 
tarpeettomia markkinavääristymiä eivätkä 
ne saa estää rajat ylittävää kauppaa. 
Niiden on oltava avoinna kaikille 
tuotantotekniikoille, varastoinnille, 
energiatehokkuudelle ja kysyntäjoustolle. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä 
ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
hyväksyttävä parametrit, joilla 
määritetään kapasiteettimekanismeissa 
hankitun kapasiteetin määrä.

2. Jos jäsenvaltio soveltaa 
kapasiteettimekanismia, sen on 
tarkasteltava tätä mekanismia ennen 
[kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen] ja varmistettava, 
että mekanismissa ei tehdä uusia 
sopimuksia, jos a) eurooppalaisessa 
resurssien riittävyysarvioinnissa ei ole 
tullut esiin mitään resurssien riittävyyteen 
liittyvää huolenaihetta; ja/tai 
b) 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
ei ole pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

3. Kapasiteettimekanismien on oltava 
väliaikaisia. Komissio hyväksyy ne 
enintään neljäksi vuodeksi. Ne on 
poistettava käytöstä vaiheittain tai niitä on 
ainakin rajoitettava vaiheittain 
18 artiklan 3 kohdan nojalla laaditun 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti.
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Tuotantokapasiteetti on kelpoinen 
osallistumaan kapasiteettimekanismiin 
ainoastaan, jos

a) sen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 
sähkön kilowattituntia kohti laitoksessa 
eivät ole yli 350 grammaa 
hiilidioksidiekvivalenttia alkaen [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä]; ja

b) se pystyy lisäämään tai vähentämään 
kuormitusta vähintään viisi prosenttia 
kapasiteetista minuutissa.

4. Kapasiteetin tarjoajien on noudatettava 
EU:n ympäristölaatustandardeja ja 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
voidakseen osallistua 
kapasiteettimekanismeihin.

Or. en

Tarkistus 887
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön 
kysyntä arviota seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana vuosittain 
jaoteltuna.

1. Eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa on arvioitava 
resurssien riittävyyttä Euroopan 
unionissa. Arvioinnin olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden riittävyystasoihin ja 
katettava tarjousalueet alueellisella 
tasolla.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä 
arviota seuraavan kymmenvuotiskauden 
aikana vuosittain jaoteltuna.

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä 
unionissa alueen muodostavan 
asiaankuuluvan jäsenvaltion sisällä ja 
kunkin jäsenvaltion osalta yhden, viiden 
ja kymmenen vuoden päästä kyseisestä 
arviosta.

Or. en

Tarkistus 889
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä 
arviota seuraavan kymmenvuotiskauden 
aikana vuosittain jaoteltuna.

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön 
kysyntä primääriresurssien saatavuuden 
osalta arviota seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana vuosittain 
jaoteltuna.

Or. en

Perustelu

Koska otetaan käyttöön uusi käsite ”resurssien riittävyysarviointi”, on määritettävä 
tuotannon riittävyyden uuden soveltamisalan suhde primäärilähteisiin. Harhaanjohtavasti 
muotoillut vaatimukset primäärilähteiden saatavuudesta voivat vaikuttaa lopulliseen 
menetelmään ja ehdotettujen toimenpiteiden laajuuteen verkon ja resurssien riittävyyden 
alalla.

Tarkistus 890
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä 
arviota seuraavan kymmenvuotiskauden 
aikana vuosittain jaoteltuna.

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön 
kysyntä primääriresurssien saatavuuden 
osalta arviota seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana vuosittain 
jaoteltuna.

Or. en

Tarkistus 891
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä 
arviota seuraavan kymmenvuotiskauden 
aikana vuosittain jaoteltuna.

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin sekä alueelliseen 
riittävyyden arviointiin on sisällyttävä 
arvio sähköjärjestelmän yleisestä 
riittävyydestä kattaa nykyinen ja arvioitu 
sähkön kysyntä arviota seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana vuosittain 
jaoteltuna.

Or. en

Tarkistus 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen resurssien 
riittävyysarviointiin on sisällyttävä arvio 
sähköjärjestelmän yleisestä riittävyydestä 
kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön 

1. Eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa on määritettävä 
resurssien riittävyyteen liittyvät 
huolenaiheet unionissa, verkon 
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kysyntä arviota seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana vuosittain 
jaoteltuna.

käyttöalueen asianomaisissa 
jäsenvaltioissa sekä kussakin 
jäsenvaltiossa ja tarvittaessa kullakin
tarjousalueella.

Or. en

Tarkistus 893
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirtoverkonhaltijoiden on 
annettava vuosittain Sähkö-ENTSOlle 
tiedot, joita se tarvitsee eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamisessa. Sähkö-ENTSOn on 
tehtävä arviointi joka vuosi.

3. Siirtoverkonhaltijoiden on 
annettava vuosittain Sähkö-ENTSOlle 
tiedot, joita se tarvitsee eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamisessa. Sähkö-ENTSOn on 
tehtävä arviointi joka vuosi. 
Markkinaosapuolten on 
mahdollisuuksiensa ja tietojen 
saatavuuden perusteella annettava 
siirtoverkonhaltijoille tiedot 
tuotantolähteiden odotettavissa olevasta 
tulevasta käytöstä.

Or. en

Tarkistus 894
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirtoverkonhaltijoiden on 
annettava vuosittain Sähkö-ENTSOlle 
tiedot, joita se tarvitsee eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamisessa. Sähkö-ENTSOn on 
tehtävä arviointi joka vuosi.

3. Siirtoverkonhaltijoiden on 
annettava vuosittain Sähkö-ENTSOlle 
tiedot, joita se tarvitsee eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamisessa. Sähkö-ENTSOn on 
tehtävä arviointi joka vuosi. 
Markkinaosapuolten on 
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mahdollisuuksiensa ja tietojen 
saatavuuden perusteella annettava 
siirtoverkonhaltijoille tiedot 
tuotantolähteiden odotettavissa olevasta 
tulevasta käytöstä.

Or. en

Perustelu

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.

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirtoverkonhaltijoiden on 
annettava vuosittain Sähkö-ENTSOlle 
tiedot, joita se tarvitsee eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamisessa. Sähkö-ENTSOn on 
tehtävä arviointi joka vuosi.

3. Siirtoverkonhaltijoiden on 
annettava vuosittain Sähkö-ENTSOlle 
tiedot, joita se tarvitsee eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin 
suorittamisessa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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3 a. Kansallisen lainsäädännön 
mukaan siirtoverkonhaltijoilla voi olla 
oikeus pyytää tuottajilta, 
jakeluverkonhaltijoilta ja muilta 
markkinaosapuolilta asiaankuuluvia 
tietoja, jotka eivät sisällä kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 897
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirtoverkonhaltijoilla on oltava 
oikeus pyytää tuottajilta ja muilta 
markkinaosapuolilta asiaankuuluvia 
tietoja, jotka eivät sisällä kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja ja joita 
asiaankuuluvat jakeluverkonhaltijat eivät 
ole jo keränneet.

Or. en

Tarkistus 898
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin on perustuttava 
menetelmään, jolla on varmistettava, että

4. Eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin on perustuttava 
avoimeen menetelmään, jolla on 
varmistettava, että

Or. en
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Tarkistus 899
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin, jotka ovat yhdenmukaisia 
vuodet 2020–2030 kattavan kauden 
ilmasto- ja energia-alan poliittisessa 
kehyksessä sekä vuoden 2050 EU:n hiilen 
vähentämistä koskevissa tavoitteissa ja 
Pariisin sopimuksessa sovittujen 
tavoitteiden ja päämäärien kanssa.

Or. en

Tarkistus 900
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin, jotka ovat yhdenmukaisia 
vuodet 2020–2030 kattavan kauden 
ilmasto- ja energia-alan poliittisessa 
kehyksessä sekä vuoden 2050 EU:n hiilen 
vähentämistä koskevissa tavoitteissa ja 
Pariisin sopimuksessa sovittujen 
tavoitteiden ja päämäärien kanssa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 18 artiklan 3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 901
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, rakennettavista uusista 
tuotantolaitoksista ja 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä sekä tukkuhintojen ja hiilen 
hinnan kehitykseen vaikuttavista 
asianmukaisista herkkyystekijöistä;

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, laitosten 
säilyttämiseen käyttämättöminä,
rakennettavista uusista tuotantolaitoksista 
ja energiatehokkuustavoitteiden ja sähkön 
yhteenliitäntätavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä sekä 
tukkuhintojen ja hiilen hinnan kehitykseen 
vaikuttavista asianmukaisista 
herkkyystekijöistä, ja siinä otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
resurssien osuus ja niiden mahdollisuus 
teknologiseen edistymiseen esimerkiksi 
seuraamalla verkossa saatavilla olevaa 
joustoa, muun muassa olemassa olevaa ja 
mahdollista joustoa tuotannosta, 
kysyntäjoustosta, yhteenliitännöistä ja 
varastoinnista;

Or. en

Tarkistus 902
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, rakennettavista uusista 
tuotantolaitoksista ja 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä sekä tukkuhintojen ja hiilen 

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, laitosten 
säilyttämiseen käyttämättöminä,
rakennettavista uusista tuotantolaitoksista 
ja energiatehokkuustavoitteiden ja sähkön 
yhteenliitäntätavoitteiden saavuttamiseksi 
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hinnan kehitykseen vaikuttavista 
asianmukaisista herkkyystekijöistä;

toteutettavista toimenpiteistä sekä 
tukkuhintojen ja hiilen hinnan kehitykseen 
vaikuttavista asianmukaisista 
herkkyystekijöistä;

Or. en

Tarkistus 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, rakennettavista uusista 
tuotantolaitoksista ja 
energiatehokkuustavoitteiden
saavuttamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä sekä tukkuhintojen ja hiilen 
hinnan kehitykseen vaikuttavista 
asianmukaisista herkkyystekijöistä;

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, rakennettavista uusista 
tuotantolaitoksista ja energiatehokkuus- ja 
yhteenliitäntätavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä sekä 
tukkuhintojen ja hiilen hinnan kehitykseen 
vaikuttavista asianmukaisista 
herkkyystekijöistä;

Or. en

Tarkistus 904
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
skenaarioihin ennakoidusta kysynnästä ja 
tarjonnasta, mukaan lukien taloudellinen 
arviointi laitosten käytöstä poistamisen 
todennäköisyydestä, rakennettavista uusista 
tuotantolaitoksista ja 
energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettavista 

b) arviointi perustuu asianmukaisiin 
kansallisiin skenaarioihin ennakoidusta 
kysynnästä ja tarjonnasta, mukaan lukien 
taloudellinen arviointi laitosten käytöstä 
poistamisen todennäköisyydestä, 
rakennettavista uusista tuotantolaitoksista 
ja energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettavista 
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toimenpiteistä sekä tukkuhintojen ja hiilen 
hinnan kehitykseen vaikuttavista 
asianmukaisista herkkyystekijöistä;

toimenpiteistä sekä tukkuhintojen ja hiilen 
hinnan kehitykseen vaikuttavista 
asianmukaisista herkkyystekijöistä;

Or. en

Tarkistus 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioinnissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
resurssien osuus, mukaan lukien olemassa 
oleva ja tuleva tuotanto, energian 
varastointi, kysyntäjousto ja tuonti- ja 
vientimahdollisuudet sekä niiden vaikutus 
järjestelmän joustavaan toimintaan;

c) arvioinnissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
resurssien osuus ja niiden mahdollisuus 
teknologiseen kehitykseen, mukaan lukien 
olemassa oleva ja tuleva tuotanto, energian 
varastointi, kysyntäjousto ja tuonti- ja 
vientimahdollisuudet sekä niiden vaikutus 
järjestelmän joustavaan toimintaan;

Or. en

Tarkistus 906
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioinnissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
resurssien osuus, mukaan lukien olemassa 
oleva ja tuleva tuotanto, energian 
varastointi, kysyntäjousto ja tuonti- ja 
vientimahdollisuudet sekä niiden vaikutus 
järjestelmän joustavaan toimintaan;

c) arvioinnissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
resurssien osuus ja niiden mahdollisuus 
teknologiseen kehitykseen, mukaan lukien 
olemassa oleva ja tuleva tuotanto, energian 
varastointi, kysyntäjousto ja tuonti- ja 
vientimahdollisuudet sekä niiden vaikutus 
järjestelmän joustavaan toimintaan;

Or. en
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Tarkistus 907
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioinnissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien
resurssien osuus, mukaan lukien olemassa 
oleva ja tuleva tuotanto, energian 
varastointi, kysyntäjousto ja tuonti- ja 
vientimahdollisuudet sekä niiden vaikutus 
järjestelmän joustavaan toimintaan;

c) arvioinnissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikkien 
resurssien osuus, mukaan lukien olemassa 
oleva ja tuleva tuotanto, energian 
varastointi, alakohtainen integrointi, 
kysyntäjousto ja tuonti- ja 
vientimahdollisuudet sekä niiden vaikutus 
järjestelmän joustavaan toimintaan;

Or. de

Perustelu

Lisäämällä sääntelyyn alakohtainen integrointi varmistetaan pysyvyys ja tasapuoliset 
edellytykset kaikille markkinapohjaisille resursseille unionin sähkön sisämarkkinoiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 908
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) arviointiin sisältyy skenaarioita 
ilman olemassa olevia tai suunniteltuja 
kapasiteettimekanismeja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 909
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – h alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– ”riittävyyden varmistamiseen tarvittava 
luotettava kapasiteettitaso”

Or. en

Tarkistus 910
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) arvioinnissa yksilöidään 
mahdollisten resurssien riittävyyteen 
liittyvien huolenaiheiden lähteet, erityisesti 
se, onko kyse verkkoon vai resursseihin 
liittyvästä rajoituksesta vai molemmista.

i) arvioinnissa yksilöidään 
mahdollisten resurssien riittävyyteen 
liittyvien huolenaiheiden lähteet, erityisesti 
se, onko kyse verkkoon vai resursseihin 
liittyvästä rajoituksesta vai markkinoiden 
toimintapuutteista.

Or. en

Tarkistus 911
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) arvioinnissa kunnioitetaan verkon 
todellista kehitystä.

Or. en

Tarkistus 912
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) arvioinnissa kunnioitetaan verkon 
todellista kehitystä.

Or. en

Tarkistus 913
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) arvioinnissa kunnioitetaan verkon 
todellista kehitystä.

Or. en

Perustelu

) 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.

Tarkistus 914
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkö-ENTSOn on viimeistään 
[kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] esitettävä 
virastolle luonnos menetelmästä, jolla 
lasketaan

5. Sähkö-ENTSOn on viimeistään 
[kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] julkaistava ja
esitettävä virastolle luonnos menetelmästä, 
jolla lasketaan

Or. en
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Tarkistus 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – a alakohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

a) toimittamatta jääneen sähkön arvo; a) toimittamatta jääneen sähkön arvo. 
Menetelmä toimittamatta jääneen sähkön 
arvon laskemiseksi antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden ottaa huomioon 
paikalliset taloudelliset olosuhteet;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa huomioon omat 
erityispiirteensä ja välttää syrjintä jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 916
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimittamatta jääneen sähkön arvo; a) toimittamatta jääneen sähkön arvo. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa toimittamatta 
jääneen sähkön arvon 
laskentamenetelmässä huomioon 
paikalliset taloudelliset olot;

Or. en

Tarkistus 917
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – a alakohta



PE609.625v01-00 88/194 AM\1133367FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

a) toimittamatta jääneen sähkön arvo; a) toimittamatta jääneen sähkön arvo. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa toimittamatta 
jääneen sähkön arvon 
laskentamenetelmässä huomioon 
paikalliset taloudelliset olot;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimittamatta jääneen sähkön arvo; a) toimittamatta jääneen sähkön arvo. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa toimittamatta 
jääneen sähkön arvon 
laskentamenetelmässä huomioon 
paikalliset taloudelliset olot;

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on lieventää jäsenvaltioiden välisiä taloudellisia eroja 
ja välttää jonkin jäsenvaltion kuluttajien syrjintää.

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimittamatta jääneen sähkön arvo; a) toimittamatta jääneen sähkön arvo 
ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion 
yhteenliittämisen taso;

Or. en
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Tarkistus 920
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ”energiavajeen odotusarvona” ja 
”tehovajeen odotusarvona” ilmaistu 
luotettavuusstandardi.

c) ”energiavajeen odotusarvona” ja 
”tehovajeen odotusarvona” ilmaistu 
luotettavuusstandardi. Jäsenvaltioiden on 
asetettava luotettavuusstandardin 
tavoitearvo ENTSO-E:n laatiman EU:n 
riittävyysmenetelmän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 921
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – c alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) d) tuotannon ja verkon käytön 
tekniset olosuhteet, mukaan lukien 
voimalatyypin parametrit, 
huoltoaikataulut, voimala, verkon 
katkokset ja rasituksen 
pienentämiskerroin kaikille 
tuotantolaitoksille;

Or. en

Tarkistus 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus
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c a) Tuottajien ja verkko-
operaattoreiden tekniset olosuhteet, joissa 
otetaan huomioon tuotantoyksikön 
parametrit, aikataulujen ylläpito, 
tuotantoyksiköiden erityispiirteet, 
toimituksen keskeytykset ja kaikkien 
tuotantoyksiköiden arvoa alentavat 
tekijät;

Or. pl

Perustelu

ENTSO-E:n olisi laadittava yhtenäinen menetelmä kaikkien tuotantoyksiköiden arvoa 
alentavien tekijöiden vaikutuksen laskemiselle siten, että eurooppalainen energian 
riittävyysarviointi voisi ottaa huomioon tuotantoyksiköiden todellisen 
energiantuotantokapasiteetin.

Tarkistus 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) tuotannon ja verkon käytön 
tekniset olosuhteet, mukaan lukien 
voimalatyypin parametrit, 
huoltoaikataulut, voimala, verkon 
katkokset ja rasituksen 
pienentämiskerroin kaikille 
tuotantolaitoksille;

Or. en

Perustelu

ENTSO-E:n olisi laadittava yhtenäinen rasituksen pienentämiskertoimen laskentamenetelmä 
kaikille tuotantolaitoksille, jotta eurooppalaisessa resurssien riittävyysarvioinnissa voidaan 
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikkien resurssien todellinen osuus.

Tarkistus 924
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista, niiden perustana olevista 
skenaarioista ja oletuksista ja 3 kohdan 
mukaisen eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kaikkien asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista, niiden perustana olevista 
skenaarioista ja oletuksista ja 3 kohdan 
mukaisen eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kaikkien asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen resurssien riittävyysarvioinnin, myös niiden perustana olevien skenaarioiden 
ja oletusten on oltava täysin avoimia, jotta sidosryhmät voivat valvoa niitä asianmukaisesti.

Tarkistus 926
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
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19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista, niiden perustana olevista 
skenaarioista ja oletuksista ja 3 kohdan 
mukaisen eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kaikkien asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista, niiden perustana olevista 
skenaarioista ja oletuksista ja 3 kohdan 
mukaisen eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista on järjestettävä kuuleminen ja 
viraston on hyväksyttävä ne 22 artiklassa 
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riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

säädettyä menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 929
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista on järjestettävä kuuleminen ja 
viraston on hyväksyttävä ne 22 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot laativat 5 kohdassa tarkoitettujen indikaattorien arvion ja ehdotuksen ENTSO-
E:n laatiman EU:n riittävyysmenetelmän mukaisesti.

Tarkistus 930
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
ehdotuksista ja 3 kohdan mukaisen 
eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä kuuleminen ja viraston on 
hyväksyttävä ne 22 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
menetelmää koskevista ehdotuksista ja 
3 kohdan mukaisen eurooppalaisen 
resurssien riittävyysarvioinnin tuloksista on 
järjestettävä sidosryhmien kuuleminen ja 
viraston on hyväksyttävä ne 22 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 931
Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla

Kapasiteettimekanismit

1) Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja viimeisenä 
keinona sellaisten jäljelle jäävien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, joita ei 
voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä 
ei saa ylittää sitä, mikä on ehdottomasti 
tarpeen määritettyyn huolenaiheeseen 
vastaamiseksi. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä 
parametrit, joilla määritetään 
kapasiteettimekanismeissa hankitun 
kapasiteetin määrä.

2) Kapasiteettimekanismit eivät saa luoda 
tarpeettomia markkinavääristymiä, 
eivätkä ne saa estää rajat ylittävää 
kauppaa. Niiden on oltava avoinna 
kaikille tuotantotekniikoille ja 
varastoinnille ja kysyntäjoustolle.

3) Ennen kuin jäsenvaltio ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja 2 kohdan 
nojalla, sen on tehtävä laaja selvitys 
niiden mahdollisista vaikutuksista 
naapurijäsenvaltioilleen ja kuultava 
ainakin niitä naapurijäsenvaltioitaan, 
joihin sillä on yhdysjohto, ja näiden 
jäsenvaltioiden sidosryhmiä.

4) Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
voidaanko eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa määritettyjä 
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riittävyyteen liittyviä huolenaiheita 
käsitellä strategisen reservin muodossa 
käyttöön otettavalla 
kapasiteettimekanismilla. Siinä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön strateginen reservi. Muussa 
tapauksessa jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön toisentyyppisen mekanismin, 
joka on muu kuin strateginen reservi.

5) Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja, jos

a) eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta tai

b) komissio ei ole antanut 18 artiklan 
3 b kohdassa tarkoitettua myönteistä 
päätöstä 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun yksityiskohtaiseen 
etenemissuunnitelmaan.

6) Jos jäsenvaltio soveltaa 
kapasiteettimekanismia, sen on 
tarkasteltava tätä mekanismia ja 
varmistettava, että mekanismissa ei tehdä 
uusia sopimuksia, jos

a) eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta ja/tai

b) edellä olevassa 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole pantu 
riittävällä tavalla täytäntöön 18 artiklan 
3 e kohdan mukaisesti.

7) Kapasiteettimekanismien on oltava 
väliaikaisia. Komissio hyväksyy ne 
enintään viideksi vuodeksi. Ne on 
poistettava käytöstä vaiheittain tai niitä on 
ainakin rajoitettava vaiheittain 
18 artiklan 3 kohdan nojalla laaditun 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

8) Strategisia reservejä lukuun ottamatta 
tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 450 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.



PE609.625v01-00 96/194 AM\1133367FI.docx

FI

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla

Kapasiteettimekanismit

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja viimeisenä 
keinona sellaisten jäljelle jäävien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, joita ei 
voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä 
ei saa ylittää sitä, mikä on ehdottomasti 
tarpeen määritettyyn huolenaiheeseen 
vastaamiseksi. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä 
parametrit, joilla määritetään 
kapasiteettimekanismeissa hankitun 
kapasiteetin määrä.

2. Kapasiteettimekanismit eivät saa luoda 
tarpeettomia markkinavääristymiä, 
eivätkä ne saa estää rajat ylittävää 
kauppaa. Niiden on oltava avoinna 
kaikille tuotantotekniikoille, 
varastoinnille ja kysyntäjoustolle.

3. Ennen kuin jäsenvaltio ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja 2 kohdan 
nojalla, sen on tehtävä laaja selvitys 
niiden mahdollisista vaikutuksista 
naapurijäsenvaltioilleen ja kuultava 
ainakin niitä naapurijäsenvaltioitaan, 
joihin sillä on yhdysjohto, ja näiden 
jäsenvaltioiden sidosryhmiä.

4. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
voidaanko eurooppalaisessa resurssien 
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riittävyysarvioinnissa määritettyjä 
riittävyyteen liittyviä huolenaiheita 
käsitellä strategisen reservin muodossa 
käyttöön otettavalla 
kapasiteettimekanismilla. Siinä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön strateginen reservi. Muussa 
tapauksessa jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön toisentyyppisen mekanismin, 
joka on muu kuin strateginen reservi.

5. Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja, jos

a) eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta tai

b) komissio ei ole antanut myönteistä 
päätöstä 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun yksityiskohtaiseen 
etenemissuunnitelmaan.

6. Jos jäsenvaltio soveltaa 
kapasiteettimekanismia, sen on 
tarkasteltava tätä mekanismia ja 
varmistettava, että mekanismissa ei tehdä 
uusia sopimuksia, jos

a) eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta ja/tai

b) edellä olevassa 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole pantu 
riittävällä tavalla täytäntöön.

7. Kapasiteettimekanismien on oltava 
väliaikaisia. Komissio hyväksyy ne 
enintään viideksi vuodeksi. Ne on 
poistettava käytöstä vaiheittain tai niitä on 
ainakin rajoitettava vaiheittain 
18 artiklan 3 kohdan nojalla laaditun 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

8. Strategisia reservejä lukuun ottamatta 
tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.
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Or. en

Tarkistus 933
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden
haluttu toimitusvarmuuden taso.

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi tarvittava
toimitusvarmuuden taso. On toteutettava 
perusteellinen kustannus-hyötyanalyysi, 
jotta voidaan perustella tarve saavuttaa 
tietty toimitusvarmuuden taso ja hyväksyä 
kapasiteettimekanismi mainitun
tarvittavan tason saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarvittava toimitusvarmuuden taso olisi määritettävä ottaen huomioon kuluttajien sähkölle 
antama arvo (toimittamatta jääneen sähkön arvo) ja sovittamalla yhteen lisäkustannusta, joka 
aiheutuu kuluttajien vakuuttamisesta suurhäiriöitä vastaan, ja lisäsuurhäiriöistä kuluttajille 
aiheutuvaa kustannusta. Tarvittavan tason saavuttamiseksi, ja koska kapasiteetin 
korvausjärjestelmät vääristävät markkinoita, ne olisi hyväksyttävä vasta, kun muiden 
vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen on todennettu sekä niiden tekninen tarpeellisuus että 
taloudellinen tehokkuus.

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

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
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haluttu toimitusvarmuuden taso. haluttu toimitusvarmuuden taso. Rajat 
ylittävien tarjousalueiden kohdalla 
asianomaiset viranomaiset vahvistavat 
luotettavuusstandardit yhteisesti.

Or. en

Tarkistus 935
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden
haluttu toimitusvarmuuden taso.

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi tarvittavaksi 
arvioitu toimitusvarmuuden taso. 
Luotettavuusstandardi on asetettava 
teknisesti toteuttamiskelpoiselle ja 
kustannustehokkaalle tasolle.

Or. en

Perustelu

On mahdollista, että pyrkiessään perustelemaan kapasiteettimekanismin käyttöä jäsenvaltio 
saattaa asettaa tarpeettoman korkean ja toteuttamiskelvottoman luotettavuusstandardin, 
jonka täytäntöönpano edellyttäisi mainitun kapasiteettimekanismin käyttöä. Moitteettomasti 
toimivien markkinoiden etujen mukaisesti ja sähkön kuluttajahintojen minimoimiseksi 
luotettavuusstandardi olisi asetettava toteuttamiskelpoisimmalle ja kustannustehokkaimmalle 
tasolle.

Tarkistus 936
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
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oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
haluttu toimitusvarmuuden taso.

oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
tarvittava toimitusvarmuuden taso. 
Luotettavuusstandardi olisi asetettava 
teknisesti toteuttamiskelpoiselle ja 
kustannustehokkaalle tasolle.

Or. en

Tarkistus 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
haluttu toimitusvarmuuden taso.

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, jolla 
voidaan läpinäkyvällä tavalla määrittää 
tarvittava toimitusvarmuuden taso.

Or. en

Perustelu

Määrittäessään tarvittavaa toimitusvarmuuden tasoa jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
sähköntuotannon mahdolliset kielteiset ympäristövaikutukset ja tarve torjua ympäristöön 
haitallisesti vaikuttavia tukia.

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

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
haluttu toimitusvarmuuden taso.

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan 
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
tarvittava toimitusvarmuuden taso.
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Or. en

Tarkistus 939
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
haluttu toimitusvarmuuden taso.

1. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
luotettavuusstandardi, josta käy 
läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden haluttu 
toimitusvarmuuden taso.

Or. en

Tarkistus 940
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on 
kapasiteettimekanismeja soveltaessaan
oltava käytössä luotettavuusstandardi, josta 
käy läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden 
haluttu toimitusvarmuuden taso.

1. Jäsenvaltioilla on oltava käytössä 
luotettavuusstandardi, josta käy 
läpinäkyvällä tavalla ilmi niiden haluttu 
toimitusvarmuuden taso.

Or. en

Tarkistus 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
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19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta.

19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta ottaen huomioon 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet 
sekä tarpeen torjua ympäristön kannalta 
haitallisten tukien kielteisiä vaikutuksia ja 
ylikapasiteetista johtuvia markkinoiden 
vääristymiä.

Or. en

Perustelu

Määrittäessään tarvittavaa toimitusvarmuuden tasoa jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
sähköntuotannon mahdolliset kielteiset ympäristövaikutukset ja tarve torjua ympäristöön 
haitallisesti vaikuttavia tukia.

Tarkistus 942
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta ottaen huomioon 
sähkön kysynnän kasvun, tarpeellisuus-
ja suhteellisuusperiaatteet sekä tarpeen 
torjua ympäristön ja talouden kannalta 
haitallisia tukia.

Or. en

Tarkistus 943
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
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19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta.

19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta, ottaen huomioon 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet 
sekä tarpeen torjua ympäristön kannalta 
haitallisten tukien kielteisiä vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 944
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta.

2. Jäsenvaltion kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen on vahvistettava 
luotettavuusstandardi 19 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun menetelmän 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 945
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän pohjalta.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava luotettavuusstandardi 
19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menetelmän kaltaisen hyväksytyn
menetelmän pohjalta.

Or. en

Tarkistus 946
Jaromír Kohlíček
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
luotettavuusstandardi 19 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun menetelmän 
pohjalta.

2. Jäsenvaltion tai jäsenvaltion 
nimeämän viranomaisen on vahvistettava 
luotettavuusstandardi 19 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun menetelmän 
pohjalta.

Or. en

Perustelu

Pidämme parempana vaihtoehtoa, jossa luotettavuusstandardin vahvistaa välittömästi 
jäsenvaltio tai välillisesti jäsenvaltion nimeämä viranomainen.

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

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luotettavuusstandardi on laskettava 
käyttäen toimittamatta jääneen sähkön 
arvoa ja markkinoille tulon kustannuksia 
tietyllä aikavälillä.

3. Luotettavuusstandardi on laskettava 
käyttäen markkinoille tulon kustannuksia 
tietyllä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 948
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisen sääntelyviranomaisen
on hyväksyttävä parametrit, joilla 
määritetään kapasiteettimekanismeissa 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä parametrit, joilla määritetään 
kapasiteettimekanismeissa hankitun 
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hankitun kapasiteetin määrä. kapasiteetin määrä.

Or. en

Tarkistus 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
jäsenvaltion ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välillä on verkkoliitäntä.

1. Jos se on teknisesti mahdollista, 
kapasiteettimekanismien on oltava 
avoimia suoralle rajat ylittävälle
osallistumiselle toisten jäsenvaltioiden 
kanssa sillä edellytyksellä, että kyseisten 
jäsenvaltioiden ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välillä on suora
verkkoliitäntä. Tässä tapauksessa suoran 
rajat ylittävän osallistumisen on oltava 
mahdollista kyseisissä jäsenvaltioissa 
sijaitseville kapasiteetin tarjoajille ja, jos 
tämä ei ole mahdollista, osallistumisen on 
oltava mahdollista yhteenliitännällä 
kapasiteettimekanismia toteuttavan 
jäsenvaltion kanssa.

Or. fr

Tarkistus 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
jäsenvaltion ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välillä on verkkoliitäntä.

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
rajat ylittävälle osallistumiselle, jolloin
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevat 
kapasiteetit – sillä edellytyksellä, että 
kyseisen jäsenvaltion tai yhdysjohtojen 
välillä on verkkoliitäntä – voidaan 
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sertifioida kapasiteettimekanismissa ja 
niiden osallistumisen johdosta voidaan 
maksaa korvaus, ottaen huomioon 2 ja 
2 a kohdassa mainitut rajoitukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava määrittää kapasiteettimekanismissaan rajat ylittävää 
osallistumista koskevat säännöt noudattaen tarvittavaa joustoa.

Tarkistus 951
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
jäsenvaltion ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välillä on verkkoliitäntä.

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
rajat ylittävälle osallistumiselle, jolloin
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevat 
kapasiteetit tai yhdysjohdot voidaan 
sertifioida kapasiteettimekanismissa ja 
niiden osallistumisen johdosta voidaan 
maksaa korvaus, ottaen huomioon 2 ja 
2 a kohdassa mainitut rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 952
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
jäsenvaltion ja mekanismia soveltavan 

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
rajat ylittävälle osallistumiselle, jolloin
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevat 
kapasiteetit ja/tai yhdysjohdot voidaan 
sertifioida kapasiteettimekanismissa ja 
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tarjousalueen välillä on verkkoliitäntä. niiden osallistumisen johdosta voidaan 
maksaa korvaus, ottaen huomioon 
2 a kohdassa mainitut rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
jäsenvaltion ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välillä on verkkoliitäntä.

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitseville
kapasiteetin tarjoajille siltä osin kuin 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevat 
tuotantokapasiteetit voidaan sertifioida
kyseisen tuotantokapasiteettimekanismin 
puitteissa ottaen huomioon 2 ja 
2 a kohdista johtuvat rajoitukset.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus määritellä säännöt rajat ylittävään osallistumiseen 
energiamekanismeihin ja säilyttää tietty joustavuus kriteerien soveltamisessa.

Tarkistus 954
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 

1. Kaikkien kapasiteettimekanismien, 
jotka ovat muita kuin strategisia 
reservejä, on oltava avoimia toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien kapasiteetin 
tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 



PE609.625v01-00 108/194 AM\1133367FI.docx

FI

välillä on verkkoliitäntä. mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

Perustelu

Strategisiin reserveihin ei pitäisi soveltaa poikkeusta.

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on fyysinen verkkoliitäntä.

Or. en

Tarkistus 956
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Kapasiteettimekanismien ja
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en
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Tarkistus 957
András Gyürk, György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Muut mekanismit kuin strategiset 
reservit voivat olla avoimia toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevien kapasiteetin 
tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

Tarkistus 958
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Mekanismien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa 21 artiklan 1 kohdassa suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle 
strategisen reservin rajat ylittävä osallistuminen kapasiteettimekanismiin. Poikkeusta ei 
perustella ehdotuksessa, ja katsomme, että sille ei ole myöskään teoreettisia perusteita. 
Strateginen reservi on kapasiteettimekanismin vakiomuoto, jossa rajat ylittävä osallistuminen 
voi tuottaa lisää tehokkuutta. Strategisen reservin osalta aihe on erityisen mielenkiintoinen ja 
tarjoaa uuden mahdollisuuden jakaa tehokkaasti naapurimaiden tuotannon ylijäämä.
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Tarkistus 959
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Mekanismien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

Tarkistus 960
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Mekanismien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

Tarkistus 961
Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 

1. Kapasiteettimekanismien on oltava 
avoimia toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
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toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävää osallistumista olisi sovellettava kaikentyyppisiin mekanismeihin, joiden 
tavoitteena on taata toimitusvarmuus, strategiset reservit mukaan lukien.

Tarkistus 962
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

1. Kapasiteettimekanismien on oltava 
avoimia toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä on verkkoliitäntä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muiden mekanismien kuin 
strategisten reservien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien osallistumiselle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen jäsenvaltion ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 

1. Mekanismien on oltava avoimia 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteetin tarjoajien rajat ylittävälle
osallistumiselle riippuen kyseisen 
jäsenvaltion ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välisen yhteenliitännän 
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välillä on verkkoliitäntä. tasosta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ulkomaisella kapasiteetilla, joka pystyy 
tarjoamaan vastaavan teknisen 
suorituskyvyn kuin kotimaiset kapasiteetit, 
on mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vaatimukset täyttävällä ulkomaisella 
kapasiteetilla, joka pystyy tarjoamaan 
vastaavan panoksen verkon riittävyyteen
kuin kotimaiset kapasiteetit, on 
mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava määrittää kapasiteettimekanismissaan rajat ylittävää 
osallistumista koskevat säännöt noudattaen tarvittavaa joustoa.

Tarkistus 965
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ulkomaisella kapasiteetilla, joka pystyy 
tarjoamaan vastaavan teknisen 
suorituskyvyn kuin kotimaiset kapasiteetit, 
on mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vaatimukset täyttävällä ulkomaisella 
kapasiteetilla, joka pystyy tarjoamaan 
vastaavan panoksen verkon riittävyyteen
kuin kotimaiset kapasiteetit, on 
mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.
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Or. en

Tarkistus 966
András Gyürk, György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ulkomaisella kapasiteetilla, joka pystyy 
tarjoamaan vastaavan teknisen 
suorituskyvyn kuin kotimaiset kapasiteetit, 
on mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

2. Jäsenvaltiot voivat varmistaa, että 
vaatimukset täyttävällä ulkomaisella 
kapasiteetilla, joka pystyy tarjoamaan 
vastaavan panoksen verkon riittävyyteen
kuin kotimaiset kapasiteetit, on 
mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

Or. en

Perustelu

Pakollinen avaaminen ulkomaiselle kapasiteetille saattaa vaikuttaa kotimaisiin 
energiapolitiikan tavoitteisiin. Uusien kotimaisten voimalaitoksien rakentamista koskevien 
kannustimien määrä saattaa vähentyä merkittävästi.

Tarkistus 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ulkomaisella kapasiteetilla, joka pystyy 
tarjoamaan vastaavan teknisen 
suorituskyvyn kuin kotimaiset kapasiteetit, 
on mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeutetulla ulkomaisella 
kapasiteetilla, joka pystyy tarjoamaan 
vastaavan panoksen järjestelmään kuin 
kotimaiset kapasiteetit, on mahdollisuus 
osallistua samaan kilpailuprosessiin kuin 
kotimainen kapasiteetti.

Or. pl
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Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus määritellä säännöt rajat ylittävään osallistumiseen 
energiamekanismeihin ja säilyttää tietty joustavuus kriteerien soveltamisessa.

Tarkistus 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ulkomaisella kapasiteetilla, joka pystyy 
tarjoamaan vastaavan teknisen 
suorituskyvyn kuin kotimaiset kapasiteetit, 
on mahdollisuus osallistua samaan 
kilpailuprosessiin kuin kotimainen 
kapasiteetti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että hyväksyttävällä ulkomaisella 
kapasiteetilla, joka pystyy tarjoamaan 
vastaavan teknisen suorituskyvyn kuin 
kotimaiset kapasiteetit, on mahdollisuus 
osallistua samaan kilpailuprosessiin kuin 
kotimainen kapasiteetti.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Mekanismia soveltava jäsenvaltio 
voi rajoittaa välitöntä rajat ylittävää 
osallistumista koskemaan ainoastaan

a. tarjousalueita, joilla on suora 
verkkoliitäntä kyseisen tarjousalueen ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä;

b. tarjousalueita, joilla ei sovelleta 
strategista reserviä;

c. kapasiteetin tarjoajia, jotka eivät vielä 
osallistu muuhun 
kapasiteettimekanismiin samalla 
toimitusjaksolla.
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Erityistapauksissa, joissa rajoituksia 
sovelletaan, jäsenvaltioiden 
kapasiteettivaatimuksissa on kuitenkin 
otettava huomioon näiden kapasiteettien, 
jotka eivät ole osallistumiskelpoisia, 
myötävaikutus jäsenvaltioiden 
järjestelmissä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus rajoittaa sellaisten kapasiteetin tarjoajien rajat ylittävää 
osallistumista, jotka ovat kotoisin strategista reserviä soveltavalta tarjousalueelta.

Tarkistus 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kapasiteettimekanismia soveltava 
jäsenvaltio voi rajoittaa rajat ylittävän 
energian suoraa osallistumista

a) ainoastaan niihin hintaluokkiin, jotka 
on suoraan liitetty hintaluokkaan, jonka 
puitteissa sovelletaan 
kapasiteettimekanismia;

b) ainoastaan niihin hintaluokkiin, joissa 
ei sovelleta strategisen reservin 
mekanismia;

c) ainoastaan niihin kapasiteetin 
toimittajiin, jotka eivät osallistu 
mihinkään muuhun 
kapasiteettimekanismiin samalla 
toimitusjaksolla.

Erityisissä tapauksissa, joissa edellä 
mainittuja rajoituksia sovelletaan, 
jäsenvaltiot ottavat huomioon niiden 
energioiden panoksen energian 
riittävyyteen, jotka voisivat osallistua 
mekanismiin, jollei rajoituksia 
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sovellettaisi.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus määritellä säännöt rajat ylittävään osallistumiseen 
energiamekanismeihin ja säilyttää tietty joustavuus kriteerien soveltamisessa.

Tarkistus 971
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mekanismia soveltava jäsenvaltio 
voi rajoittaa välitöntä rajat ylittävää 
osallistumista koskemaan

a) ainoastaan tarjousalueita, joilla on 
suora verkkoliitäntä kyseisen 
tarjousalueen ja mekanismia soveltavan 
tarjousalueen välillä;

b) ainoastaan tarjousalueita, joilla ei 
sovelleta strategista reserviä;

c) kapasiteetin tarjoajia, jotka eivät vielä 
osallistu muuhun 
kapasiteettimekanismiin samalla 
toimitusjaksolla. Erityistapauksissa, joissa 
rajoituksia sovelletaan, jäsenvaltioiden 
kapasiteettivaatimuksissa on kuitenkin 
otettava huomioon näiden kapasiteettien, 
jotka eivät ole osallistumiskelpoisia, 
myötävaikutus jäsenvaltioiden 
järjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 972
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Mekanismia soveltava jäsenvaltio 
voi rajoittaa välitöntä rajat ylittävää 
osallistumista koskemaan ainoastaan

a) tarjousalueita, joilla on suora 
verkkoliitäntä kyseisen tarjousalueen ja 
mekanismia soveltavan tarjousalueen 
välillä;

b) tarjousalueita, joilla ei sovelleta 
strategista reserviä;

c) kapasiteetin tarjoajia, jotka eivät vielä 
osallistu muuhun 
kapasiteettimekanismiin samalla 
toimitusjaksolla.

Or. en

Tarkistus 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevan kapasiteetin 
osallistumista toisten jäsenvaltioiden 
kapasiteettimekanismeihin.

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevan kapasiteetin 
osallistumista toisten jäsenvaltioiden 
kapasiteettimekanismeihin. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin otettava 
huomioon, että kansallinen kapasiteetti 
kattaa erityisissä kuormitustilanteissa 
ensisijaisesti kotimaan tarpeet.

Or. de

Perustelu

Kansallista kapasiteettia tulisi käyttää erityisissä kuormitustilanteissa ensisijaisesti omassa 
jäsenvaltiossa.

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevan kapasiteetin 
osallistumista toisten jäsenvaltioiden 
kapasiteettimekanismeihin.

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevien 
osallistumiskelpoisten kapasiteetin 
tarjoajien osallistumista toisten 
jäsenvaltioiden kapasiteettimekanismeihin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava määrittää kapasiteettimekanismissaan rajat ylittävää 
osallistumista koskevat säännöt noudattaen tarvittavaa joustoa.

Tarkistus 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevan kapasiteetin 
osallistumista toisten jäsenvaltioiden 
kapasiteettimekanismeihin.

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevan oikeutetun 
kapasiteetin osallistumista toisten 
jäsenvaltioiden kapasiteettimekanismeihin.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus määritellä säännöt rajat ylittävään osallistumiseen 
energiamekanismeihin ja säilyttää tietty joustavuus kriteerien soveltamisessa.

Tarkistus 976
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevan kapasiteetin 
osallistumista toisten jäsenvaltioiden 
kapasiteettimekanismeihin.

3. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa 
alueellaan sijaitsevien 
osallistumiskelpoisten kapasiteetin 
tarjoajien osallistumista toisten 
jäsenvaltioiden kapasiteettimekanismeihin.

Or. en

Tarkistus 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rajat ylittävä osallistuminen 
markkinoiden laajuisiin
kapasiteettimekanismeihin ei saa muuttaa 
alueiden välisiä suunnitelmia eikä fyysisiä 
siirtoja jäsenvaltioiden välillä tai muulla 
tavoin vaikuttaa näihin suunnitelmiin ja 
fyysisiin siirtoihin, jotka on määritettävä 
pelkästään 14 artiklan mukaisen 
kapasiteetin jakamisen tulosten perusteella.

4. Rajat ylittävä osallistuminen 
kapasiteettimekanismeihin ei saa muuttaa 
alueiden välisiä suunnitelmia eikä fyysisiä 
siirtoja jäsenvaltioiden välillä tai muulla 
tavoin vaikuttaa näihin suunnitelmiin ja 
fyysisiin siirtoihin, jotka on määritettävä 
pelkästään 14 artiklan mukaisen 
kapasiteetin jakamisen tulosten perusteella.

Or. fr

Tarkistus 978
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rajat ylittävä osallistuminen 
markkinoiden laajuisiin
kapasiteettimekanismeihin ei saa muuttaa 
alueiden välisiä suunnitelmia eikä fyysisiä 
siirtoja jäsenvaltioiden välillä tai muulla 
tavoin vaikuttaa näihin suunnitelmiin ja 
fyysisiin siirtoihin, jotka on määritettävä 

4. Rajat ylittävä osallistuminen 
kapasiteettimekanismeihin ei saa muuttaa 
alueiden välisiä suunnitelmia eikä fyysisiä 
siirtoja jäsenvaltioiden välillä tai muulla 
tavoin vaikuttaa näihin suunnitelmiin ja 
fyysisiin siirtoihin, jotka on määritettävä 
pelkästään 14 artiklan mukaisen 
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pelkästään 14 artiklan mukaisen 
kapasiteetin jakamisen tulosten perusteella.

kapasiteetin jakamisen tulosten perusteella.

Or. en

Tarkistus 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rajat ylittävä osallistuminen 
markkinoiden laajuisiin
kapasiteettimekanismeihin ei saa muuttaa 
alueiden välisiä suunnitelmia eikä fyysisiä 
siirtoja jäsenvaltioiden välillä tai muulla 
tavoin vaikuttaa näihin suunnitelmiin ja 
fyysisiin siirtoihin, jotka on määritettävä 
pelkästään 14 artiklan mukaisen 
kapasiteetin jakamisen tulosten perusteella.

4. Rajat ylittävä osallistuminen 
kapasiteettimekanismeihin ei saa muuttaa 
alueiden välisiä suunnitelmia eikä fyysisiä 
siirtoja jäsenvaltioiden välillä tai muulla 
tavoin vaikuttaa näihin suunnitelmiin ja 
fyysisiin siirtoihin, jotka on määritettävä 
pelkästään 14 artiklan mukaisen 
kapasiteetin jakamisen tulosten perusteella.

Or. en

Tarkistus 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. 
Jos kapasiteetit eivät ole käytettävissä, 
niihin sovelletaan 
epäkäytettävyysmaksuja, ja kahta tai 
useampaa epäkäytettävyysmaksua, kun 
samaan aikaan esiintyy niukkuutta 
kahdella tai useammalla tarjousalueella, 
joilla kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 981
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

5. Kapasiteetin tarjoajien ei pidä 
voida osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla.

Or. en

Tarkistus 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua ainoastaan yhteen mekanismiin 
kotimaan markkinoiden ulkopuolella 
samalla toimitusjaksolla. Jos kapasiteetit 
eivät ole käytettävissä, niihin sovelletaan 
epäkäytettävyysmaksuja.

Or. de
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Perustelu

Kapasiteetin tarjoajien olisi osallistuttava samalla toimitusjaksolla ainoastaan yhteen 
mekanismiin kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Jos kapasiteetin tarjoajat osallistuvat 
samalla toimitusjaksolla useaan mekanismiin kotimaan markkinoiden ulkopuolella, on 
olemassa vaara, että tarvittava kapasiteetti ei ole käytettävissä.

Tarkistus 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

5. Rikkomatta 2 kohdasta johtuvia 
rajoituksia, kapasiteetin tarjoajien on 
voitava osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus määritellä säännöt rajat ylittävään osallistumiseen 
energiamekanismeihin ja säilyttää tietty joustavuus kriteerien soveltamisessa.

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 

5. Kapasiteetin tarjoajien ei pidä 
voida osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
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kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja.

Or. en

Tarkistus 985
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt sopimuksia.

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt sopimuksia. 
Kapasiteetin tarjoajat saavat osallistua 
enintään käytettävissä olevalla 
enimmäiskapasiteetillaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka kapasiteetin tarjoajien on voitava osallistua useampaan kuin yhteen mekanismiin 
samalla toimitusjaksolla, kapasiteetin tarjoajien osallistumista on rajoitettava koskemaan 
niiden käytössä olevaa enimmäiskapasiteettia, jotta toimitusvarmuus ei vaarannu.

Tarkistus 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
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21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä tai jos 
kaikkia niihin liittyviä sitoumuksia ei 
pystytä täyttämään, niihin sovelletaan 
epäkäytettävyysmaksuja.

Or. fr

Tarkistus 987
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla, 
sanotun vaikuttamatta 2 kohdassa 
vahvistettuihin rajoituksiin. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja 
10 artiklan d kohdassa tarkoitettujen 
yhteisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja, ja 
kahta tai useampaa 
epäkäytettävyysmaksua, kun samaan 
aikaan esiintyy niukkuutta kahdella tai 
useammalla tarjousalueella, joilla 
kapasiteetin tarjoaja on tehnyt 
sopimuksia.

5. Kapasiteetin tarjoajien on voitava 
osallistua useampaan kuin yhteen 
mekanismiin samalla toimitusjaksolla, 
sanotun vaikuttamatta 2 kohdassa 
vahvistettuihin rajoituksiin. Jos 
kapasiteetit eivät ole käytettävissä, niihin 
sovelletaan epäkäytettävyysmaksuja 
10 artiklan d kohdassa tarkoitettujen 
yhteisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava määrittää kapasiteettimekanismissaan rajat ylittävää 
osallistumista koskevat säännöt noudattaen tarvittavaa joustoa.

Tarkistus 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen 
huomioon yhteenliitännän odotettavissa 
oleva käytettävyys ja todennäköisyys sille, 
että mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

On täysin epäselvää, mitä lisäarvoa alueellisten käyttökeskusten perustaminen toisi. Sähkö-
ENTSO on jo olemassa oleva siirtoverkonhaltijoiden Euroopan tason yhteenliittymä. Uusi 
elin aiheuttaisi suhteettoman suuria hallinnollisia rasitteita ja byrokratiaa. Päällekkäisten 
rakenteiden syntyminen on ehdottomasti estettävä.

Tarkistus 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Jos kapasiteettimekanismeja on 
otettu käyttöön, siirtoverkonhaltijoiden on 
avustettava asiaankuuluvia 
sääntelyviranomaisia, jotta voidaan 
laskea suurin käytettävissä oleva 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
ottaen huomioon yhteenliitännän 
odotettavissa oleva käytettävyys ja 
todennäköisyys sille, että mekanismia 
soveltavassa sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. fr

Tarkistus 991
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 

6. Siirtoverkonhaltijoiden on 
koordinoidusti asianomaisten 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa vuosittain 
laskettava suurin käytettävissä oleva 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
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yhteenliitännän odotettavissa oleva
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

ottaen huomioon yhteenliitännän 
odotettavissa oleva käytettävyys ja 
todennäköisyys sille, että mekanismia 
soveltavassa sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Tarkistus 992
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vuosittain laskettava suurin käytettävissä 
oleva tarjousalueen ulkopuolinen 
kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Tarkistus 993
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus
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6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vuosittain laskettava suurin käytettävissä 
oleva tarjousalueen ulkopuolinen 
kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Tarkistus 994
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vuosittain laskettava suurin käytettävissä 
oleva tarjousalueen ulkopuolinen 
kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Tarkistus 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Siirtoverkonhaltijoiden on 
vuosittain laskettava suurin käytettävissä 
oleva tarjousalueen ulkopuolinen 
kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että alueellisia käyttövarmuuskoordinaattoreita ei valtuutettaisi laskemaan 
suurimman tarjousalueen ulkopuolista kapasiteettia, joka on käytettävissä ulkopuolisen 
kapasiteetin osallistumiseen kapasiteettimekanismiin, säännöstä olisi tarkistettava 
vastaavasti.

Tarkistus 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 

6. Siirtoverkko-operaattoreiden on 
vuosittain laskettava suurin käytettävissä 
oleva tarjousalueen ulkopuolinen 
kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
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sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. pl

Perustelu

Kyseisen toimivallan olisi pysyttävä jäsenvaltioilla.

Tarkistus 997
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Asianomaisten 
siirtoverkonhaltijoiden on vuosittain 
laskettava suurin käytettävissä oleva 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
ottaen huomioon yhteenliitännän 
odotettavissa oleva käytettävyys ja 
todennäköisyys sille, että mekanismia 
soveltavassa sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Tarkistus 998
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 

6. Asianomaisten 
siirtoverkonhaltijoiden on vuosittain 
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käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

laskettava suurin käytettävissä oleva 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
ottaen huomioon yhteenliitännän 
odotettavissa oleva käytettävyys ja 
todennäköisyys sille, että mekanismia 
soveltavassa sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen 32 artiklan 
mukaisesti perustettujen alueellisten 
käyttökeskusten on vuosittain laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

6. Kapasiteettijärjestelmien kohdalla 
liikenneverkonhaltijoiden on laskettava 
suurin käytettävissä oleva tarjousalueen 
ulkopuolinen kapasiteetti ottaen huomioon 
yhteenliitännän odotettavissa oleva 
käytettävyys ja todennäköisyys sille, että 
mekanismia soveltavassa 
sähköjärjestelmässä esiintyy 
samanaikaisesti kulutushuippu kuin 
sähköjärjestelmässä, jossa tämä 
tarjousalueen ulkopuolinen kapasiteetti 
sijaitsee. Laskelma on tehtävä kullekin 
tarjousalueen rajalle.

Or. en

Tarkistus 1000
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Tarjousalueen ulkopuolisen 
kapasiteetin ja kotimaisen kapasiteetin 
mahdollinen kustannusero, joka aiheutuu 
7 kohdassa tarkoitetusta jakamisesta, 
kertyy siirtoverkonhaltijoille, ja se on 
jaettava niiden kesken 10 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun menetelmän 
mukaisesti. Siirtoverkonhaltijoiden on 
käytettävä tällaiset tulot 17 artiklan 
2 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tarjousalueen ulkopuolisen 
kapasiteetin ja kotimaisen kapasiteetin 
mahdollinen kustannusero, joka aiheutuu
7 kohdassa tarkoitetusta jakamisesta, 
kertyy siirtoverkonhaltijoille, ja se on 
jaettava niiden kesken 10 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun menetelmän 
mukaisesti. Siirtoverkonhaltijoiden on 
käytettävä tällaiset tulot 17 artiklan 
2 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin.

8. Kaikki tulot, joita 
siirtoverkonhaltijoille kertyy 7 kohdassa 
tarkoitetusta jakamisesta, on jaettava 
siirtoverkonhaltijoiden kesken 
jäsenvaltion sääntelyviranomaisen 
hyväksymällä menetelmällä, jossa 
kapasiteettimekanismi on otettu käyttöön 
sen jälkeen, kun naapurijäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten lausunnot on 
otettu huomioon. Siirtoverkonhaltijoiden 
on käytettävä tällaiset tulot 17 artiklan 
2 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin.

Or. fr

Tarkistus 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 9 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

9. Sen siirtoverkonhaltijan, jonka 
alueella ulkomainen kapasiteetti sijaitsee, 
on

9. Sen verkonhaltijan, jonka alueella 
ulkomainen kapasiteetti sijaitsee, on

Or. fr

Tarkistus 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistettava, pystyykö asiasta 
kiinnostunut kapasiteetin tarjoaja 
tarjoamaan sen kapasiteettimekanismin 
vaatiman teknisen suorituskyvyn, johon 
kapasiteetin tarjoaja aikoo osallistua, ja 
merkittävä kapasiteetin tarjoaja rekisteriin 
osallistumiskelpoisena kapasiteetin 
tarjoajana;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoritettava 
käytettävyystarkistuksia tarpeen mukaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menetelmä 6 kohdassa tarkoitetun 
suurimman rajat ylittävään osallistumiseen 
käytettävissä olevan tarjousalueen 
ulkopuolisen kapasiteetin laskentaa varten;

a) periaatteet 6 kohdassa tarkoitetun 
suurimman rajat ylittävään osallistumiseen 
käytettävissä olevan tarjousalueen 
ulkopuolisen kapasiteetin arviointia varten;

Or. fr

Tarkistus 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menetelmä 8 kohdassa 
tarkoitettujen tulojen jakamista varten;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteiset säännöt 9 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen 
käytettävyystarkistusten suorittamista 
varten;

c) yhteiset periaatteet 9 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen 
käytettävyystarkistusten suorittamista 
varten;

Or. fr

Tarkistus 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteiset säännöt sen 
määrittämiseksi, milloin 
epäkäytettävyysmaksu on maksettava;

d) yhteiset periaatteet sen 
määrittämiseksi, milloin 
epäkäytettävyysmaksu on maksettava;

Or. fr

Tarkistus 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) yhteiset säännöt 9 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun 
osallistumiskelpoisen kapasiteetin 
määrittämiseksi.

f) yhteiset periaatteet 9 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun 
osallistumiskelpoisen kapasiteetin 
määrittämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Viraston on tarkistettava, että 
kapasiteetit on laskettu 10 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun menetelmän
mukaisesti.

11. Viraston on tarkistettava, että 
kapasiteetit on laskettu 10 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen periaatteiden
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1011
Flavio Zanonato
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Muihin kapasiteettimekanismeihin 
kuin strategisiin reserveihin sovelletaan 
seuraavaa:

a) ne eivät saa luoda tarpeettomia 
markkinavääristymiä eivätkä ne saa 
rajoittaa rajat ylittävää kauppaa;

b) niissä ei saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen riittävyyteen liittyvien 
jäsenvaltioiden huolenaiheiden 
käsittelemiseksi, ja niiden toiminnassa on 
noudatettava Sähkö-ENTSOn kehittämää 
riittävyyden arviointia koskevaa EU:n 
menetelmää;
c) niiden on valittava kapasiteetin 
tarjoajat läpinäkyvän, syrjimättömän ja 
markkinapohjaisen prosessin avulla;
d) niiden on oltava finanssipoliittisesti 
neutraaleja;
e) niiden on oltava väliaikaisia ja 
komission on hyväksyttävä ne enintään 
viiden vuoden ajaksi;
f) niitä on sovellettava 
kapasiteettituotteisiin, jotka lasketaan 
liikkeeseen enintään kahden vuoden 
ajaksi;
g) niissä on tarjottava kannustimia 
kapasiteetin tarjoajille, jotta ne olisivat 
käytettävissä verkon ylikuormituksen 
aikana;
h) niissä on varmistettava, että korvaukset 
määritetään markkinapohjaisen prosessin 
avulla;
i) niissä on määritettävä kapasiteetin 
tarjoajien osallistumiseen vaadittavat 
tekniset ehdot ennen valintaprosessia;
j) niihin voivat osallistua kaikki resurssit, 
mukaan lukien uusiutuva energia, 
varastointi ja kysyntäpuolen hallinta, 
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jotka pystyvät tarjoamaan vaaditun 
teknisen suorituskyvyn;
k) niissä on sovellettava asianmukaisia 
seuraamuksia kapasiteetin tarjoajiin, kun 
ne eivät ole käytettävissä verkon 
ylikuormituksen aikana;
l) niihin eivät voi osallistua 
tuotantokapasiteetit, joiden päästöt ovat 
vähintään 450 gr CO2/kWh tämän 
asetuksen tullessa voimaan;
m) ne on poistettava vaiheittain tai niitä 
on ainakin rajoitettava vaiheittain 
strategiseksi reserviksi ennalta määritetyn 
ajanjakson jälkeen perustuen 18 artiklan 
3 kohdan mukaisesti laaditun 
etenemissuunnitelman toimien 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

Or. en

Perustelu

b) Jäsenvaltioiden on toteutettava omat riittävyysarviointinsa ja tutkimukset, joiden 
perusteella ne päättävät, otetaanko niiden järjestelmissä käyttöön kapasiteettimekanismeja. 
On laadittava tuotannon riittävyysarviointia koskevia yhteisiä sääntöjä ja EU:n menetelmiä. 
l) Päästönormin vahvistaminen on tiiviisti sidoksissa realistisen kunnianhimoisten 
kynnysarvojen käyttöönottoon.

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

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Muihin kapasiteettimekanismeihin 
kuin strategisiin reserveihin sovelletaan 
seuraavaa:

a) ne eivät saa luoda tarpeettomia 
markkinavääristymiä eivätkä ne saa 
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rajoittaa rajat ylittävää kauppaa;

b) niissä ei saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen riittävyyteen liittyvien 
jäsenvaltioiden huolenaiheiden 
käsittelemiseksi;
c) niiden on valittava kapasiteetin 
tarjoajat läpinäkyvän, syrjimättömän ja 
markkinapohjaisen prosessin avulla;
d) niiden on oltava markkinapohjaisia ja 
teknologianeutraaleja;
e) niiden on oltava väliaikaisia ja 
komission on hyväksyttävä ne enintään 
viiden vuoden ajaksi;
f) niitä on sovellettava 
kapasiteettituotteisiin, jotka lasketaan 
liikkeeseen enintään kahden vuoden 
ajaksi;
g) niissä on tarjottava kannustimia 
kapasiteetin tarjoajille, jotta ne olisivat 
käytettävissä verkon ylikuormituksen 
aikana;
h) niissä on varmistettava, että korvaukset 
määritetään markkinapohjaisen prosessin 
avulla;
i) niissä on määritettävä kapasiteetin 
tarjoajien osallistumiseen vaadittavat 
tekniset ehdot ennen valintaprosessia;
j) niihin voivat osallistua kaikki resurssit, 
mukaan lukien uusiutuva energia, 
varastointi ja kysyntäpuolen hallinta, 
jotka pystyvät tarjoamaan vaaditun 
teknisen suorituskyvyn;
k) niissä on sovellettava asianmukaisia 
seuraamuksia kapasiteetin tarjoajiin, kun 
ne eivät ole käytettävissä verkon 
ylikuormituksen aikana;
l) niihin eivät voi osallistua 
tuotantokapasiteetit, joiden päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh tämän 
asetuksen tullessa voimaan;
m) ne on poistettava vaiheittain tai niitä 
on ainakin rajoitettava vaiheittain 
strategiseksi reserviksi ennalta määritetyn 
ajanjakson jälkeen perustuen 18 artiklan 
3 kohdan mukaisesti laaditun 
etenemissuunnitelman toimien 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.
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Or. en

Tarkistus 1013
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja viimeisenä 
keinona sellaisten jäljelle jäävien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, joita ei 
voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä viimeisenä 
keinona. Komissio voi hyväksyä 
päätöksen, jonka nojalla pyydetty 
kapasiteettimekanismi myönnetään, tämän 
artiklan säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti. Komissio 
ilmoittaa ennen päätöstään kaikille 
jäsenvaltioille näistä hakemuksista 
luottamuksellisuus huomioiden. Päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Komissio voi asettaa 
päätöksessään ehtoja, jotka koskevat 
kapasiteettimekanismin täytäntöönpanoa. 
Soveltamisalan ulkopuolelle on suljettava 
korjaavat toimenpiteet, jotka perustuvat 
uusiutuvan energiantuotannon 
rajoittamiseen, kotitalousasiakkaiden 
irtikytkentään pakkokeinoin tai itse 
tuotettua energiaa käyttävien 
pienkuluttajien rajoitettuun 
syöttöön/verkkoon ajamiseen. Päätöksen 
on oltava ajallisesti rajoitettu, ja siinä on 
esitettävä yksityiskohtainen aikataulu, 
joka sisältää toimenpiteitä 
kapasiteettimekanismin käytöstä 
poistamiseksi sekä 
kapasiteettimekanismin voimassaolon 
ennakoidun päättymispäivän.

Or. en
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Perustelu

Kapasiteettimekanismit saattavat aiheuttaa merkittäviä markkinavääristymiä, jos niitä ei 
suunnitella asianmukaisesti ja jos ne ovat luonteeltaan väliaikaisia. Niitä ei pidä käyttää 
perinteisen tuotantokapasiteetin apuvälineenä, ja ne on otettava käyttöön vasta viime 
kädessä.

Tarkistus 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja tämän artiklan 
säännösten ja unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä.

Or. en

Tarkistus 1016
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä.

Or. pl

Perustelu

Energian toimitus on myös markkinamekanismi.

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

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Valtiontuen määritelmää olisi sovellettava dynaamisen markkinaperusteisen lähestymistavan 
mukaisesti, ilmentäen sitä, että kapasiteettiin perustuvat maksut eivät tuottaisi taloudellista 
hyötyä, koska ne ovat korvaus toimitusvarmuuden edistämisestä. Tässä yhteydessä 
kapasiteettimekanismilla ei tuettaisi tuottajia ja kysyntäjouston resursseja vaan se olisi 
oikeudenmukainen väline, joka on suunniteltu mahdollistamaan toimitusvarmuuteen liittyvän 
vastuun jakamisen kapasiteetin tarjoajien ja siirtoverkonhaltijoiden välillä.
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Tarkistus 1018
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Sellaisten jäljelle jäävien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, joita ei 
voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, jäsenvaltioiden 
on laadittava suunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteitä, joilla vastataan näihin 
huolenaiheisiin, ja joka on tarkoitus 
panna täytäntöön enintään viiden vuoden 
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

1. Sellaisten jäljelle jäävien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, joita ei 
voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, jäsenvaltioiden 
on laadittava suunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteitä, joilla vastataan näihin 
huolenaiheisiin, ja joka on tarkoitus 
panna täytäntöön enintään viiden vuoden 
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa 18 artiklan 3 kohdan 
mukaisilla toimenpiteillä, tämän artiklan 
säännösten ja unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja sellaisten jäljelle 
jäävien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
joita ei voida poistaa taloudellisesti
18 artiklan 3 kohdan mukaisilla 
toimenpiteillä, tämän artiklan säännösten ja 
unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1021
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
suunnitelman avulla on pyrittävä 
jäsennellysti ja pysyvästi ratkaisemaan 
resurssien riittävyyttä koskeva huolenaihe 
yhden tai useamman tekijän avulla, jotka 
luetellaan seuraavassa:

a) uusiutuvan energian 
tuotantokapasiteetin lisääminen;

b) energiatehokkuus;

c) kysyntäjousto;

d) varastointi;

e) yhteenliittäminen.

Or. en

Tarkistus 1022
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1) Kun jäsenvaltiot suunnittelevat 
kapasiteettimekanismeja, niihin on 
sisällytettävä poistamisen mahdollistava 
lauseke eli säännös, joka sallii 
kapasiteettimekanismin tehokkaan 
käytöstä poistamisen, mikäli resurssien 
riittävyysarvioinnista ilmenee, että 
riittävyyteen liittyvä huolenaihe ei enää 
ole aiheellinen.

Or. en

Tarkistus 1023
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2) Ennen 1 kohdassa tarkoitetun 
suunnitelman täytäntöönpanoa 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1024
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Kun jäsenvaltiot suunnittelevat 
kapasiteettimekanismeja, niiden on 
asetettava resurssit tärkeysjärjestykseen, 
joka perustuu niiden tuottamaan 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
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ympäristöön liittyvään hyötyyn.

Or. en

Tarkistus 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitetun suunnitelman avulla on 
pyrittävä jäsennellysti ja pysyvästi 
ratkaisemaan resurssien riittävyyttä 
koskeva huolenaihe erityisesti siten, että 
suunnitellaan tuen myöntämistä 
seuraaville tekijöille ja niihin 
investoimista:

a) uusiutuvan energian 
tuotantokapasiteetin lisääminen;

b) energiatehokkuus;

c) kysyntäjousto;

d) varastointi;

e) yhteenliittäminen.

Or. en

Tarkistus 1026
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kapasiteettimekanismien 
käyttöönotto on sallittu ainoastaan, jos ne 
ovat markkinapohjaisia, läpinäkyviä, 
teknologianeutraaleja ja avoimia.

Or. de
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Perustelu

Tässä asetuksessa olisi määritettävä kapasiteettimekanismien suunnitteluperiaatteet 
eurooppalaisen koordinoidun lähestymistavan varmistamiseksi.

Tarkistus 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ennen 1 kohdassa tarkoitetun 
suunnitelman täytäntöönpanoa 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kapasiteettimekanismeja tämän artiklan 
säännösten ja unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1028
Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista 
ainakin niitä naapurijäsenvaltioitaan, 
joihin sillä on yhdysjohto.

2. Strategisten reservien muodossa 
oleviin kapasiteettimekanismeihin, joihin 
sisältyy markkinoiden ulkopuolisia 
kapasiteetteja, sovelletaan seuraavaa:
a) niitä on ajettava verkkoon ainoastaan 
siinä tapauksessa, että 
vuorokausimarkkinoiden ja 
päivänsisäisten markkinoiden selvitys ei 
ole onnistunut ja siirtoverkonhaltijat ovat 
käyttäneet loppuun 
tasehallintaresurssinsa tasapainon 
saavuttamiseksi kulutuksen ja tarjonnan 
välillä;
b) niissä on varmistettava, että 
markkinoiden tasepoikkeamat 
ajanjaksoina, joina strategisia reservejä 
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on ajettu verkkoon, on selvitetty käyttäen 
teknisiä hintarajoja, joita 
markkinaoperaattorit soveltavat 9 artiklan 
mukaisesti;
c) niiden on oltava myös avoinna 
tuotantokapasiteetille, jonka päästöt ovat 
vähintään 450 gr CO2/kWh, jotta 
mahdollistetaan oikeudenmukainen 
siirtymä;
d) niissä ei pidä sallia strategiseen 
reserviin siirtyvien kapasiteetin tarjoajien 
paluuta markkinoille.

Or. en

Perustelu

Päästönormin vahvistaminen on tiiviisti sidoksissa realistisen kunnianhimoisten 
kynnysarvojen käyttöönottoon.

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

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista 
ainakin niitä naapurijäsenvaltioitaan, 
joihin sillä on yhdysjohto.

2. Strategisten reservien muodossa 
oleviin kapasiteettimekanismeihin, joihin 
sisältyy markkinoiden ulkopuolisia 
kapasiteetteja, sovelletaan seuraavaa:

a) niitä on ajettava verkkoon ainoastaan 
siinä tapauksessa, että 
vuorokausimarkkinoiden ja 
päivänsisäisten markkinoiden selvitys ei 
ole onnistunut ja siirtoverkonhaltijat ovat 
käyttäneet loppuun 
tasehallintaresurssinsa tasapainon 
saavuttamiseksi kulutuksen ja tarjonnan 
välillä;

b) niissä on varmistettava, että 
markkinoiden tasepoikkeamat 
ajanjaksoina, joina strategisia reservejä 
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on ajettu verkkoon, on selvitetty käyttäen 
teknisiä hintarajoja, joita 
markkinaoperaattorit soveltavat 9 artiklan 
mukaisesti;
c) niiden on oltava myös avoinna 
tuotantokapasiteetille, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, jotta 
mahdollistetaan oikeudenmukainen 
siirtymä;
d) niissä ei pidä sallia strategiseen 
reserviin siirtyvien kapasiteetin tarjoajien 
paluuta markkinoille.

Or. en

Tarkistus 1030
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin 
niitä naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto.

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin 
niitä naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto, virastoa ja asianomaisia 
sidosryhmiä, kuluttajajärjestöt mukaan 
lukien. Ennen kuin 
kapasiteettimekanismia koskevalle 
ehdotukselle toteutetaan julkinen 
kuuleminen, kansallisen 
sääntelyviranomaisen on arvioitava 
kapasiteettimekanismin vaikutusta 
energianhintoihin ja erityisesti 
kotitalousasiakkaiden energianhintoihin. 
Vaikutustenarviointi julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 1031
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin 
niitä naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto.

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin 
niitä naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto, erityisesti lisääntyvään 
osallistumiseen ja markkinapohjaisin 
ehdoin käytyyn rajat ylittävään kauppaan 
nähden.

Or. en

Tarkistus 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin 
niitä naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto.

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin 
kaikkia asianomaisia osapuolia, kuten 
kuluttajajärjestöjä, ja niitä 
naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto.

Or. en

Tarkistus 1033
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista 
ainakin niitä naapurijäsenvaltioitaan, 

2. Kapasiteettimekanismin 
käyttöönottoa koskevan jäsenvaltion 
päätöksen on perustuttava 
riittävyysarviointiin, jonka kyseinen 
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joihin sillä on yhdysjohto. jäsenvaltio toteuttaa sähkö-ENTSOn 
kehittämän EU:n riittävyysmenetelmän 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltiot ovat viime kädessä vastuussa sähkön toimitusvarmuudesta, niiden on 
seurattava resurssien riittävyyttä alueellaan ja toteutettava omat riittävyysarviointinsa ja 
tutkimukset, joiden perusteella ne päättävät, otetaanko niiden järjestelmissä käyttöön 
kapasiteettimekanismeja. Tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja EU:n menetelmiä, joilla arvioidaan 
tuotannon riittävyyttä.

Tarkistus 1034
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista ainakin
niitä naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto.

2. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
kuultava ehdotetusta mekanismista kaikkia 
asianomaisia osapuolia, kuten niitä 
naapurijäsenvaltioitaan, joihin sillä on 
yhdysjohto.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun 
kapasiteetin määrä ei saa ylittää sitä mikä 
on tarpeen huolenaiheeseen 

Poistetaan.
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vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1036
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä ja 
muita vääristymiä, jotka lisäisivät hiilestä 
irtautumisen kustannuksia ja estäisivät 
uusiutuvista energialähteistä annetun 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisen; 
kapasiteettimekanismit eivät saa rajoittaa 
rajat ylittävää kauppaa, ja niiden on oltava 
syrjimättömiä ja avoimia kaikelle 
tuotantotekniikalle, 
yhteenliittämiskapasiteetille, 
kysyntäjouston resursseille, varastoinnille 
ja energiatehokkuudelle. Mekanismiin 
sidotun kapasiteetin määrä ei saa ylittää 
sitä mikä on tarpeen huolenaiheeseen 
vastaamiseksi. Kapasiteettimekanismit on 
suunniteltava aiheuttaen mahdollisimman 
vähän häiriöitä, kustannukset on jaettava 
tasapuolisesti eikä niillä pidä aiheuttaa 
tarpeetonta rasitusta erityisesti 
energiaköyhyyden koettelemille 
kuluttajille.
Tuotantokapasiteetin tarjoajien valinnan 
on perustuttava läpinäkyviin kriteereihin, 
esimerkiksi joustokriteereihin ja 
aiheuttaen mahdollisimman vähän 
kustannuksia yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 1037
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi. Jos 
eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltioiden on 
sovellettava kapasiteettimekanismeja. 
Kapasiteettimekanismeja on sovellettava 
enintään neljän vuoden ajan.
Jäsenvaltioiden on arvioitava 
kapasiteettimekanismiaan neljän vuoden 
välein, erityisesti
a) kapasiteetin tarjoajien saamaa tukea;
b) mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrää;
c) mekanismin rakennetta koskevia 
kriteerejä, kestävyyskriteeri mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Kapasiteettimekanismit saattavat aiheuttaa merkittäviä markkinavääristymiä, jos niitä ei 
suunnitella asianmukaisesti ja jos ne ovat luonteeltaan väliaikaisia. Niitä ei pidä käyttää 
perinteisen tuotantokapasiteetin apuvälineenä.

Tarkistus 1038
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 

3. Kapasiteettimekanismien on oltava 
avoinna kaikille tuotantotekniikoille, 
varastoinnille ja kysyntäjoustolle, mukaan 



AM\1133367FI.docx 153/194 PE609.625v01-00

FI

kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

lukien muissa jäsenvaltioissa sijaitsevat 
toimijat, jos se on teknisesti mahdollista. 
Ne eivät saa luoda tarpeettomia 
markkinavääristymiä eivätkä ne saa 
rajoittaa rajat ylittävää kauppaa. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä ei 
saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1039
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismien on oltava 
markkinapohjaisia, ne eivät saa luoda 
perusteettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on 
ehdottomasti tarpeen huolenaiheeseen 
vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1040
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit on 
suunniteltava siten, ettei luoda 
tarpeettomia markkinavääristymiä eikä 
rajoiteta rajat ylittävää kauppaa. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä ei 
saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 1041
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit on 
suunniteltava siten, ettei luoda 
tarpeettomia markkinavääristymiä eikä 
rajoiteta rajat ylittävää kauppaa. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä ei 
saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kannatamme sitä, että kapasiteettimekanismien rakennetta koskeviin periaatteisiin 
sisällytetään myös velvoite ottaa käyttöön selkeitä sääntöjä ja menettelyjä, joita sovelletaan 
kapasiteettimekanismien käytöstä poistamiseen, kun niiden käytölle ei enää ole perusteita. On 
myös tarpeen asettaa selvä määräaika nykyisten kapasiteettimekanismien ja tämän 
ehdotuksen yhdenmukaistamiselle, jotta estetään nykyisten ja uusien kapasiteettimekanismien 
väliset sekaannukset. Uudella sanamuodolla täsmennetään kapasiteettimekanismien 
rakennetta koskeviin periaatteisiin liittyviä vaatimuksia, jotta rajoitetaan niiden vaikutusta 
markkinoihin.

Tarkistus 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit on 
suunniteltava siten, ettei luoda 
tarpeettomia markkinavääristymiä eikä 
rajoiteta rajat ylittävää kauppaa. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä ei 
saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
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huolenaiheeseen vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1043
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit on 
suunniteltava siten, ettei luoda 
markkinavääristymiä eikä rajoiteta rajat 
ylittävää kauppaa. Mekanismiin sidotun 
kapasiteetin määrä ei saa ylittää sitä mikä 
on tarpeen huolenaiheeseen vastaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kapasiteettimekanismien suunnitteluun olisi myös sisällytettävä velvoite ottaa käyttöön 
selkeitä sääntöjä ja menettelyjä, joita sovelletaan kapasiteettimekanismien käytöstä 
poistamiseen, kun niiden käytölle ei enää ole perusteita. On myös aiheellista asettaa selvä 
määräaika olemassa olevien kapasiteettimekanismien ja asetusehdotuksen 
yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 1044
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda aiheettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

Or. en



PE609.625v01-00 156/194 AM\1133367FI.docx

FI

Tarkistus 1045
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda tarpeettomia markkinavääristymiä 
eivätkä ne saa rajoittaa rajat ylittävää 
kauppaa. Mekanismiin sidotun kapasiteetin 
määrä ei saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

3. Kapasiteettimekanismit eivät saa 
luoda markkinavääristymiä eivätkä ne saa 
rajoittaa rajat ylittävää kauppaa. 
Mekanismiin sidotun kapasiteetin määrä ei 
saa ylittää sitä mikä on tarpeen 
huolenaiheeseen vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1046
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hajautettuihin resursseihin ja 
kysyntäjoustoon on liityttävä syrjimätön 
pääsy kapasiteettimekanismeihin, ja 
niiden rakenteellista hyötyä on 
ilmennettävä kaikissa mekanismeissa.

Or. en

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että kapasiteettimekanismit ovat avoinna kaikille 
markkinatoimijoille, myös rajat ylittävällä tavalla, ja että niihin sisältyy joustokriteerejä, jotta 
kapasiteettia voidaan tosiasiallisesti tarjota lyhyellä varoitusajalla ja joustavissa määrin.

Tarkistus 1047
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kapasiteettia sertifioidessa on 
otettava huomioon kysyntäjoustoon ja 
energian varastointiin liittyvät 
erityispiirteet, myös tuotemääritelmissä ja 
esivalintavaatimuksissa.

Or. en

Tarkistus 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kotimaiset energiavarat vähentävät vientiriippuvuutta.

Tarkistus 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kapasiteettimekanismit takaavat toimitusvarmuuden. Sen vuoksi on täysin epäselvää, miksi 
tässä yhteydessä käytetään ilmastopoliittista kriteeriä. Tällaisen CO2-raja-arvon 
määrittäminen tuottaa valtavia lisäkustannuksia. EU:n päästökaupalla säännellään 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Tarkistus 1050
Janusz Korwin-Mikke

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
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23 artikla – 4 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

EPS 550 heikentää EU:n päästökauppajärjestelmän hintasignaalia hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen pääasiallisena välineenä ja tuo käyttöön sääntelyn, joka ei ole teknisesti 
neutraali. EPS 550 antaa etusijan kaasulaitteille, mikä heikentää Euroopan unionin 
energiaomavaraisuutta.

Tarkistus 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1055
Cristian-Silviu Buşoi
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1056
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kapasiteettimekanismien käyttöönotolla pyritään vastaamaan tuotannon riittävyyttä 
koskevaan huolenaiheeseen, ja sen olisi perustuttava teknologianeutraaliin lähestymistapaan. 
Olisi myös vahvistettava kapasiteettimekanismien vaiheittaista poistamista koskevia selkeitä 
sääntöjä.
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Tarkistus 1057
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 1058
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 

Poistetaan.
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Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1059
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä]
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kapasiteettimekanismien suunnittelun olisi oltava teknologianeutraalia, eikä siinä pitäisi 
syrjiä perinteisiä voimalaitoksia. Taloudelliselta kannalta tämä olisi tehotonta. Lisäksi 
kapasiteettimekanismien tehtävänä on taata toimitusvarmuus. Ilmastonsuojelukriteerien 
sisällyttäminen kapasiteettimekanismien rakenteeseen johtaa kahden eri aihealueen väliseen 
tarpeettomaan sekaannukseen, koska hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tarkastellaan jo 
EU:n päästökauppajärjestelmässä (ETS).

Tarkistus 1060
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 

Poistetaan.
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[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä on keskeinen väline, jolla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä ilmastopolitiikan kehyksessä. Päästönormin sisällyttäminen 
sähköasetukseen on perusteetonta, koska se perustuu SEUT-sopimuksen 194 artiklaan, jossa 
viitataan ainoastaan energiapolitiikkaan. Syrjivä päästönormi on erityisesti 194 artiklan 
2 kohdan vastainen, jossa annetaan jäsenvaltioille oikeus määrätä omasta 
energiayhdistelmästään. Päästönormi sulkisi nykyisessä muodossaan suuren osan 
perinteisistä energialähteistä kaikenlaisten kapasiteettimarkkinoiden ulkopuolelle.

Tarkistus 1063
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1064
Jaromír Kohlíček
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh.
Nykyistä tuotantokapasiteettia, jonka 
päästöt ovat vähintään 650 gr CO2/kWh, ei 
saa sitoa kapasiteettimekanismeihin viiden 
vuoden jälkeen tämän asetuksen 
voimaantulosta.
Nykyistä tuotantokapasiteettia, jonka 
päästöt ovat vähintään 600 gr CO2/kWh, 
ei saa sitoa kapasiteettimekanismeihin 
kymmenen vuoden jälkeen tämän 
asetuksen voimaantulosta.
Nykyistä tuotantokapasiteettia, jonka 
päästöt ovat vähintään 550 gr CO2/kWh, 
ei saa sitoa kapasiteettimekanismeihin 
15 vuoden jälkeen tämän asetuksen 
voimaantulosta.
Masuunikaasun kaltaista jätekaasua 
polttaviin laitoksiin ei sovelleta 
hiilidioksidipäästörajaa, ottaen huomioon 
jätekaasujen tehokas energian talteenotto 
ja sen ympäristöhyödyt sekä se, että 
jätekaasujen korkea hiilidioksidipitoisuus 
siirretään teollisesta prosessista, kuten
esimerkiksi teräksenvalmistusprosessista 
(tarkkailusta ja raportoinnista annetun 
asetuksen ilmaisu ”polttoaineeseen 
sisältyvä hiilidioksidi”).
Sähköntuotantolaitoksen 
hiilidioksidipäästökertoimen on 
perustuttava nimelliskapasiteetin avulla 
ISO-standardin mukaisissa oloissa 
saavutettavaan nettohyötyyn.

Or. en

Tarkistus 1065
Kathleen Van Brempt
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh 
sellaisten laitoksien osalta, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 200 MW, ja 
alle 450 gr CO2/kWh kapasiteetiltaan 
suurempien laitoksien kohdalla. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.
Ensimmäisen alakohdan CO2/kWh on 
laskettava perustuen nimelliskapasiteetin 
avulla ISO-standardin mukaisissa oloissa 
saavutettavaan nettohyötyyn.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

4. Tuotantokapasiteetti on kelpoinen 
osallistumaan kapasiteettimekanismiin 
ainoastaan, jos
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jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

a) sen kasvihuonekaasupäästöt 
laitoksessa tuotetun sähkön 
kilowattituntia kohden ovat yhteensä 
enintään 350 g hiilidioksidiekvivalenttia 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen ja
b) se pystyy lisäämään ja vähentämään 
kuormitusta tasolla, joka on vähintään 
viisi prosenttia sen kapasiteetista 
minuutissa.
Kapasiteetin tarjoajien on noudatettava 
EU:n ympäristönlaatunormeja ja parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) 
voidakseen osallistua 
kapasiteettimekanismeihin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut kestävyyskriteerit vaarantavat suoraan EU:n ilmastositoumukset, koska kriteereissä 
sallitaan sellaisen suhteellisen tehokkaan hiilen (ja mahdollisesti ruskohiilen) käyttöön 
perustuvan sähköntuotannon tukeminen lämmön talteenoton (eli sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon) alalla toimivissa laitoksissa ja/tai biomassan yhteispolttoteknologiaan 
perustuvissa laitoksissa. On ratkaisevan tärkeää tiukentaa raja-arvoa ja asettaa se 
350 g CO2/kWh:n tasolle sekä varmistaa, että tasoa alennetaan ajan myötä. 
Kapasiteettikorvaukset olisi taattava ainoastaan, jos niillä edistetään järjestelmän vakautta, 
ja jousto on sen kannalta keskeisessä asemassa.

Tarkistus 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh.
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Kapasiteettimekanismeja 
soveltavat jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
sellaisten tuotantokapasiteetin rajat 
ylittävää osallistumista, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh.
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Or. en

Tarkistus 1068
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti on kelpoinen 
osallistumaan kapasiteettimekanismiin 
ainoastaan, jos sen päästöt ovat alle 
350 gr CO2/kWh. Osallistuvien laitoksien 
on noudatettava EU:n 
ilmanlaatustandardeja, mukaan lukien 
teollisuuden päästöistä annetussa 
direktiivissä 2010/75/EU tarkoitetut 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat. 
Ydinvoimalaitokset ovat kelpoisia 
osallistumaan ainoastaan, jos 
toiminnanharjoittaja kattaa jätteen 
käsittelystä, käytöstä poistamisesta ja 
vastuuvelvollisuudesta johtuvat 
kustannukset täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 1069
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh.
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jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. de

Perustelu

Jos 550 gramman kynnysarvoa sovellettaisiin vain uusiin laitoksiin, useimmat raja-arvon 
haitat vältettäisiin. Aiemmat investoinnit eivät menettäisi arvoaan, ja kapasiteettimarkkinat 
olisivat ohjattavissa, koska kaikki markkinoilla olevat laitokset olisivat 
kapasiteettimarkkinoiden käytettävissä.

Tarkistus 1070
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Lämmön ja sähkön yhteistuotannon 
kohdalla lämmön ja sähkön tuotto on 
otettava huomioon päästöjen 
laskennassa. Tuotantokapasiteettia, jonka 
päästöt ovat vähintään 550 gr CO2/kWh, ei 
saa sitoa kapasiteettimekanismeihin viiden 
vuoden jälkeen tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1071
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
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jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. Lisäksi 
etusijalle asetetaan uusiutuva 
tuotantokapasiteetti, johon on yhdistetty 
energian varastointi.
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Verkkoon ajettavissa oleva uusiutuva tuotanto olisi asetettava etusijalle, jotta tuetaan alan 
hiilestä irtautumista. Näin kannustetaan verkkoon ajettavissa olevaan uusiutuvaan tuotantoon 
tehtäviä investointeja ja edistetään tuotantolaitoksien merkittävää uudistamista.

Tarkistus 1072
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. Lisäksi 
etusijalle olisi asetettava 
kustannustehokas uusiutuva 
tuotantokapasiteetti, johon on yhdistetty 
energian varastointi.
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1073
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Lämmön ja sähkön yhteistuotannon 
kohdalla sähkön ja lämmön tuotto on 
otettava huomioon päästöjen laskennassa.
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1074
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh.
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti on kelpoinen 
osallistumaan kapasiteettimekanismiin 
ainoastaan, jos sen päästöt ovat alle 
350 gr CO2/kWh ja jos se pystyy 
lisäämään ja vähentämään kuormitusta 
tasolla, joka on vähintään viisi prosenttia 
sen kapasiteetista minuutissa.

Or. en
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Perustelu

Kapasiteettimekanismeihin on sisällytettävä joustokriteerejä, jotta kapasiteettia pystytään 
tarjoamaan lyhyellä varoitusajalla ja joustavissa määrin.

Tarkistus 1075
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh.
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh 
nimellistehon perusteella laskettuna.

Or. en

Tarkistus 1076
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin kahden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta tai 
viiden vuoden jälkeen sellaisten laitoksien 
kohdalla, jotka kuuluvat strategiseen 
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reserviin.

Or. en

Perustelu

EU:n päästötavoitteiden kannalta on olennaisen tärkeää lakkauttaa saastuttavat laitokset, 
minkä vuoksi olisi edistettävä päästönormin käyttöönottoa nykyisen tuotantokapasiteetin 
kohdalla soveltaen viiden vuoden pituista poikkeusta laitoksiin, jotka kuuluvat osana 
strategiseen reserviin, koska se on paljon vähemmän vääristymiä aiheuttava mekanismi.

Tarkistus 1077
Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin, joka on muu 
kuin strateginen reservi, ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin, jotka ovat 
muita kuin strategisia reservejä, viiden 
vuoden jälkeen tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1078
Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
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jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin, joka on muu 
kuin strateginen reservi, ainoastaan, jos 
sen päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Strategiset reservit eivät ole osa markkinoita, ja ne aktivoidaan ainoastaan poikkeusoloissa. 
Näiden reservien aktivointi on harvinaista, ja niiden aiheuttamat päästöt ovat 
merkityksettömiä. Strategisten reservien avulla varmistetaan päivänsisäisten markkinoiden 
selvityksen onnistuminen.

Tarkistus 1079
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 550 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin viiden vuoden 
jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin ainoastaan, jos sen 
päästöt ovat alle 600 gr CO2/kWh. 
Tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 600 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin kymmenen
vuoden jälkeen tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1080
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellisestä kohdasta poiketen 
sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
[vuonna 2015] yli [20 prosenttia] sähköstä 
tuotettiin kiinteistä fossiilisista 
polttoaineista ja asukaskohtainen 
markkinahintainen bkt oli enintään 
60 prosenttia Euroopan unionin 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta 
markkinahintaisesta bkt:stä1 a, nykyinen 
tuotantokapasiteetti ja uusi 
tuotantokapasiteetti, jota koskeva 
lopullinen investointipäätös on tehty 
viimeistään [yksi vuosi] [voimaantulon] 
jälkeen, on kelpoinen osallistumaan 
kapasiteettimekanismiin, jos sen päästöt 
ovat yli 550 gr CO2/kWh, edellyttäen, että 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
on arvioinut toimitusvarmuuden 
vaarantuneen.

Asianomaisissa jäsenvaltioissa 
tuotantokapasiteettia, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, ei saa sitoa 
kapasiteettimekanismeihin [viidentoista 
vuoden] jälkeen tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Viiden vuoden kuluttua [15 vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta] asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat sitoutua 
kapasiteettimekanismien 
tuotantokapasiteettiin, jonka päästöt ovat 
vähintään 550 gr CO2/kWh, edellyttäen, 
että kansallinen toimivaltainen 
viranomainen on arvioinut 
toimitusvarmuuteen liittyvän riskin 
jatkuvan.

_________________

1 a Seuraavien jäsenvaltioiden olisi 
täytettävä kriteerit: Bulgaria, Kreikka, 
Portugali, Puola, Romania, Tšekki, 
Unkari, Viro.

Or. en
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Perustelu

Uusi päästönormi, joka on alle 550 gr CO2/kWh (EPS 550), ei ilmennä EU:ssa käytössä 
olevia eri energiayhdistelmiä, minkä vuoksi sitä olisi muutettava, jotta taataan 
toimitusvarmuus kaikissa jäsenvaltioissa. Tiettyjen jäsenvaltioiden kapasiteettimekanismit 
ovat tarpeen, jotta kannustetaan investointia uuteen kapasiteettiin ja ylläpidetään perinteisten 
laitoksien toimintavalmiutta.

Tarkistus 1081
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
järjestettävä tarjouskilpailumenettely 
kapasiteetin tarjoajille. 
Tarjouskilpailumenettelyssä on 
noudatettava selkeitä ja läpinäkyviä 
ympäristökriteerejä, jotta asetetaan 
etusijalle kestävimmät ja 
energiatehokkaimmat kapasiteetin lähteet, 
kysyntäjousto mukaan lukien. 
Tarjouskilpailumenettelyn kriteereihin on 
sisällyttävä myös joustokriteerejä. 
Osallistumiskelpoisten kapasiteettien olisi 
pystyttävä lisäämään ja vähentämään 
kuormitusta tasolla, joka on vähintään 
viisi prosenttia sen kapasiteetista 
minuutissa. Kapasiteetin tarjoajien on 
noudatettava EU:n 
ympäristönlaatunormeja, eikä niiden 
toiminnassa saa ylittää BAT-tekniikan 
mukaisia tiukempia päästötasoja eikä 
BAT-tekniikan mukaisten 
energiatehokkuustasojen vaihteluvälin 
ylärajaa kaikkien asianmukaisten BAT-
tekniikkaa koskevien päätelmien osalta, 
jotta uudet laitokset voivat osallistua 
kapasiteettimekanismeihin täyttääkseen 
tarjouskelpoisuutta koskevat vaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Kapasiteettimekanismit saattavat aiheuttaa merkittäviä markkinavääristymiä, jos niitä ei 
suunnitella asianmukaisesti ja jos ne ovat luonteeltaan väliaikaisia. Niitä ei pidä käyttää 
perinteisen tuotantokapasiteetin apuvälineenä. On ensiarvoisen tärkeää, että nämä 
mekanismit ovat avoinna kaikille markkinatoimijoille, myös rajat ylittävällä tavalla, ja että 
niihin sisältyy joustokriteerejä, jotta kapasiteettia voidaan tosiasiallisesti tarjota lyhyellä 
varoitusajalla ja joustavissa määrin.

Tarkistus 1082
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kapasiteettimekanismien on 
sisällytettävä joustokriteerejä 
tuotantokapasiteetin tarjoajien 
valintaprosessiin, jos 
vaikutustenarvioinnista ilmenee sen 
olevan tarpeen. Näillä kriteereillä on 
pyrittävä maksimoimaan lisäyskykyä ja 
minimoimaan kapasiteettimekanismeja 
hyödyntävien voimalaitoksien tasaisen 
tuoton tarvittava taso.

Or. en

Perustelu

Sisällyttämällä joustokriteerejä tuotantokapasiteetin tarjoajien valintaprosessiin 
varmistetaan, että tukea annetaan ensisijaisesti tehokkaimmalle varakapasiteetille. 
Kriteereillä, jotka liittyvät käytettävissä olevan kapasiteetin lisäyskyvyn maksimoimiseen ja 
kapasiteetin tarjoajia koskevan säädettävyyden alarajan alentamiseen, edistetään osaltaan 
joustamattomien energialähteiden ylikapasiteettia koskevan ongelman ratkaisemista.

Tarkistus 1083
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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4 a. Tämä ei vaikuta taantuvasti 
tuotantokapasiteettiin, jonka päästöt ovat 
550 gr CO2/kWh ja josta on tehty 
lopullinen investointipäätös ennen 
(voimaantulo).

Or. en

Tarkistus 1084
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kapasiteettimekanismien on 
korvattava kaikkien resurssien panos 
samalla tavalla, kysyntäjousto ja 
kokonaisresurssit mukaan lukien. 
Kapasiteettimekanismien on otettava 
käyttöön selkeitä säännöksiä, jotka 
koskevat syrjimättömiä tuotemääritelmiä, 
ja niihin on sisällytettävä esivalintaa 
koskevia vaatimuksia. 
Kapasiteettimekanismien on ilmennettävä 
hajautettujen ja kysyntäpuolen resurssien
tuottamaa rakenteellista hyötyä.

Or. en

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että nämä mekanismit ovat avoinna kaikille markkinatoimijoille, 
myös rajat ylittävällä tavalla, ja että niihin sisältyy joustokriteerejä, jotta kapasiteettia 
voidaan tosiasiallisesti tarjota lyhyellä varoitusajalla ja joustavissa määrin.

Tarkistus 1085
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus



PE609.625v01-00 180/194 AM\1133367FI.docx

FI

4 b. Jos jotakin jäsenvaltiota 
koskevasta tuotannon 
riittävyysarvioinnista, joka toteutetaan 
19 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti, ilmenee toimintavarmuuteen 
liittyviä vakavia ja pysyviä huolenaiheita, 
kyseinen jäsenvaltio voi hakea 
väliaikaista vapautusta 23 artiklan 
4 kohdan soveltamisesta nykyiseen 
tuotantokapasiteettiin.

Or. en

Tarkistus 1086
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Kapasiteettituotteet olisi 
määritettävä enintään neljän vuoden 
ajaksi. Samoja sopimusten pituuksia olisi 
voitava soveltaa kaikkiin resursseihin.

Or. en

Tarkistus 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Poistetaan.

Or. en



AM\1133367FI.docx 181/194 PE609.625v01-00

FI

Tarkistus 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1089
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja. 
Jäsenvaltiot eivät saa myöskään soveltaa 
kapasiteettimekanismeja markkinoilla, 
joilla noudatetaan hintasääntelyä tai 
hintakattoja, mikäli ne eivät ole 
saavuttaneet yhteenliitäntätavoitteitaan 
tai jos verkkosääntöjä ja suuntaviivoja ei 
ole kaikilta osin pantu täytäntöön ja 
sovellettu.

Or. en
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Perustelu

Kapasiteettimekanismeja ei pitäisi ottaa käyttöön markkinoilla, jotka eivät vielä ole täysin 
avautuneet ja joilla ei ole yhteenliittämiskapasiteettia.

Tarkistus 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos jokin jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
selvitettävä, että se noudattaa 
eurooppalaista resurssien 
riittävyysarviointia, erityisesti 
perustelujen, soveltamisalan, aloituksen 
ja lopetuksen sekä monivuotisen 
täytäntöönpanon osalta.

Or. en

Tarkistus 1091
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. en

Tarkistus 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
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23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon toissijaisuusperiaatetta. Vaikka resurssien 
riittävyyden seuranta ja arviointi unionissa ovat tarpeellisia ja voisivat osoittautua 
hyödyllisiksi, eurooppalaisella resurssien riittävyysarvioinnilla olisi ainoastaan 
täydennettävä ja tuettava kansallista resurssien riittävyysarviointia.

Tarkistus 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. en

Tarkistus 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 

5. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
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huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. en

Tarkistus 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. pl

Perustelu

Pääkohta viittauksessa energiamekanismien käyttöönottamiseen tulisi olla resurssien 
riittävyysarviointi kansallisella tasolla.

Tarkistus 1096
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jäsenvaltiot saavat soveltaa 
kapasiteettimekanismeja, jos noudatetaan 
Euroopan komission suuntaviivoja 
valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 
energia-alalle vuosina 2014–2020.

Or. en
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Tarkistus 1097
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon eurooppalaisen resurssien 
riittävyysarvioinnin tulos päättäessään 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. en

Tarkistus 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa 
käyttöön kapasiteettimekanismin, sen on 
osoitettava, että mekanismi vastaa 
resurssien riittävyysarviointeja, erityisesti 
mekanismin perusteltavuuden osalta.

Or. fr

Tarkistus 1099
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos eurooppalaisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

5. Jos kansallisessa resurssien 
riittävyysarvioinnissa ei ole tullut esiin 
mitään resurssien riittävyyteen liittyvää 
huolenaihetta, jäsenvaltiot eivät saa 
soveltaa kapasiteettimekanismeja.

Or. en
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Tarkistus 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun jäsenvaltiot suunnittelevat 
kapasiteettimekanismeja, niihin on 
sisällytettävä poistamisen mahdollistava 
lauseke eli säännös, joka sallii 
kapasiteettimekanismin tehokkaan 
käytöstä poistamisen, mikäli resurssien 
riittävyysarvioinnista ilmenee, että 
riittävyyteen liittyvä huolenaihe ei enää 
ole aiheellinen.

Or. en

Tarkistus 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
kapasiteettimekanismeja ainoastaan, jos 
riittävää yhteenliittämistasoa ei ole 
saavutettu ja jos ne ovat perusteltuja 
kansallisen riittävyysarvioinnin tuloksien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 1102
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Kapasiteettimekanismit on 
suunniteltava siten, että ne voidaan 
tosiasiallisesti poistaa vaiheittain, kun 
riittävyys ei ole enää huolenaihe. 
Kapasiteettimekanismeissa on oltava 
erityinen poistamisen mahdollistava 
lauseke tätä tarkoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 1103
Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun kapasiteettimekanismeja 
pannaan täytäntöön, niiden on oltava 
asianmukaisesti suunniteltuja eli 
markkinapohjaisia, 
teknologianeutraaleja, avoimia nykyisille 
ja uusille laitoksille sekä avoimia rajat 
ylittävälle osallistumiselle.

Or. en

Tarkistus 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun jäsenvaltiot suunnittelevat 
tuotantomekanismeja, niiden on otettava 
huomioon ympäristöä koskeva tavoite, 
joka liittyy ympäristön tai talouden 
kannalta haitallisten tukien vaiheittaiseen 
poistoon.
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Or. en

Tarkistus 1105
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Kun jäsenvaltiot suunnittelevat 
kapasiteettimekanismeja, niihin on 
sisällytettävä poistamisen mahdollistava 
lauseke eli säännös, joka sallii 
kapasiteettimekanismin tehokkaan 
käytöstä poistamisen, mikäli resurssien 
riittävyysarvioinnista ilmenee, että 
riittävyyteen liittyvä huolenaihe ei enää 
ole aiheellinen.

Or. en

Tarkistus 1106
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.

Olemassa olevat mekanismit

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä], on 
mukautettava mekanismejaan siten, että 
ne ovat tämän asetuksen 18, 21 ja 
23 artiklan mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 1107
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 18 a, 21 ja 23 artiklan
mukaisia. Sanotun vaikuttamatta 
23 artiklassa vahvistettujen päästörajojen 
ja joustoa koskevien vaatimuksien 
välittömään soveltamiseen, 
jäsenvaltioiden on [kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta] saatettava nykyisten 
kapasiteettimekanismien ja niihin 
liittyvien sopimusperusteisten tai 
hallinnollisten järjestelyjen tarkastelu 
päätökseen sekä varmistettava, että ne 
ovat tämän asetuksen säännöksien 
mukaisia. Niiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen selonteko 
tarkastelun tuloksista ja toteutetuista 
toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaolosuhteiden luomiseksi nykyisiä kapasiteettimarkkinamekanismeja on 
mahdollisimman pian mukautettava yleisiin säännöksiin.

Tarkistus 1108
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
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voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia, 
[kahden] vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On aiheellista asettaa selvä määräaika olemassa olevien kapasiteettimekanismien 
mukauttamiseksi asetusehdotuksen säännöksiin.

Tarkistus 1109
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia, 
[kahden] vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On vain aiheellista asettaa selvä määräaika olemassa olevien kapasiteettimekanismien 
mukauttamiseksi asetusehdotuksen säännöksiin.

Tarkistus 1110
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
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voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia, 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden vuoksi on tarpeen täsmentää määräaika, johon mennessä olemassa 
olevat mekanismit on saatettava asetuksessa ehdotettujen sääntöjen mukaisiksi.

Tarkistus 1111
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia, 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
EP:n ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia 
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31 päivään joulukuuta 2030 mennessä.

Or. pl

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on kunnioittaa luottamuksensuojan periaatetta, joka 
edellyttäisi asianmukaista sopeutumisaikaa, joka antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden 
mukauttaa energiamekanismejaan asetuksen vaatimuksiin.

Tarkistus 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia, 
31 päivään joulukuuta 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia, 
31 päivään joulukuuta 2030 mennessä.

Or. en
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Perustelu

Olisi vahvistettava kohtuullinen siirtymäaika jäsenvaltioille, joiden on sovellettava 
kapasiteettimekanismia sähköasetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tarkistus 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
kapasiteettimekanismeja, on mukautettava 
mekanismejaan siten, että ne ovat tämän 
asetuksen 18, 21 ja 23 artiklan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla

Sähkömarkkinoiden rakenteesta vastaava 
neuvoa-antava komitea perustetaan 
12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Neuvoa-antavaan 
komiteaan kuuluu jäseninä EU:n 
jäsenvaltioiden korkean tason 
asiantuntijoita sekä asianmukainen ja 
tasapainoinen ryhmä energia-alan 
asiantuntijoita, mukaan lukien 
liikelaitokset, sijoittajat, teknologian 
tuottajat, verkonhaltijat, 
ilmastonsuojeluryhmät, kuluttajien 
edustajat sekä paikallisten 
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energiayhteisöjen edustajat.

Neuvoa-antava komitea tarjoaa 
komissiolle asiantuntemusta ja 
näkemyksiä siten neuvoen ja tukien 
komissiota sen arvioidessa haasteita, jotka 
liittyvät energiamarkkinoiden nykyiseen 
rakenteeseen ja asiaa koskevien tulevien 
politiikka-aloitteiden valmisteluun. 
Komitea laatii tarpeen mukaan 
lausuntoja, suosituksia ja selontekoja.

Euroopan komission olisi 24 kuukauden 
kuluessa neuvoa-antavan komitean 
perustamisesta esitettävä päätelmänsä 
keskustelun johdosta tiedonannossa, jossa 
esitetään sellaisten unionin 
sähkömarkkinoiden strategiset 
painopistealat, joilla pystytään 
edistämään kestävän, turvallisen ja 
edullisen energiakäänteen edellyttämiä 
investointeja.

Or. en
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