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Amendement 762
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren. De DSB's en TSB's hebben 
het recht flexibiliteitsdiensten goed te 
keuren die de netstabiliteit via 
netwerkexploitatiemiddelen waarborgen, 
d.w.z. kosten voor het aankopen van zulke 
flexibiliteitsdiensten of het bouwen en 
exploiteren van een opslaginstallatie die 
de vereiste flexibiliteit biedt, moeten als 
netinfrastructuur worden beschouwd en 
moeten eveneens als investeringen in 
netuitbreiding worden behandeld.

Or. en

Amendement 763
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
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om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren. Het is DSB's en TSB's 
toegestaan flexibiliteitsdiensten goed te 
keuren die de netstabiliteit via 
netwerkexploitatiemiddelen waarborgen. 
De kosten voor het aankopen van zulke 
flexibiliteitsdiensten of het bouwen en 
exploiteren van een opslaginstallatie die 
de vereiste flexibiliteit biedt, moeten als 
netinfrastructuur worden beschouwd en 
moeten eveneens als investeringen in 
netuitbreiding worden behandeld.

Or. en

Amendement 764
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders 
te stimuleren om de efficiëntie, met 
inbegrip van energie-efficiëntie, in hun 
netten te verbeteren.

8. De regulerende instanties bieden de 
distributiesysteembeheerders stimulansen 
voor innovatieve oplossingen in het 
distributienetwerk. De regulerende 
instanties nemen daartoe alle redelijke 
kosten van de 
distributiesysteembeheerders voor 
innovatieve oplossingen in aanmerking. 
Deze omvatten onder meer onderzoek en 
ontwikkeling, de uitvoering van 
proefprojecten en de introductie van 
nieuwe technologieën, evenals 
dienstencontracten die netwerkbeheerders 
voor de exploitatie en ontwikkeling van 
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hun netwerken belonen. Deze kosten
worden door de distributienetbeheerders 
in de distributietarieven in aanmerking 
genomen. De regulerende systemen 
bieden de distributienetbeheerders 
stimulansen om de efficiëntie, met 
inbegrip van energie-efficiëntie, in hun 
netten te verbeteren.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 765
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 

8. De regulerende instanties bieden de 
distributiesysteembeheerders stimulansen 
voor de meest efficiënte exploitatie en 
ontwikkeling van hun netten en om
innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren, met 
name middels de aankoop van diensten, 
met inbegrip van belastingvermindering 
middels vraagrespons in plaats van 
netwerkontwikkelingen en bundeling van 
opslag voor ondersteunende diensten. 
Daartoe nemen de regulerende instanties 
alle relevante kosten in aanmerking en 
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verbeteren. nemen zij deze op in de distributietarieven, 
en stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren en reductie van de vraag en 
flexibiliteit mogelijk te maken en te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties kunnen 
de distributiesysteembeheerders stimuleren 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren wanneer 
zulke stimulansen worden geacht 
relevante voordelen voor de consumenten 
mee te brengen en altijd met 
inachtneming van specifieke lokale 
kenmerken. Daartoe nemen de regulerende 
instanties redelijke en efficiënte kosten in 
aanmerking en nemen zij deze op in de 
door middel van distributietarieven 
terugverdiende toegestane ontvangsten, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffendede 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties 
verstrekken de 
distributiesysteembeheerders stimulansen
voor de exploitatie en ontwikkeling van 
hun netten alsmede voor de integratie van
innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen, onder meer middels 
de aankoop van diensten. Daartoe nemen 
de regulerende instanties alle relevante 
kosten in aanmerking en nemen zij deze op 
in de distributietarieven, en stellen zij 
prestatiedoelstellingen vast teneinde de 
distributiesysteembeheerders te stimuleren 
om de efficiëntie, met inbegrip van 
energie-efficiëntie en de digitalisering van 
de distributienetten, met inbegrip van de 
uitrol van slimme netten en intelligente 
bemetering, in hun netten te verbeteren.

Or. en

Amendement 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alleen
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde op transparante wijze bestaande 
netten te verbeteren en slimme netten in te 
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van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

voeren en de distributiesysteembeheerders 
te stimuleren om de efficiëntie, met 
inbegrip van energie-efficiëntie, en de 
energieopslag in hun netten te verbeteren.

Or. en

Amendement 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, en de flexibiliteit in 
hun netten te verbeteren en de integratie 
van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen.

Or. en

Motivering

In de bestaande formulering wordt alleen de behoefte aan grotere efficiëntie in de 
distributienetten vermeld. De distributiesysteembeheerders moeten ook worden 
aangemoedigd flexibiliteit in de netten en de integratie van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen, overeenkomstig de formulering in artikel 59, lid 1, onder k), 
van de herschikking van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld bij COM(2016) 864.

Amendement 770
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, en de flexibiliteit in 
hun netten te verbeteren en de integratie 
van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen.

Or. en

Motivering

In de bestaande formulering wordt alleen de behoefte aan grotere efficiëntie in de 
distributienetten vermeld. De distributiesysteembeheerders moeten ook worden 
aangemoedigd flexibiliteit in de netten en de integratie van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen, overeenkomstig de formulering in artikel 59, lid 1, onder k), 
van de herschikking van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld bij COM(2016) 864.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
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relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, de digitalisering en 
flexibiliteit in hun netten te verbeteren.

Or. en

Amendement 772
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

8. De regulerende instanties 
stimuleren de distributiesysteembeheerders 
om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, en de 
energieopslag in hun netten te verbeteren.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De regulerende instanties
stimuleren de distributiesysteembeheerders 

8. De lidstaten stimuleren de 
distributiesysteembeheerders om diensten 
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om diensten aan te kopen betreffende de 
exploitatie en ontwikkeling van hun netten 
alsmede innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de regulerende instanties alle 
relevante kosten in aanmerking en nemen 
zij deze op in de distributietarieven, en 
stellen zij prestatiedoelstellingen vast 
teneinde de distributiesysteembeheerders te 
stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip 
van energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

aan te kopen betreffende de exploitatie en 
ontwikkeling van hun netten alsmede 
innovatieve oplossingen in de 
distributiesystemen te integreren. Daartoe 
nemen de lidstaten alle relevante kosten in 
aanmerking en nemen zij deze op in de 
distributietarieven, en stellen zij 
prestatiedoelstellingen vast teneinde de 
distributiesysteembeheerders te stimuleren 
om de efficiëntie, met inbegrip van 
energie-efficiëntie, in hun netten te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het 
Agentschap een aanbeveling aan de 
regulerende instanties in verband met de 
geleidelijke convergentie van de 
methodologieën inzake transmissie- en 
distributietarieven Deze aanbeveling heeft 
ten minste betrekking op:

Schrappen

(a) het aandeel van de tarieven dat wordt 
aangerekend aan de producenten en aan 
de consumenten;

(b) de kosten die door middel van tarieven 
worden terugverdiend;

(c) aan bepaalde tijdsbestekken 
gekoppelde nettarieven;

(d) locatiespecifieke signalen;

(e) de verhouding tussen transmissie- en 
distributietarieven, met inbegrip van 
beginselen inzake niet-discriminatie;

(f) methoden waarmee transparantie bij 
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de vaststelling en de structuur van 
tarieven wordt gewaarborgd;

(g) groepen netgebruikers waarop 
tarieven alsmede vrijstellingen van 
tarieven van toepassing zijn.

Or. de

Motivering

De tariefmethodologieën en netwerktarieven gaan uit van nationale en regionale invloeden. 
Harmonisering van de netwerktarieven is in tegenspraak met het subsidiariteitsbeginsel. 
Daarom ligt het niet voor de hand om in dit verband in de ACER-verordening een 
aanbeveling te formuleren.

Amendement 775
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het 
Agentschap een aanbeveling aan de 
regulerende instanties in verband met de 
geleidelijke convergentie van de 
methodologieën inzake transmissie- en 
distributietarieven Deze aanbeveling heeft 
ten minste betrekking op:

Schrappen

(a) het aandeel van de tarieven dat wordt 
aangerekend aan de producenten en aan 
de consumenten;

(b) de kosten die door middel van tarieven 
worden terugverdiend;

(c) aan bepaalde tijdsbestekken 
gekoppelde nettarieven;

(d) locatiespecifieke signalen;

(e) de verhouding tussen transmissie- en 
distributietarieven, met inbegrip van 
beginselen inzake niet-discriminatie;

(f) methoden waarmee transparantie bij 
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de vaststelling en de structuur van 
tarieven wordt gewaarborgd;

(g) groepen netgebruikers waarop 
tarieven alsmede vrijstellingen van 
tarieven van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Distributietarieven moeten structurele en regionale omstandigheden weerspiegelen 
afhankelijk van het verbruik; de toegevoegde waarde is daarom twijfelachtig. Een 
geharmoniseerde structuur en het om de twee jaar bijwerken zouden kunnen leiden tot 
aanmerkelijke verstoringen in het tariefstelsel, bijvoorbeeld wat betreft de voorspelbaarheid 
van regelgevende besluiten.

Amendement 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven 
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] stellen de NRI's die in 
het kader van het Agentschap 
samenwerken een publicatiemodel op om 
de transparantie in de vaststelling en 
structuur van transmissietarieven te 
bevorderen. Het model heeft ten minste 
betrekking op de volgende minimale 
publicatievereisten ten aanzien van 
tarieven:
(a) het aandeel van de tarieven dat wordt 
aangerekend aan de producenten en aan 
de consumenten;
(b) de door middel van tarieven terug te 
verdienen kosten en/of toegestane of 
beoogde ontvangsten van de 
transmissiesysteembeheerder;
(c) aan bepaalde tijdsbestekken 
gekoppelde nettarieven;
(d) locatiespecifieke signalen;
(e) de verhouding tussen transmissie- en 
distributietarieven
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(f) groepen netgebruikers waarop tarieven 
alsmede vrijstellingen van tarieven van 
toepassing zijn.
Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – zes maanden na de 
inwerkingtreding], en daarna regelmatig 
om de twee jaar, publiceert de nationale 
regulerende instantie of de 
transmissiesysteembeheerder(s), zoals 
besloten door de nationale regulerende 
instantie, overeenkomstig het model voor 
minimale publicatievereisten informatie 
over de methodologie voor het berekenen 
van de respectieve nettarieven.

Or. en

Amendement 777
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven 
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] stelt het Agentschap een 
publicatiemodel op om de transparantie in 
de vaststelling en structuur van 
transmissietarieven te bevorderen. Het 
model heeft ten minste betrekking op de 
volgende minimale publicatievereisten ten 
aanzien van tarieven:

Or. en

Amendement 778
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven 
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
harmonisatie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven.
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

Or. en

Amendement 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven 
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – één jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
coherentie van de methodologieën inzake 
transmissie- en distributietarieven. Deze 
aanbeveling heeft ten minste betrekking 
op:

Or. en

Motivering

De door de Europese Commissie voorgestelde termijn van drie maanden is te kort om alle 
belanghebbenden te raadplegen. Er is sprake van een grote mate van heterogeniteit qua 
distributie en tarieven. De door de Commissie voorgestelde convergentie is nog te vroeg. 
Echte coherentie zou echter een grote stap voorwaarts zijn.

Amendement 780
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissietarieven. Deze 
aanbeveling heeft ten minste betrekking 
op:

Or. en

Motivering

Vanwege regionale verschillen zouden methodologieën inzake distributietarieven op dit 
moment niet moeten worden geharmoniseerd.

Amendement 781
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissie- en distributietarieven
Deze aanbeveling heeft ten minste 
betrekking op:

9. Uiterlijk op [PB: specifieke datum 
invoegen – drie maanden na de 
inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap 
een aanbeveling aan de regulerende 
instanties in verband met de geleidelijke 
convergentie van de methodologieën 
inzake transmissietarieven. Deze 
aanbeveling heeft ten minste betrekking 
op:

Or. en

Motivering

Vanwege de snelle evolutie van energiesystemen is geleidelijke convergentie van de structuur 
van distributietarieven niet nodig, aangezien het niet gerechtvaardigd is gezien hun geringe 
grensoverschrijdende impact en hun grote samenhang met lokale specifieke kenmerken.
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Amendement 782
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verhouding tussen transmissie-
en distributietarieven, met inbegrip van 
beginselen inzake niet-discriminatie;

(e) de verhouding tussen transmissie-
en distributietarieven, met inbegrip van 
beginselen inzake niet-discriminatie, zoals 
overeengekomen met de DSB-entiteit van 
de EU;

Or. en

Amendement 783
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) groepen netgebruikers waarop 
tarieven alsmede vrijstellingen van 
tarieven van toepassing zijn.

(g) groepen netgebruikers waarop 
tarieven van toepassing zijn en de manier 
waarop de verschillende op hen 
toegepaste tarieven een eerlijke verdeling 
van de kosten weerspiegelen en 
ongerechtvaardigde staatssteun 
vermijden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) groepen netgebruikers waarop 
tarieven alsmede vrijstellingen van tarieven 
van toepassing zijn.

(g) groepen netgebruikers waarop 
tarieven volgens kenmerken en vormen 
van verbruik alsmede vrijstellingen van 
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tarieven van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 785
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) methoden voor berekening van de 
voordelen van zelfconsumptie, 
gedecentraliseerde opwekking, opslag en 
vraagrespons alsook de complementariteit 
ervan.

Or. en

Motivering

De evolutie van methodologieën inzake transmissie- en distributietarieven moet beginselen 
meebrengen om de echte economische, technische en sociale impact van actieve consumenten 
te beoordelen. De inachtneming van kosten moet daarom gepaard gaan met de inachtneming 
van voordelen die worden geboden door de ontwikkeling van zelfverbruik en -opwekking, 
opslag en vraagrespons. Bij die voordelen moet met name rekening worden gehouden met 
vermeden CO2-emissies, verlaagde teruglevertarieven en verminderde behoeften aan 
netwerkverbetering.

Amendement 786
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) methoden voor berekening van de 
voordelen van zelfconsumptie, 
gedecentraliseerde opwekking, opslag en 
vraagrespons alsook de complementariteit 
ervan.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in artikel 1 uiteengezette bredere werkingssfeer van de verordening 
moeten in de bepalingen van dit artikel nieuwe actoren worden opgenomen.

Amendement 787
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) een kosten-batenanalyse voor 
decentrale opwekkingssystemen.

Or. en

Amendement 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) een kosten-batenanalyse voor 
decentrale opwekkingssystemen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 789
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Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Voor de toepassing van lid 9, 
onder b), worden bij de verstrekking van 
aanbevelingen met betrekking tot de door 
middel van tarieven terugverdiende kosten 
de veroorzaakte verliezen en congestie die 
het EU-gemiddelde overschrijden niet als 
in aanmerking komende kosten erkend.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. De regulerende instanties nemen 
een reeks indicatoren aan voor het meten 
van de prestaties van transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, die ten 
minste alle volgende elementen moeten 
omvatten:

– het volume bespaarde energie in MWh, 
uitgesplitst per soort bron van opwekking;

– het percentage dynamische lijnen dat 
wordt geëxploiteerd, in lengte;

– het percentage onderstations dat op 
afstand wordt gemonitord en in werkelijke 
tijd wordt beheerd;

– het percentage dynamische lijnen dat 
wordt geëxploiteerd, in lengte;

– verliezen op hoog-, midden- en 
laagspanningsnetten;

– de frequentie en duur van 
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stroomonderbrekingen op het net.

Uiterlijk op [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening], 
en daarna om de twee jaar, publiceren de 
regulerende instanties een verslag over de 
prestaties van transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, zo nodig 
samen met aanbevelingen voor 
verbetering.

Or. en

Amendement 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van 
gedelegeerde besluiten overeenkomstig 
artikel 55, lid 1, onder k), houden de 
regulerende instanties naar behoren 
rekening met de aanbeveling van het 
Agentschap wanneer zij 
transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 
onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

Schrappen

Or. de

Motivering

De tariefmethodologieën en netwerktarieven gaan uit van nationale en regionale invloeden. 
Harmonisering van de netwerktarieven is in tegenspraak met het subsidiariteitsbeginsel. 
Daarom ligt het niet voor de hand om in dit verband in de ACER-verordening een 
aanbeveling te formuleren. Een gedelegeerd besluit is niet nodig.

Amendement 792
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van 
gedelegeerde besluiten overeenkomstig 
artikel 55, lid 1, onder k), houden de 
regulerende instanties naar behoren 
rekening met de aanbeveling van het 
Agentschap wanneer zij 
transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 
onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

Schrappen

Or. en

Motivering

Distributietarieven moeten structurele en regionale omstandigheden weerspiegelen 
afhankelijk van het verbruik; de toegevoegde waarde is daarom twijfelachtig. Een 
geharmoniseerde structuur en het om de twee jaar bijwerken zouden kunnen leiden tot 
aanmerkelijke verstoringen in het tariefstelsel, bijvoorbeeld wat betreft de voorspelbaarheid 
van regelgevende besluiten.

Amendement 793
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van 
gedelegeerde besluiten overeenkomstig 
artikel 55, lid 1, onder k), houden de 
regulerende instanties naar behoren 
rekening met de aanbeveling van het 
Agentschap wanneer zij 
transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 

Schrappen
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onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Amendement 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van 
gedelegeerde besluiten overeenkomstig 
artikel 55, lid 1, onder k), houden de 
regulerende instanties naar behoren 
rekening met de aanbeveling van het 
Agentschap wanneer zij 
transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 
onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

10. De overeenkomstig artikel 16, lid 
9, gepubliceerde informatie is 
toegankelijk voor het publiek, gratis en 
vrij van beperkingen ten aanzien van het 
gebruik ervan. Zij wordt bekendgemaakt: 
(a) op een gebruiksvriendelijke wijze; (b) 
op een duidelijke, gemakkelijk 
toegankelijke en niet-discriminerende 
wijze; (c) in een downloadbaar formaat; 
(d) in een of meer van de officiële talen 
van de lidstaat en, tenzij een van de 
officiële talen van de lidstaat het Duits is, 
voor zover mogelijk in het Duits.

Or. en

Amendement 795
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van 
gedelegeerde besluiten overeenkomstig 
artikel 55, lid 1, onder k), houden de
regulerende instanties naar behoren 
rekening met de aanbeveling van het 
Agentschap wanneer zij 

10. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding, en daarna om de twee 
jaar, publiceert de nationale regulerende 
instantie of publiceren de bevoegde 
transmissiesysteembeheerders, zoals 
besloten door de nationale regulerende 
instantie, informatie overeenkomstig het 
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transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 
onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

model voor minimale publicatievereisten 
informatie over de methodologie en alle 
informatie over kosten voor het berekenen 
van de respectieve nettarieven.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van 
gedelegeerde besluiten overeenkomstig 
artikel 55, lid 1, onder k), houden de 
regulerende instanties naar behoren 
rekening met de aanbeveling van het 
Agentschap wanneer zij 
transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 
onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

10. Onverminderd verdere 
harmonisering door middel van de gewone 
wetgevingsprocedure passen de 
regulerende instanties de richtsnoeren van 
het Agentschap toe wanneer zij 
transmissietarieven dan wel hun 
methodologieën goedkeuren of vastleggen 
in overeenstemming met artikel 59, lid 6, 
onder a), van [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Amendement 797
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van zijn aanbeveling en 
brengt uiterlijk op 31 januari van elk jaar 

Schrappen
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verslag uit aan de Commissie. Het 
Agentschap werkt de aanbeveling ten 
minste om de twee jaar bij.

Or. en

Amendement 798
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van zijn aanbeveling en 
brengt uiterlijk op 31 januari van elk jaar 
verslag uit aan de Commissie. Het 
Agentschap werkt de aanbeveling ten 
minste om de twee jaar bij.

Schrappen

Or. en

Amendement 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van zijn aanbeveling en 
brengt uiterlijk op 31 januari van elk jaar 
verslag uit aan de Commissie. Het 
Agentschap werkt de aanbeveling ten 
minste om de twee jaar bij.

Schrappen

Or. de

Motivering

De tariefmethodologieën en netwerktarieven gaan uit van nationale en regionale invloeden. 
Harmonisering van de netwerktarieven is in tegenspraak met het subsidiariteitsbeginsel. 
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Daarom ligt het niet voor de hand om in dit verband in de ACER-verordening een 
aanbeveling te formuleren.

Amendement 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van zijn aanbeveling en 
brengt uiterlijk op 31 januari van elk jaar 
verslag uit aan de Commissie. Het 
Agentschap werkt de aanbeveling ten 
minste om de twee jaar bij.

11. Het Agentschap publiceert 
regelmatig een samenvattend verslag over 
de overeenkomstig artikel 16, lid 9, door 
de nationale regulerende instanties of 
transmissiesysteembeheerders 
gepubliceerde informatie. Na twee edities 
van het samenvattend verslag kan het 
Agentschap aan de regulerende instanties 
een advies over de transparantie van de 
transmissietarieven uitbrengen.

Or. en

Amendement 801
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door investeringen 
in het net, met name in nieuwe 
interconnectoren.

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door 
optimalisering van het gebruik van de 
bestaande interconnectoren en door 
investeringen in het net, met name in 
nieuwe interconnectoren. Indien 
ontvangsten niet efficiënt voor de in de 
eerste alinea, onder punten a) en/of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, kunnen zij onder voorbehoud 
van goedkeuring door de regulerende 
instanties van de betrokken lidstaat 
worden aangewend als inkomsten die in 
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aanmerking moeten worden genomen bij 
de goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.

Or. en

(Het laatste deel van de formulering is afkomstig uit de oorspronkelijke verordening.)

Motivering

Niet alleen de bouw van nieuwe maar ook de optimalisering van bestaande interconnectoren 
moet door congestie-ontvangsten worden gefinancierd, aangezien dit eveneens tot het 
verhelpen van congestie zou kunnen leiden. Dit amendement doet zich ook gelden in de 
context van het in lid 1 van dit artikel vastgestelde beginsel ("mag stimulansen voor de 
beperking van congestie niet ontmoedigen") en is onlosmakelijk verbonden met artikel 59, lid 
3 ("is ook van toepassing op aanzienlijke verhogingen van de capaciteit van bestaande 
interconnectoren").

Amendement 802
Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door investeringen 
in het net, met name in nieuwe 
interconnectoren.

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door 
gecoördineerde corrigerende maatregelen 
en/of investeringen in het net, met name tot 
aan het streefcijfer voor 
overdrachtscapaciteit bij elke 
grensovergang.

Or. en

Motivering

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 
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congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Amendement 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door investeringen 
in het net , met name in nieuwe 
interconnectoren.

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door 
gecoördineerde corrigerende maatregelen 
en/of investeringen in het net tot aan het 
streefcijfer voor overdrachtscapaciteit bij 
elke grensovergang.

Or. en

Amendement 804
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door investeringen 
in het net, met name in nieuwe 
interconnectoren.

(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door 
gecoördineerde corrigerende maatregelen 
en/of investeringen in het net.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) de interconnectiecapaciteit 
handhaven of vergroten door 
investeringen in het net, met name in 
nieuwe interconnectoren.

(b) de interconnectiecapaciteit 
vergroten door investeringen in het net, 
met name in nieuwe interconnectoren.

Or. en

Amendement 806
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de ontwikkeling van offshore-
elektriciteitsnetten integreren en 
offshoreproductie met het 
onshoretransmissienet verbinden;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de tarieven verlagen.

Or. en

Amendement 808
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b ter) hydro-elektrische pompopslag 
ontwikkelen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de 
in de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 810
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) en/of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, kunnen zij, als laatste optie, 
onder voorbehoud van goedkeuring door 
de regulerende instanties van de 
betrokken lidstaten, voor een door die 
instanties te bepalen maximumbedrag 
worden aangewend als inkomsten die 
door de regulerende instanties in 
aanmerking moeten worden genomen bij 
de goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven. De 
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regulerende instanties kunnen deze optie 
alleen goedkeuren in gevallen waarin de 
transmissiesysteembeheerder een 
vastleggingsbesluit neemt om alle 
interconnectorprojecten uit te voeren die 
een positief nettoresultaat opleveren en 
een balans heeft die toereikend is om deze 
investeringen te financieren.
De rest van de ontvangsten wordt op een 
aparte interne rekening gezet totdat hij 
voor de in de eerste alinea, onder punten 
a) en/of b), genoemde doelen kan worden 
besteed. De regulerende instantie stelt het 
Agentschap op de hoogte van het in de 
tweede alinea bedoelde 
goedkeuringsbesluit.

Or. en

Motivering

Hoewel de idee dat congestie-ontvangsten moeten worden aangewend om de in Verordening 
714/2009 bepaalde betrouwbaarheid van grensoverschrijdende capaciteit te vergroten en te 
waarborgen door het Agentschap is goedgekeurd en ondersteund, is het verbod om congestie-
ontvangsten voor het verlagen van de nettarieven aan te wenden niet gerechtvaardigd.

Amendement 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen. 
Anderzijds kunnen zij, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de regulerende 
instanties van de betrokken lidstaten, voor 
een door die instanties te bepalen 
maximumbedrag worden aangewend als 
inkomsten die door de regulerende 
instanties in aanmerking moeten worden 
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genomen bij de goedkeuring van de 
methode voor de berekening van de 
nettarieven, en/of de vaststelling van de 
nettarieven.
De rest van de ontvangsten wordt op een 
aparte interne rekening gezet totdat die 
voor de in de eerste alinea, onder punten 
a) en/of b), genoemde doelen kan worden 
besteed. De regulerende instantie stelt het 
Agentschap op de hoogte van het in de 
tweede alinea bedoelde 
goedkeuringsbesluit.

Or. en

Amendement 812
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, kunnen zij, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de regulerende 
instanties van de betrokken lidstaten, voor 
een door die instanties te bepalen 
maximumbedrag worden aangewend als 
inkomsten die door de regulerende 
instanties in aanmerking moeten worden 
genomen bij de goedkeuring van de 
methode voor de berekening van de 
nettarieven, en/of de vaststelling van de 
nettarieven. De rest van de ontvangsten 
wordt op een aparte interne rekening gezet 
totdat die voor de in de eerste alinea, 
onder punten a) en/of b), genoemde
doelen kan worden besteed. De 
regulerende instantie stelt het Agentschap 
op de hoogte van het in de tweede alinea 
bedoelde goedkeuringsbesluit.

Or. en



AM\1133367NL.docx 33/202 PE609.625v01-00

NL

Motivering

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 
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.

Amendement 813
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a), b), b bis) 
of b ter), genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.
In afwijking van de tweede alinea 
kunnen, in de lidstaten waar de 
doelstelling van de Unie voor 
interconnectie van 15 % is bereikt en 
waar geen congestie op 
de interconnectoren plaatsvindt of wordt 
voorspeld, de resterende ontvangsten 
worden aangewend als inkomsten die 
door de nationale regulerende instanties 
van de betrokken lidstaat in aanmerking 
moeten worden genomen bij de 
goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.
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Or. en

Amendement 814
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) en/of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, kunnen zij onder voorbehoud 
van goedkeuring door de regulerende 
instanties van de betrokken lidstaten 
worden aangewend als inkomsten die 
door de nationale regulerende instanties 
in aanmerking moeten worden genomen 
bij de goedkeuring van de methode voor 
de berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.

Or. en

Amendement 815
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend.

Or. en

Motivering

Wij stellen voor de voorgestelde tekst te schrappen en de bestaande tekst uit Verordening 
714/2009, lid 2, onder a), te behouden.
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Amendement 816
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend.

Or. en

Amendement 817
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, worden zij op een aparte 
interne rekening gezet met het oog op 
toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in 
de eerste alinea, onder punten a) of b), 
genoemde doelen kunnen worden 
aangewend, kunnen zij voor de verlaging 
van tarieven worden aangewend.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de doelen onder punten 
a) en b) van de eerste alinea worden 
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bereikt, worden de resterende ontvangsten 
aangewend als inkomsten die door de 
nationale regulerende instanties in 
aanmerking moeten worden genomen bij 
de goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.

Or. en

Amendement 819
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van ontvangsten 
overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is 
onderworpen aan een door het 
Agentschap voorgestelde en door de 
Commissie goedgekeurde methodologie. 
Het voorstel van het Agentschap wordt 
uiterlijk op [PB: 12 maanden na de 
inwerkingtreding] bij de Commissie 
ingediend en vervolgens binnen zes
maanden goedgekeurd.

Schrappen

Het Agentschap kan de methodologie op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie bijwerken en de Commissie 
keurt de bijgewerkte methodologie 
uiterlijk zes maanden nadat deze is 
ingediend goed.

Het Agentschap voert overeenkomstig 
artikel 15 [herschikking van Verordening 
(EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij 
COM(2016) 863/2] met betrekking tot de 
methodologie een raadpleging uit voordat 
deze bij de Commissie wordt ingediend.

In de methodologie zijn ten minste de 
voorwaarden gedetailleerd vastgesteld 
waarop de ontvangsten kunnen worden 
gebruikt ten behoeve van het bepaalde in 
lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden 



AM\1133367NL.docx 37/202 PE609.625v01-00

NL

waarop en de termijn waarbinnen deze op 
een aparte rekening kunnen worden gezet 
met het oog op toekomstig gebruik voor 
deze doelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is intrinsiek verbonden met het vorige lid.

Amendement 820
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van ontvangsten 
overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is 
onderworpen aan een door het 
Agentschap voorgestelde en door de 
Commissie goedgekeurde methodologie. 
Het voorstel van het Agentschap wordt 
uiterlijk op [PB: 12 maanden na de 
inwerkingtreding] bij de Commissie 
ingediend en vervolgens binnen zes 
maanden goedgekeurd.

Schrappen

Het Agentschap kan de methodologie op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie bijwerken en de Commissie 
keurt de bijgewerkte methodologie 
uiterlijk zes maanden nadat deze is 
ingediend goed.

Het Agentschap voert overeenkomstig 
artikel 15 [herschikking van Verordening 
(EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij 
COM(2016) 863/2] met betrekking tot de 
methodologie een raadpleging uit voordat 
deze bij de Commissie wordt ingediend.

In de methodologie zijn ten minste de 
voorwaarden gedetailleerd vastgesteld 
waarop de ontvangsten kunnen worden 
gebruikt ten behoeve van het bepaalde in 
lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden 
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waarop en de termijn waarbinnen deze op 
een aparte rekening kunnen worden gezet 
met het oog op toekomstig gebruik voor 
deze doelen.

Or. en

Motivering

In de verordening wordt de bevoegdheid van ACER vastgesteld om de methodologie voor het 
aanwenden van congestie-ontvangsten voor te stellen. Een dergelijke eis is van directe 
invloed op de exclusieve bevoegdheid van TSB's om de volledige verantwoordelijkheid voor 
investeringen in transmissiesystemen te dragen. Deze eis ten aanzien van nieuwe bevoegdheid 
voor ACER kan tot verzonken kosten leiden in geval van verkeerd gebruikte investeringen. 
Daarom stellen wij voor lid 3 van dit artikel te schrappen.

Amendement 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gebruik van ontvangsten 
overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is 
onderworpen aan een door het 
Agentschap voorgestelde en door de 
Commissie goedgekeurde methodologie. 
Het voorstel van het Agentschap wordt 
uiterlijk op [PB: 12 maanden na de 
inwerkingtreding] bij de Commissie 
ingediend en vervolgens binnen zes 
maanden goedgekeurd.

Schrappen

Or. en

Amendement 822
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Het gebruik van ontvangsten 
overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is 
onderworpen aan een door het 
Agentschap voorgestelde en door de 
Commissie goedgekeurde methodologie. 
Het voorstel van het Agentschap wordt 
uiterlijk op [PB: 12 maanden na de 
inwerkingtreding] bij de Commissie 
ingediend en vervolgens binnen zes 
maanden goedgekeurd.

Schrappen

Or. en

Amendement 823
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap kan de methodologie op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie bijwerken en de Commissie 
keurt de bijgewerkte methodologie 
uiterlijk zes maanden nadat deze is 
ingediend goed.

Schrappen

Or. en

Amendement 824
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap voert overeenkomstig 
artikel 15 [herschikking van Verordening 
(EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij 
COM(2016) 863/2] met betrekking tot de 
methodologie een raadpleging uit voordat 
deze bij de Commissie wordt ingediend.

Schrappen
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Or. en

Amendement 825
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de methodologie zijn ten minste de 
voorwaarden gedetailleerd vastgesteld 
waarop de ontvangsten kunnen worden 
gebruikt ten behoeve van het bepaalde in 
lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden 
waarop en de termijn waarbinnen deze op 
een aparte rekening kunnen worden gezet 
met het oog op toekomstig gebruik voor 
deze doelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 826
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de methodologie zijn ten minste de 
voorwaarden gedetailleerd vastgesteld 
waarop de ontvangsten kunnen worden 
gebruikt ten behoeve van het bepaalde in 
lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden 
waarop en de termijn waarbinnen deze op 
een aparte rekening kunnen worden gezet 
met het oog op toekomstig gebruik voor 
deze doelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 827
Ashley Fox
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de lidstaten of derde landen die 
interconnectorontvangsten aanwenden als 
inkomsten die in aanmerking moeten 
worden genomen bij de berekening van de 
nettarieven als onderdeel van een beleid 
dat expliciet is bedoeld om nieuwe 
investeringen in interconnectiecapaciteit 
aan te trekken, kunnen ontvangsten uit de 
toewijzing van capaciteit aan 
interconnectoren die eigendom zijn van of 
worden geëxploiteerd door een 
afzonderlijke juridische entiteit van het 
hoofdtransmissiesysteem onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
regulerende instanties van de betrokken 
lidstaten voor een door die instanties te 
bepalen maximumbedrag worden 
aangewend als inkomsten die door de 
regulerende instanties in aanmerking 
moeten worden genomen bij de 
goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.

Or. en

Amendement 828
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transmissiesysteembeheerders 
stellen van tevoren duidelijk vast hoe 
eventuele congestie-ontvangsten zullen 
worden gebruikt en zij brengen verslag uit 
over het daadwerkelijke gebruik van 
dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en 
uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren 

4. De transmissiesysteembeheerders 
brengen verslag uit over het 
daadwerkelijke gebruik van dergelijke 
ontvangsten. Jaarlijks publiceren de 
nationale regulerende instanties een verslag 
waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
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de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar 
zijn binnengekomen en hoe deze 
ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip 
van de specifieke projecten waarvoor de 
ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag 
dat op een aparte rekening is gezet, 
waarbij wordt gecontroleerd dat een 
dergelijk gebruik voldoet aan deze 
verordening en aan de overeenkomstig lid 
3 ontwikkelde methodologie.

maanden tot aan 31 december van 
datzelfde jaar zijn binnengekomen en hoe 
deze ontvangsten zijn gebruikt.

Or. en

Amendement 829
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transmissiesysteembeheerders 
stellen van tevoren duidelijk vast hoe 
eventuele congestie-ontvangsten zullen 
worden gebruikt en zij brengen verslag uit 
over het daadwerkelijke gebruik van 
dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en 
uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren 
de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar 
zijn binnengekomen en hoe deze 
ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip 
van de specifieke projecten waarvoor de 
ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag 
dat op een aparte rekening is gezet, 
waarbij wordt gecontroleerd dat een 
dergelijk gebruik voldoet aan deze 
verordening en aan de overeenkomstig lid 
3 ontwikkelde methodologie.

4. De transmissiesysteembeheerders 
brengen verslag uit over het 
daadwerkelijke gebruik van congestie-
ontvangsten. Jaarlijks publiceren de 
nationale regulerende instanties een verslag 
waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 31 december van 
datzelfde jaar zijn binnengekomen en hoe 
deze ontvangsten zijn gebruikt.

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 830
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transmissiesysteembeheerders 
stellen van tevoren duidelijk vast hoe 
eventuele congestie-ontvangsten zullen 
worden gebruikt en zij brengen verslag uit 
over het daadwerkelijke gebruik van 
dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en 
uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren 
de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar 
zijn binnengekomen en hoe deze 
ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip van 
de specifieke projecten waarvoor de 
ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag dat 
op een aparte rekening is gezet, waarbij 
wordt gecontroleerd dat een dergelijk 

4. De transmissiesysteembeheerders 
brengen verslag uit over het gebruik van 
congestie-ontvangsten. Jaarlijks publiceren 
de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 31 december van 
datzelfde jaar zijn binnengekomen en hoe 
deze ontvangsten zijn gebruikt, met 
inbegrip van de specifieke projecten 
waarvoor de ontvangsten zijn gebruikt.
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gebruik voldoet aan deze verordening en 
aan de overeenkomstig lid 3 ontwikkelde 
methodologie.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor om de mogelijkheid voor TSB's om congestie-ontvangsten aan te 
wenden voor het verlagen van transmissietarieven te schrappen.

Amendement 831
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transmissiesysteembeheerders 
stellen van tevoren duidelijk vast hoe 
eventuele congestie-ontvangsten zullen 
worden gebruikt en zij brengen verslag uit 
over het daadwerkelijke gebruik van 
dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en 
uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren 
de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar 
zijn binnengekomen en hoe deze 
ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip van 
de specifieke projecten waarvoor de 
ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag dat 
op een aparte rekening is gezet, waarbij 
wordt gecontroleerd dat een dergelijk 
gebruik voldoet aan deze verordening en 
aan de overeenkomstig lid 3 ontwikkelde 
methodologie.

4. De transmissiesysteembeheerders 
stellen van tevoren duidelijk vast hoe 
eventuele congestie-ontvangsten zullen 
worden gebruikt en zij brengen verslag uit 
over het daadwerkelijke gebruik van 
dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en 
uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren 
de nationale regulerende instanties een 
verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel 
ontvangsten in de periode van twaalf 
maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar 
zijn binnengekomen en hoe deze 
ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip van 
de specifieke projecten waarvoor de 
ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag dat 
op een aparte rekening is gezet, of het 
bedrag dat is gebruikt voor de berekening 
van de nettarieven, waarbij wordt 
gecontroleerd dat een dergelijk gebruik 
voldoet aan deze verordening. In 
dergelijke gevallen waarin een deel van de 
congestie-ontvangsten voor de berekening 
van de nettarieven is gebruikt, kan in het 
verslag melding worden gemaakt van de 
naleving door de TSB van de verbintenis 
en de balanscriteria overeenkomstig lid 2.

Or. en
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Motivering

Het verbod om congestie-ontvangsten aan te wenden voor het verlagen van de nettarieven is 
niet gerechtvaardigd.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In de lidstaten of derde landen die 
interconnectorontvangsten aanwenden als 
inkomsten die in aanmerking moeten 
worden genomen bij de berekening van de 
nettarieven als onderdeel van een beleid 
dat expliciet is bedoeld om nieuwe 
investeringen in interconnectiecapaciteit 
aan te trekken, kunnen ontvangsten uit de 
toewijzing van capaciteit aan 
interconnectoren die eigendom zijn van of 
worden geëxploiteerd door een 
afzonderlijke juridische entiteit van het 
hoofdtransmissiesysteem onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
regulerende instanties van de betrokken 
lidstaten voor een door die instanties te 
bepalen maximumbedrag worden 
aangewend als inkomsten die door de 
regulerende instanties in aanmerking 
moeten worden genomen bij de 
goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 833
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In de lidstaten of derde landen die 
interconnectorontvangsten aanwenden als 
inkomsten die in aanmerking moeten 
worden genomen bij de berekening van de 
nettarieven als onderdeel van een beleid 
dat expliciet is bedoeld om nieuwe 
investeringen in interconnectiecapaciteit 
aan te trekken, kunnen ontvangsten uit de 
toewijzing van capaciteit aan 
interconnectoren die eigendom zijn van of 
worden geëxploiteerd door een 
afzonderlijke juridische entiteit van het 
hoofdtransmissiesysteem onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
regulerende instanties van de betrokken 
lidstaten voor een door die instanties te 
bepalen maximumbedrag worden 
aangewend als inkomsten die door de 
regulerende instanties in aanmerking 
moeten worden genomen bij de 
goedkeuring van de methode voor de 
berekening van de nettarieven, en/of de 
vaststelling van de nettarieven.

Or. en

Amendement 834
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1



AM\1133367NL.docx 47/202 PE609.625v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen, die rekening houdt met de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19. De 
methodologie voor een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen wordt door een lidstaat 
bepaald en houdt rekening met de in 
artikel 19, lid 4, bedoelde methodologie.

Or. en

Amendement 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19. De 
methodologie voor het uitvoeren van de 
nationale beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen wordt 
door de lidstaten vastgesteld en houdt 
rekening met de in artikel 19, lid 4, 
uiteengezette methodologie.

Or. pl



PE609.625v01-00 48/202 AM\1133367NL.docx

NL

Motivering

De belangrijkste referentie voor de invoering van capaciteitsmechanismen zou de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen moeten zijn.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen, die rekening houdt met de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19. De 
methodologie voor een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen wordt door een lidstaat 
bepaald en houdt rekening met de in 
artikel 19, lid 4, bedoelde methodologie.

Or. en

Motivering

De zekerheid van de elektriciteitsvoorziening is alleen mogelijk indien het uitvoeren van een 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen onder de bevoegdheid van de lidstaten 
valt. Hoewel het toezicht op en het beoordelen van de toereikendheid van hulpbronnen op 
Europees niveau nuttig zou kunnen zijn, moet dit de nationale beoordeling aanvullen en 
ondersteunen. Op Europees niveau is het onmogelijk om alle nationale eisen voldoende 
gedetailleerd op te nemen en dus de toereikendheid naar behoren te beoordelen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen, die rekening houdt met de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19. De 
methodologie voor een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen wordt door een lidstaat 
bepaald en houdt rekening met de in 
artikel 19, lid 4, bedoelde methodologie.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt geen rekening gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel. Hoewel het toezicht op en het beoordelen van de toereikendheid van 
hulpbronnen op Europees niveau nodig is en nuttig zou kunnen blijken, moet de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen de nationale beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen alleen aanvullen en ondersteunen. Alleen op nationaal 
niveau uitgevoerde beoordelingen zouden voldoende gedetailleerd zijn. Het is onmogelijk om 
alle nationale voorwaarden voldoende gedetailleerd in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen op te nemen en dus de toereikendheid naar behoren te 
beoordelen.

Amendement 838
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen, die rekening houdt met de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19. De 
methodologie voor een nationale 
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beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen wordt door een lidstaat 
bepaald en houdt rekening met de in 
artikel 19, lid 4, bedoelde methodologie.

Or. en

Amendement 839
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19 en 
van een beoordeling van de 
toereikendheid met een regionaal en 
nationaal geografisch toepassingsgebied 
die het grondgebied van de lidstaat behelst 
en de methodologie overeenkomstig 
artikel 19 volgt.

Or. en

Amendement 840
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19. 
Elke methodologie voor de beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen 
houdt terdege rekening met de evolutie 
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van de vraag naar elektriciteit en de 
wetgeving van de Unie inzake energie-
efficiëntie.

Or. en

Amendement 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen. De lidstaten kunnen 
verwijzen naar de Europese methodologie 
voor de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19.

Or. en

Amendement 842
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19, die 
nationale beoordelingen van de 
toereikendheid van hulpbronnen aanvult.

Or. en
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Amendement 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten beoordelen de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied, rekening houdend met de 
interconnectie van het systeem en de 
gegevens van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19.

Or. fr

Amendement 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten gebruiken de 
resultaten van de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19 voor het 
controleren van de zorgpunten in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
op hun grondgebied.

Or. en

Amendement 845
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 1. De lidstaten houden toezicht op, 
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toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

brengen verslag uit over en publiceren de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

Or. en

Amendement 846
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op, 
brengen verslag uit over en publiceren de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

Or. en

Amendement 847
Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied met inachtneming van de 
Europese methodologie voor de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19, lid 4.

Or. en



PE609.625v01-00 54/202 AM\1133367NL.docx

NL

Motivering

Gemeenschappelijke regels en EU-methodologieën voor de beoordeling van de 
toereikendheid van de elektriciteitsopwekking zijn nodig om de verschillende niveaus van 
beoordeling (pan-Europees en nationaal) te harmoniseren en om resultaten van verschillende 
studies en beoordelingen te kunnen vergelijken.

Amendement 848
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1. De lidstaten houden toezicht op de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied met inachtneming van de 
Europese methodologie voor de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig artikel 19, lid 4.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 849
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten houden toezicht op de 1. De lidstaten houden toezicht op de 
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toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied op basis van de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

Or. en

Motivering

Alleen op nationaal niveau uitgevoerde beoordelingen zouden voldoende gedetailleerd zijn.

Amendement 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen op hun 
grondgebied (rekening houdend met de 
interconnectie van het systeem en de 
gegevens van de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen) 
een zorgpunt wordt geconstateerd, stellen 
de lidstaten vast welke verstorende effecten 
van regelgeving hebben geleid of 
bijgedragen tot het ontstaan van dat 
zorgpunt.

Or. fr

Amendement 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 

2. Wanneer bij de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
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welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

welke verstorende effecten van de markt 
en van regelgeving hebben geleid of 
bijgedragen tot het ontstaan en het 
voortbestaan van dat zorgpunt.

Or. en

Amendement 852
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij nationale 
beoordelingen of de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen een 
zorgpunt in verband met de toereikendheid 
van hulpbronnen wordt geconstateerd, 
stellen de lidstaten vast welke verstorende 
effecten van regelgeving hebben geleid of 
bijgedragen tot het ontstaan van dat 
zorgpunt.

Or. en

Amendement 853
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke tekortkomingen van de markt en/of 
verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.
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Or. en

Amendement 854
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke tekortkomingen van de markt en/of 
verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. en

Motivering

Aangezien tekortkomingen van de markt ook ten grondslag kunnen liggen aan zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van hulpbronnen, zouden dergelijke tekortkomingen eveneens 
moeten worden vastgesteld en aangepakt.

Amendement 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
en tekortkomingen van de markt hebben 
geleid of bijgedragen tot het ontstaan van
dat zorgpunt.
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Or. en

Motivering

Niet alleen verstorende effecten van regelgeving, maar ook tekortkomingen van de markt, 
zoals belemmeringen voor markttoegang, mededingingsverstorende gedragingen en beperkte
toegang tot financiën, kunnen bepaalde technologieën of spelers onevenredig belasten, en 
aldus bijdragen tot het ontstaan van zorgpunten in verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen.

Amendement 856
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
en tekortkomingen van de markt hebben 
geleid of bijgedragen tot het ontstaan van 
dat zorgpunt.

Or. en

Amendement 857
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
en tekortkomingen van de markt hebben 
geleid of bijgedragen tot het ontstaan van 
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ontstaan van dat zorgpunt. dat zorgpunt.

Or. en

Motivering

Naast verstorende effecten van regelgeving kunnen ook tekortkomingen van de markt, zoals 
belemmeringen voor markttoegang, mededingingsverstorende gedragingen en beperkte 
toegang tot financiën, bepaalde technologieën of marktspelers onevenredig belasten, en 
kunnen zij bijdragen tot het ontstaan van zorgpunten in verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen. Het is belangrijk om niet alleen naar louter regelgevende belemmeringen te 
kijken.

Amendement 858
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
en tekortkomingen van de markt hebben 
geleid of bijgedragen tot het ontstaan van 
dat zorgpunt.

Or. en

Amendement 859
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 

2. Wanneer bij een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
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geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. en

Amendement 860
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. en

Motivering

Beoordelingen van de toereikendheid van hulpbronnen moeten door de lidstaten worden 
uitgevoerd, door NRI's worden goedgekeurd en op een door het ENTSB-E vastgestelde 
gemeenschappelijke Europese methodologie worden gebaseerd.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 

2. Wanneer bij een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
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hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt geen rekening gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel. Hoewel het toezicht op en het beoordelen van de toereikendheid van 
hulpbronnen op Europees niveau nodig is en nuttig zou kunnen blijken, moet de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen de nationale beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen alleen aanvullen en ondersteunen. Alleen op nationaal 
niveau uitgevoerde beoordelingen zouden voldoende gedetailleerd zijn. Het is onmogelijk om 
alle nationale voorwaarden voldoende gedetailleerd in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen op te nemen en dus de toereikendheid naar behoren te 
beoordelen.

Amendement 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij een nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. en

Amendement 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 2. Wanneer bij de nationale 
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beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. pl

Motivering

De belangrijkste referentie voor de invoering van capaciteitsmechanismen zou de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen moeten zijn.

Amendement 864
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

2. Wanneer bij een nationale
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen een zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, stellen de lidstaten vast 
welke verstorende effecten van regelgeving 
hebben geleid of bijgedragen tot het 
ontstaan van dat zorgpunt.

Or. en

Amendement 865
András Gyürk, György Hölvényi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 

Schrappen



AM\1133367NL.docx 63/202 PE609.625v01-00

NL

verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er 
met name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 866
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema en een uitvoeringsplan voor 
het vaststellen van maatregelen die zijn 
gericht op het wegnemen van eventuele 
vastgestelde verstorende effecten van 
regelgeving en tekortkomingen van de 
markt. Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, zorgen zij er met 
name voor dat zij bijdragen aan de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor 2030 en de doelstellingen voor 
het koolstofvrij maken van de economie 
voor 2050 en nemen zij verstorende 
effecten van regelgeving weg, door 
prijsbepaling op basis van schaarste 
mogelijk te maken alsmede interconnectie, 
energieopslag, flexibiliteit aan de 
vraagzijde en decentrale 
opwekkingssystemen en energie-
efficiëntie tot stand te brengen. De 
lidstaten leggen de tijdschema's ter 
goedkeuring voor aan de Europese 
Commissie. De Commissie beoordeelt of 
deze maatregelen toereikend zijn om de 
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marktverstoringen weg te nemen en 
vaardigt een besluit uit ten aanzien van de 
verenigbaarheid van de voorgelegde 
maatregelen in de tijdschema's van de 
lidstaten met de algemene doelstellingen 
van de energie-unie. De lidstaten brengen 
regelmatig verslag uit over de vorderingen 
in de uitvoering van de in hun 
tijdschema's uiteengezette maatregelen.
Onder maatregelen kan worden begrepen:
(a) verstorende effecten van regelgeving 
en tekortkomingen van de markt 
wegnemen, met name belemmeringen 
voor een grotere energie-efficiëntie, 
flexibiliteit en de uitrol van hernieuwbare 
energie;
(b) het mogelijke overaanbod van 
capaciteit op de markt wegnemen door 
eerst de meest vervuilende en minste 
flexibele hulpbronnen van het net af te 
halen.
(c) prijsplafonds wegnemen;
(d) een administratieve functie voor 
prijsbepaling op basis van schaarste 
invoeren, zoals bedoeld in artikel 44 van 
de [Verordening van de Commissie tot 
vaststelling van richtsnoeren betreffende 
het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen];
(e) waar nodig interconnectiecapaciteit 
vergroten volgens de beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen en de 
doelstelling voor interconnectie, en het 
interne net versterken en optimaliseren 
om congestie aan te pakken;
(f) de energie-efficiëntie vergroten, de 
vraagrespons en opslagcapaciteit 
ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Bepalingen inzake de toereikendheid van hulpbronnen moeten op inclusieve wijze alle in 
eerdere artikelen, zoals de artikelen 3 of 16, uiteengezette marktbeginselen omvatten zodat 
het resultaat de grondslag voor beslissingen omtrent capaciteit kan vormen. Het is daarom 
nodig ze hier alle tezamen op te sommen.
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Amendement 867
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. Het besluit om een 
capaciteitsmechanisme in te voeren is een 
laatste redmiddel. Het besluit ten aanzien 
van de invoering van 
capaciteitsmechanismen moet op 
regionale beoordelingen van de 
toereikendheid van hulpbronnen worden 
gebaseerd. Deze beoordelingen zijn de 
beslissende factor voor het invoeren van 
capaciteitsmechanismen. De lidstaten 
publiceren een tijdschema voor het 
vaststellen van maatregelen die zijn gericht 
op het wegnemen van eventuele 
vastgestelde verstorende effecten van 
regelgeving. Wanneer de lidstaten 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen 
aanpakken, streven zij er met name naar 
het aandeel hernieuwbare energie te 
vergroten, verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen. Bij het 
aanpakken van zorgpunten in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
volgen de lidstaten een reeks duidelijke en 
transparante criteria waarbij voorrang 
wordt gegeven aan de meest duurzame 
opties als begunstigden van 
capaciteitsmechanismen nadat zij ten 
minste de in elektrisch opzicht 
aangesloten aangrenzende lidstaten over 
het voorgestelde mechanisme hebben 
geraadpleegd. In het bijzonder moeten de 
lidstaten:

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag,
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten die een zorgpunt in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen hebben, publiceren een 
stappenplan met een tijdschema voor het 
vaststellen van maatregelen die zijn gericht 
op het wegnemen van eventuele 
vastgestelde verstorende effecten van 
regelgeving. Wanneer de lidstaten 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen 
aanpakken, leven zij de in artikel 3 
vermelde beginselen na en streven zij er 
met name naar:
(a) verstorende effecten van regelgeving 
weg te nemen
(b) bestaande prijsplafonds weg te nemen
(c) prijsbepaling op basis van schaarste 
mogelijk te maken via vrije prijsvorming
(d) de interconnectiecapaciteit te 
vergroten
(e) onbelemmerde markttoegang voor alle 
marktdeelnemers mogelijk te maken
(f) energieopslag te ontwikkelen
(g) maatregelen aan de vraagzijde te 
ontwikkelen
(h) in energie-efficiëntie te investeren.

Or. en

Amendement 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 3. Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
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tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving.
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij ernaar
verstorende effecten van regelgeving weg 
te nemen, prijsbepaling op basis van 
schaarste mogelijk te maken alsmede 
interconnectie, energieopslag, maatregelen 
aan de vraagzijde en energie-efficiëntie tot 
stand te brengen.

Or. fr

Amendement 870
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving en 
maatregelen voor de aanpak van
tekortkomingen van de markt. Wanneer de 
lidstaten zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen 
aanpakken, streven zij er met name naar 
verstorende effecten van regelgeving weg 
te nemen, prijsbepaling op basis van 
schaarste mogelijk te maken alsmede 
interconnectie, energieopslag, maatregelen 
aan de vraagzijde en energie-efficiëntie tot 
stand te brengen.

Or. en

Amendement 871
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde, productie 
voor de eigen behoefte en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 872
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste en productie voor 
de eigen behoefte mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.
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Or. en

Amendement 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten publiceren een 
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving. 
Wanneer de lidstaten zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen aanpakken, streven zij er met 
name naar verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen, prijsbepaling 
op basis van schaarste mogelijk te maken 
alsmede interconnectie, energieopslag, 
maatregelen aan de vraagzijde en energie-
efficiëntie tot stand te brengen.

3. De lidstaten waar zorgpunten op 
het gebied van de toereikendheid worden 
geconstateerd, publiceren een
uitvoeringsplan met een coherent
tijdschema voor het vaststellen van 
maatregelen die zijn gericht op het 
wegnemen van eventuele vastgestelde 
verstorende effecten van regelgeving en 
marktverstoringen. Wanneer de lidstaten 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid aanpakken, moeten zij 
artikel 3 naleven, en met name:

Or. en

Amendement 874
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verstorende effecten van 
regelgeving en tekortkomingen van de 
markt wegnemen, met name 
belemmeringen voor energie-efficiëntie en 
de uitrol van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 875
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Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het mogelijke overaanbod van 
capaciteit op de markt wegnemen door 
eerst de meest vervuilende en minst 
flexibele hulpbronnen van het net af te 
halen;

Or. en

Amendement 876
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de interconnectiecapaciteit 
vergroten waar nodig en congestie van het 
interne net aanpakken;

Or. en

Amendement 877
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de energie-efficiëntie vergroten, 
maatregelen voor vraagrespons en de 
opslagcapaciteit ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 878
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stellen indicatoren 
vast om verslag uit te brengen over de 
doeltreffendheid van de conform lid 3 
vastgestelde maatregelen en herzien 
dienovereenkomstig het ingevoerde 
potentiële capaciteitsmechanisme.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang een kader vast te stellen om te waarborgen dat de toevlucht tot 
het capaciteitsmechanisme een laatste redmiddel is. Het invoeren van indicatoren en een 
verplichting om verslag uit te brengen over de evolutie van het vastgestelde zorgpunt zal 
bijdragen tot het beperken van het verstorende effect van het capaciteitsmechanisme op de 
markt.

Amendement 879
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een nieuw 
capaciteitsmechanisme wordt ingevoerd, 
omvat het uitvoeringsplan ook een 
alomvattende stopzettingsstrategie 
inclusief een tijdsbestek voor dit 
capaciteitsmechanisme.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de met artikel 23 (en artikel 18 bis) verband houdende bepalingen moeten 
naar aanleiding van een zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen 
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ingevoerde capaciteitsmechanismen (artikel 23, laatste lid) van tijdelijke aard zijn en een 
tijdsbestek voor stopzetting bevatten.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten dienen het 
stappenplan ter toetsing in bij de 
Commissie, samen met een tijdschema 
voor het vaststellen van maatregelen om 
aangewezen verstorende effecten van 
regelgeving weg te nemen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie besluit binnen twee 
maanden na ontvangst van het 
stappenplan of de maatregelen volstaan 
om de verstorende effecten van de 
regelgeving weg te nemen, en kan eisen 
dat de lidstaten het stappenplan 
dienovereenkomstig wijzigen.

Or. en

Amendement 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten houden 
toezicht op de toepassing van het 
stappenplan en publiceren de resultaten 
in een jaarverslag.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De lidstaten dienen een 
verslag over hun toezicht op de uitvoering 
van het uitvoeringsplan in bij het 
Agentschap, voor advies.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. Het Agentschap zendt het 
in lid 3 quinquies bedoelde advies toe aan 
de Commissie. De Commissie besluit of de 
hervormingen voldoende zijn uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 885
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Regels inzake capaciteitsmechanismen

1. In geval van een door de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen vastgesteld probleem op het 
gebied van toereikendheid moeten de 
lidstaten in staat zijn resterende 
zorgpunten aan te pakken die niet met de 
maatregelen overeenkomstig artikel 18, 
lid 3, kunnen worden weggenomen, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie.

2. De lidstaten beoordelen of een 
capaciteitsmechanisme in de vorm van 
een strategische reserve de zorgpunten op 
het gebied van toereikendheid kan 
oplossen. Alleen als dit niet het geval is, 
mogen de lidstaten een ander soort 
mechanisme invoeren. Deze 
mechanismen mogen niet leiden tot 
onnodige verstoringen van de markt en 
mogen de grensoverschrijdende handel 
niet inperken. Zij moeten openstaan voor 
alle opwekkingstechnologieën, opslag, 
energie-efficiëntie en vraagrespons. De 
hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te
pakken. De in het kader van het 
capaciteitsmechanisme aangekochte 
hoeveelheid wordt goedgekeurd door de 
nationale regulerende instantie.

3. Wanneer de lidstaten een 
capaciteitsmechanisme toepassen, 
beoordelen zij dat mechanisme vóór [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening] en elk jaar erna en 
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zorgen zij ervoor dat geen nieuwe 
overeenkomsten worden gesloten uit 
hoofde van dat mechanisme wanneer:

(a) in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen geen 
zorgpunt met betrekking tot de 
toereikendheid werd vastgesteld; en/of

(b) de maatregelen in lid 3 onvoldoende 
zijn toegepast, in overeenstemming met lid 
3 sexies.

4. Capaciteitsmechanismen zijn tijdelijk.

Zij worden door de Commissie voor een 
periode van maximaal vier jaar 
goedgekeurd. Daarna worden zij stopgezet 
of minstens afgebouwd, op basis van het 
uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 
18, lid 3, en artikel 18, lid 3 bis.

5. Opwekkingscapaciteit komt uitsluitend 
in aanmerking voor deelname aan een 
capaciteitsmechanisme indien

(a) de totale broeikasgasemissies ervan 
per kilowattuur in de installatie 
geproduceerde elektriciteit niet hoger zijn 
dan 350 g CO2-equivalent vanaf [PB: 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening]; en

(b) deze in staat is de belasting ten minste 
ter hoogte van 5 % van de capaciteit per 
minuut te verhogen en te verlagen en het 
vereiste niveau van stabiele productie te 
minimaliseren tot onder 40 % van 
energiecentrales die van 
capaciteitsmechanismen gebruikmaken.

6. Aanbieders van capaciteit moeten 
voldoen aan EU-milieukwaliteitsnormen 
en de prestaties mogen niet hoger liggen 
dan de strengere met de BBT 
samenhangende emissie-eisen en de 
hogere met de BBT samenhangende 
energie-efficiëntieniveaus van alle 
relevante BBT-conclusies die zijn 
vastgesteld voor nieuwe centrales die aan 
capaciteitsmechanismen deelnemen.

7. Onverminderd de onmiddellijke 
toepassing van de in lid 5 uiteengezette 
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eisen voor emissiegrenswaarden [en 
flexibiliteit] voltooien de lidstaten uiterlijk 
op [twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] de beoordeling van 
bestaande capaciteitsmechanismen en van 
de bijbehorende contractuele of 
administratieve regeling en brengen zij 
deze in overeenstemming met de 
bepalingen van deze verordening. Zij 
dienen bij de Commissie een gedetailleerd 
verslag in over de resultaten van de 
beoordeling en van de genomen 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen kunnen, indien zij niet goed zijn opgezet en tijdelijk van aard zijn, 
belangrijke marktverstoringen veroorzaken. Zij mogen niet worden gebruikt als 
veiligheidslijn voor conventionele opwekkingscapaciteit. Het is van essentieel belang dat 
zulke mechanismen openstaan voor alle marktdeelnemers, ook over de grenzen heen, en dat 
zij flexibiliteitscriteria omvatten zodat zij effectief in staat zijn op korte termijn en met 
flexibele volumes capaciteit te bieden.

Amendement 886
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Regels inzake het capaciteitsmechanisme

1. De lidstaten beoordelen of een 
capaciteitsmechanisme in de vorm van 
een strategische reserve de zorgpunten in 
verband met de toereikendheid kan 
aanpakken. Wanneer dit niet het geval is, 
kunnen de lidstaten een ander soort 
mechanisme ten uitvoer leggen. Deze 
mechanismen mogen niet leiden tot 
onnodige verstoringen van de markt en 
mogen de grensoverschrijdende handel 
niet inperken. Zij moeten openstaan voor 
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alle opwekkingstechnologieën, opslag, 
energie-efficiëntie en vraagrespons. De 
hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
pakken. De parameters waarmee de 
hoeveelheid in het kader van het 
capaciteitsmechanisme aangekochte 
capaciteit wordt bepaald, worden 
goedgekeurd door de nationale 
regulerende instantie.

2. Wanneer de lidstaten een 
capaciteitsmechanisme toepassen, 
beoordelen zij dat mechanisme vóór [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening] en zorgen zij 
ervoor dat geen nieuwe overeenkomsten 
worden gesloten uit hoofde van dat 
mechanisme wanneer: (a) in de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt met 
betrekking tot de toereikendheid werd 
vastgesteld; en/of (b) de maatregelen in 
lid 3 onvoldoende zijn toegepast.

3. Capaciteitsmechanismen zijn tijdelijk. 
Zij worden door de Commissie voor een 
periode van maximaal vier jaar 
goedgekeurd. Daarna worden zij stopgezet 
of minstens geleidelijk afgebouwd, op 
basis van het uitvoeringsplan 
overeenkomstig artikel 18, lid 3.

Opwekkingscapaciteit komt uitsluitend in 
aanmerking voor deelname aan een 
capaciteitsmechanisme indien:

(a) de totale broeikasgasemissies ervan 
per kilowattuur in de installatie 
geproduceerde elektriciteit niet hoger zijn 
dan 350 g CO2-equivalent vanaf [PB: 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening]; en

(b) deze in staat is de belasting ten minste 
ter hoogte van 5 % van de capaciteit per 
minuut te verhogen en te verlagen.

4. Aanbieders van capaciteit moeten 
voldoen aan EU-milieukwaliteitsnormen 
en best beschikbare technieken (BBT's) 
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om aan capaciteitsmechanismen deel te 
nemen.

Or. en

Amendement 887
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de 
verwachte vraag naar elektriciteit voor 
een periode van tien jaar die ingaat op de 
datum van die beoordeling, onderverdeeld 
in tijdvakken van een jaar.

1. In de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen wordt de 
toereikendheid van hulpbronnen in de 
Europese Unie geëvalueerd. De
beoordeling moet op de niveaus van 
toereikendheid van de lidstaten worden 
gebaseerd en in biedzones op regionaal 
niveau voorzien.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit voor een periode 
van tien jaar die ingaat op de datum van 
die beoordeling, onderverdeeld in 
tijdvakken van een jaar.

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit in de Unie voor de 
betrokken lidstaten die een regio vormen 
en voor elke lidstaat gedurende één, vijf 
en tien jaar vanaf de datum van die 
beoordeling.
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Or. en

Amendement 889
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit voor een periode 
van tien jaar die ingaat op de datum van die 
beoordeling, onderverdeeld in tijdvakken 
van een jaar.

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit met betrekking tot 
de beschikbaarheid van primaire bronnen 
voor een periode van tien jaar die ingaat op 
de datum van die beoordeling, 
onderverdeeld in tijdvakken van een jaar.

Or. en

Motivering

Vanwege de invoering van de nieuwe formulering "beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen" is het nodig de relatie van de nieuwe mate van toereikendheid van opwekking 
met primaire bronnen te definiëren. Op misleidende wijze geformuleerde vereisten voor de 
beschikbaarheid van primaire bronnen kunnen van invloed zijn op de definitieve 
methodologie en de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen op het gebied van de 
toereikendheid van het systeem en van hulpbronnen.

Amendement 890
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit voor een periode 

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit met betrekking tot 
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van tien jaar die ingaat op de datum van die 
beoordeling, onderverdeeld in tijdvakken 
van een jaar.

de beschikbaarheid van primaire bronnen 
voor een periode van tien jaar die ingaat op 
de datum van die beoordeling, 
onderverdeeld in tijdvakken van een jaar.

Or. en

Amendement 891
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit voor een periode 
van tien jaar die ingaat op de datum van die 
beoordeling, onderverdeeld in tijdvakken 
van een jaar.

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen alsook 
een regionale beoordeling bestrijken de 
algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de verwachte 
vraag naar elektriciteit voor een periode 
van tien jaar die ingaat op de datum van die 
beoordeling, onderverdeeld in tijdvakken 
van een jaar.

Or. en

Amendement 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt 
de algemene toereikendheid van het 
elektriciteitssysteem om stroom te leveren, 
ter dekking van de huidige en de 
verwachte vraag naar elektriciteit voor 
een periode van tien jaar die ingaat op de 
datum van die beoordeling, onderverdeeld 
in tijdvakken van een jaar.

1. In de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen worden de 
zorgpunten met betrekking tot de
toereikendheid van hulpbronnen in de 
Unie vastgesteld voor de betrokken 
lidstaten in de systeembeheersregio en 
voor elke lidstaat, en indien relevant 
opgesplitst per biedzone.
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Or. en

Amendement 893
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De transmissiesysteembeheerders 
verstrekken aan het ENTSB voor 
elektriciteit de gegevens die het nodig heeft 
om elk jaar de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen uit te 
voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert 
de beoordeling elk jaar uit.

3. De transmissiesysteembeheerders 
verstrekken aan het ENTSB voor 
elektriciteit de gegevens die het nodig heeft 
om elk jaar de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen uit te 
voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert 
de beoordeling elk jaar uit. 
Marktdeelnemers verstrekken, op grond 
van hun mogelijkheden en de 
beschikbaarheid van gegevens, aan 
transmissiesysteembeheerders gegevens 
ten aanzien van het verwachte 
toekomstige gebruik van 
opwekkingsbronnen.

Or. en

Amendement 894
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De transmissiesysteembeheerders 
verstrekken aan het ENTSB voor 
elektriciteit de gegevens die het nodig heeft 
om elk jaar de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen uit te 
voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert 
de beoordeling elk jaar uit.

3. De transmissiesysteembeheerders 
verstrekken aan het ENTSB voor 
elektriciteit de gegevens die het nodig heeft 
om elk jaar de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen uit te 
voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert 
de beoordeling elk jaar uit. 
Marktdeelnemers verstrekken, op grond 
van hun mogelijkheden en de 
beschikbaarheid van gegevens, aan 
transmissiesysteembeheerders gegevens 
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ten aanzien van het verwachte 
toekomstige gebruik van 
opwekkingsbronnen.

Or. en

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De transmissiesysteembeheerders 
verstrekken aan het ENTSB voor 
elektriciteit de gegevens die het nodig heeft 
om elk jaar de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen uit te 
voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert 
de beoordeling elk jaar uit.

3. De transmissiesysteembeheerders 
verstrekken aan het ENTSB voor 
elektriciteit de gegevens die het nodig heeft 
om elk jaar de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen uit te 
voeren.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomstig de nationale 
wetgeving kunnen de 
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transmissiesysteembeheerders het recht 
hebben om relevante gegevens die geen 
commercieel gevoelige informatie 
bevatten, op te vragen bij producenten, 
distributiesysteembeheerders en andere 
marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 897
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De transmissiesysteembeheerders 
hebben het recht om relevante gegevens 
die geen commercieel gevoelige 
informatie bevatten en die niet reeds door 
de relevante DSB's zijn verzameld, op te 
vragen bij producenten en andere 
marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 898
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen is 
gebaseerd op een methodologie die 
waarborgt dat de beoordeling:

4. De Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen is 
gebaseerd op een transparante
methodologie die waarborgt dat de 
beoordeling:

Or. en
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Amendement 899
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) is gebaseerd op passende 
scenario's die overeenstemmen met de 
doelstellingen en streefcijfers die zijn 
overeengekomen in het beleidskader voor 
klimaat en energie voor de periode van 
2020 tot 2030 alsook met de doelstellingen 
voor het koolstofvrij maken van de 
economie voor 2050 en met de 
overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 900
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) is gebaseerd op passende 
scenario's die overeenstemmen met de 
doelstellingen en streefcijfers die zijn 
overeengekomen in het beleidskader voor 
klimaat en energie voor de periode van 
2020 tot 2030 alsook met de doelstellingen 
voor het koolstofvrij maken van de 
economie voor 2050 en met de 
overeenkomst van Parijs;

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met het amendement op artikel 18, lid 3.

Amendement 901
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Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa 
voor elektriciteitsproductie worden 
gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, 
waarbij op passende wijze rekening wordt 
gehouden met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of worden 
stilgelegd, of dat nieuwe activa voor 
elektriciteitsproductie worden gebouwd, 
alsmede met inbegrip van maatregelen ter 
verwezenlijking van doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie en 
elektriciteitsinterconnectie, waarbij op 
passende wijze rekening wordt gehouden 
met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs, en die terdege rekening 
houdt met de bijdrage van alle 
hulpbronnen en hun potentieel voor 
technologische ontwikkeling, d.w.z. 
middels toezicht op in het systeem 
beschikbare flexibiliteit, waaronder 
bestaande en potentiële flexibiliteit qua 
opwekking, vraagrespons, interconnecties 
en opslag;

Or. en

Amendement 902
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
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elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa 
voor elektriciteitsproductie worden 
gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, 
waarbij op passende wijze rekening wordt 
gehouden met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van
de koolstofprijs;

elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of worden 
stilgelegd,of dat nieuwe activa voor 
elektriciteitsproductie worden gebouwd, 
met inbegrip van maatregelen ter 
verwezenlijking van doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie en interconnectie, 
waarbij op passende wijze rekening wordt 
gehouden met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

Or. en

Amendement 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa 
voor elektriciteitsproductie worden 
gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, 
waarbij op passende wijze rekening wordt 
gehouden met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa 
voor elektriciteitsproductie worden 
gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
interconnectie, waarbij op passende wijze 
rekening wordt gehouden met 
gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

Or. en

Amendement 904
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) is gebaseerd op passende scenario's 
van geprojecteerde vraag en aanbod, met 
inbegrip van een economische beoordeling 
van de waarschijnlijkheid dat activa voor 
elektriciteitsproductie permanent buiten 
bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa 
voor elektriciteitsproductie worden 
gebouwd, alsmede met inbegrip van 
maatregelen ter verwezenlijking van 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, 
waarbij op passende wijze rekening wordt 
gehouden met gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van
de koolstofprijs;

(b) is gebaseerd op passende nationale 
scenario's van geprojecteerde vraag en 
aanbod, met inbegrip van een economische 
beoordeling van de waarschijnlijkheid dat 
activa voor elektriciteitsproductie 
permanent buiten bedrijf worden gesteld of 
dat nieuwe activa voor 
elektriciteitsproductie worden gebouwd, 
alsmede met inbegrip van maatregelen ter 
verwezenlijking van doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie, waarbij op passende 
wijze rekening wordt gehouden met 
gevoeligheden betreffende 
wholesaleprijzen en de ontwikkeling van 
de koolstofprijs;

Or. en

Amendement 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen, met 
inbegrip van bestaande en toekomstige 
opwekking, energieopslag, vraagrespons en 
invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede 
met de bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen en 
hun potentieel voor technologische 
ontwikkeling, met inbegrip van bestaande 
en toekomstige opwekking, energieopslag, 
vraagrespons en invoer- en 
uitvoermogelijkheden, alsmede met de 
bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

Or. en

Amendement 906
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
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Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen, met 
inbegrip van bestaande en toekomstige 
opwekking, energieopslag, vraagrespons en 
invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede 
met de bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen en 
hun potentieel voor technologische 
ontwikkeling, met inbegrip van bestaande 
en toekomstige opwekking, energieopslag, 
vraagrespons en invoer- en 
uitvoermogelijkheden, alsmede met de 
bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

Or. en

Amendement 907
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen, met 
inbegrip van bestaande en toekomstige 
opwekking, energieopslag, vraagrespons en 
invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede 
met de bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

(c) op passende wijze rekening houdt 
met de bijdrage van alle hulpbronnen, met 
inbegrip van bestaande en toekomstige 
opwekking, energieopslag, sectorale 
integratie, vraagrespons en invoer- en 
uitvoermogelijkheden, alsmede met de 
bijdrage daarvan aan een flexibel 
systeembeheer;

Or. de

Motivering

De toevoeging van het aspect van sectorale integratie in de verordening is bedoeld om de 
bestendigheid en het gelijke speelveld voor alle marktgebaseerde hulpbronnen te waarborgen, 
om zo het doel van de interne energiemarkt van de Unie te verwezenlijken.

Amendement 908
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) scenario's zonder bestaande of 
geplande capaciteitsmechanismen omvat;

Schrappen

Or. en

Amendement 909
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter h – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "vereiste mate van betrouwbare 
capaciteit om de toereikendheid van 
hulpbronnen te waarborgen"

Or. en

Amendement 910
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bronnen van mogelijke 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen vaststelt, 
in het bijzonder of er sprake is van een 
beperking op het gebied van het net en/of
een hulpbron.

(i) de bronnen van mogelijke 
zorgpunten in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen vaststelt, 
in het bijzonder of er sprake is van een 
beperking op het gebied van het net of een 
hulpbron of van tekortkomingen van de 
markt.

Or. en

Amendement 911
Pavel Telička
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) met inachtneming van echte 
netontwikkeling.

Or. en

Amendement 912
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) met inachtneming van echte 
netontwikkeling.

Or. en

Amendement 913
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) met inachtneming van echte 
netontwikkeling.

Or. en

Motivering

) 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.
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Amendement 914
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op [PB: zes maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening] 
dient het ENTSB voor elektriciteit bij het 
Agentschap een ontwerpmethodologie in 
voor de berekening van:

5. Uiterlijk op [PB: zes maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening] 
publiceert en dient het ENTSB voor 
elektriciteit bij het Agentschap een 
ontwerpmethodologie in voor de 
berekening van:

Or. en

Amendement 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de waarde van de verloren 
belasting;

(a) de waarde van de verloren 
belasting. De methodologie voor de 
berekening van de waarde van de verloren 
belasting stelt de lidstaten in staat lokale 
economische omstandigheden in 
aanmerking te nemen;

Or. pl

Motivering

Het doel van het amendement is de lidstaten in staat te stellen rekening te houden met hun 
eigen specifieke omstandigheden en discriminatie tussen de lidstaten te vermijden.

Amendement 916
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
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Artikel 19 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de waarde van de verloren 
belasting;

(a) de waarde van de verloren 
belasting. De methodologie voor de 
berekening van de waarde van de verloren 
belasting stelt de lidstaten in staat lokale 
economische omstandigheden in 
aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 917
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de waarde van de verloren 
belasting;

(a) de waarde van de verloren 
belasting. De methodologie voor de 
berekening van de waarde van de verloren 
belasting stelt de lidstaten in staat lokale 
economische omstandigheden in 
aanmerking te nemen;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de waarde van de verloren 
belasting;

(a) de waarde van de verloren 
belasting. De methodologie voor de 
berekening van de waarde van de verloren 
belasting stelt de lidstaten in staat lokale 
economische omstandigheden in 
aanmerking te nemen;
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Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen beogen die economische verschillen tussen de lidstaten te 
verkleinen en discriminatie van de klanten van de lidstaten te vermijden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de waarde van de verloren 
belasting;

(a) de waarde van de verloren 
belasting, met inachtneming van het 
interconnectieniveau van elke lidstaat;

Or. en

Amendement 920
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrouwbaarheidsnorm, 
uitgedrukt als "verwachte niet-geleverde 
energie" en "de probabiliteit dat niet aan de 
vraag kan worden voldaan".

(c) de betrouwbaarheidsnorm, 
uitgedrukt als "verwachte niet-geleverde 
energie" en "de probabiliteit dat niet aan de 
vraag kan worden voldaan". De lidstaten 
stellen de streefwaarde voor de 
betrouwbaarheidsnorm vast 
overeenkomstig de door het ENTSB-E 
ontwikkelde Europese methodologie voor 
de toereikendheid van hulpbronnen.

Or. en

Amendement 921
Cristian-Silviu Buşoi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) technische voorwaarden voor 
opwekking en netbeheer, waaronder 
parameters voor de verschillende soorten 
centrales, onderhoudsschema's, niet-
beschikbaarheid van centrales en 
netwerken en onderbelastingsfactoren 
voor alle opwekkingsinstallaties;

Or. en

Amendement 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de technische voorwaarden van 
producenten en netwerkbeheerders, met 
inachtneming van de specifieke 
parameters van de betrokken 
opwekkingseenheid, de handhaving van 
tijdsbestekken, de specifieke kenmerken 
van de opwekkingseenheden, de 
stopzetting van de transmissie en factoren 
die de waarde voor alle 
opwekkingseenheden verminderen.

Or. pl

Motivering

Het ENTSB zou een gemeenschappelijke methodologie moeten ontwikkelen voor de 
berekening van de impact van factoren die de waarde voor alle opwekkingseenheden 
verminderen, zodat er bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van de opwekking 
rekening kan worden houden met de daadwerkelijke capaciteit van opwekkingseenheden om 
stroom aan het systeem te leveren.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) technische voorwaarden voor 
opwekking en netbeheer, waaronder 
parameters voor de verschillende soorten 
centrales, onderhoudsschema's, niet-
beschikbaarheid van centrales en 
netwerken en onderbelastingsfactoren 
voor alle opwekkingsinstallaties;

Or. en

Motivering

Het ENTSB-E dient een uniforme methode voor de berekening van de onderbelastingsfactoren 
voor alle opwekkingsinstallaties op te stellen, zodat in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen terdege rekening kan worden gehouden met de werkelijke 
bijdrage van alle hulpbronnen.

Amendement 924
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5, de 
scenario's en veronderstellingen waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van 
de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging van alle betrokken 
belanghebbenden en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

Or. en
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Amendement 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5, de 
scenario's en veronderstellingen waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van 
de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

Or. en

Motivering

De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen moet volledig transparant 
zijn, met inbegrip van de onderliggende scenario's en veronderstellingen, zodat 
belanghebbenden deze adequaat kunnen onderzoeken.

Amendement 926
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5, de 
scenario's en veronderstellingen waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van 
de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
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de in artikel 22 vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5, de 
scenario's en veronderstellingen waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van 
de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 vindt 
voorafgaande raadpleging en goedkeuring 
door het Agentschap plaats in 
overeenstemming met de in artikel 22 
vastgestelde procedure.

Or. en
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Amendement 929
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 vindt 
voorafgaande raadpleging en goedkeuring 
door het Agentschap plaats in 
overeenstemming met de in artikel 22 
vastgestelde procedure.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de raming en het voorstel van de indicatoren in overeenstemming met lid 
5 vaststellen overeenkomstig de door het ENTSB-E ontwikkelde Europese methodologie voor 
de toereikendheid van hulpbronnen.

Amendement 930
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Met betrekking tot de voorstellen 
overeenkomstig de leden 2 en 5 en de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging en goedkeuring door het 
Agentschap plaats in overeenstemming met 
de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6. Met betrekking tot de voorstellen 
voor de methodologie overeenkomstig de 
leden 2, 4 en 5 en de resultaten van de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande 
raadpleging van de belanghebbenden en 
goedkeuring door het Agentschap plaats in 
overeenstemming met de in artikel 22 
vastgestelde procedure.

Or. en
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Amendement 931
Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Capaciteitsmechanismen

1. Teneinde resterende zorgpunten aan te 
pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
als laatste redmiddel 
capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie. De 
hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen strikt noodzakelijk is om het 
vastgestelde zorgpunt aan te pakken. De 
parameters waarmee de hoeveelheid in 
het kader van het capaciteitsmechanisme 
aangekochte capaciteit wordt bepaald, 
worden goedgekeurd door de nationale 
regulerende instantie.

2. De capaciteitsmechanismen mogen niet 
leiden tot onnodige verstoringen van de 
markt en mogen de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. Zij moeten 
openstaan voor alle 
opwekkingstechnologieën, opslag en 
vraagrespons.

3. Alvorens capaciteitsmechanismen uit 
hoofde van lid 2 in te voeren, verrichten 
de lidstaten uitvoerig onderzoek naar de 
mogelijke gevolgen voor de aangrenzende 
lidstaten, en raadplegen zij ten minste de 
in elektrisch opzicht aangesloten 
buurlanden en de belanghebbenden in 
deze lidstaten.

4. De lidstaten beoordelen of een 
capaciteitsmechanisme in de vorm van 
een strategische reserve hun in de 
Europese beoordeling van de 
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toereikendheid van hulpbronnen 
vastgestelde zorgpunten met betrekking 
tot de toereikendheid kan oplossen. Indien 
dit het geval is, voeren de lidstaten een 
strategische reserve in. Alleen als dit niet 
het geval is, mogen de lidstaten een ander 
capaciteitsmechanisme dan een 
strategische reserve invoeren.

5. De lidstaten voeren geen 
capaciteitsmechanisme in wanneer:

(a) in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen geen 
zorgpunt met betrekking tot de 
toereikendheid werd vastgesteld; of

(b) voor het gedetailleerde stappenplan 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, geen 
positief besluit van de Commissie werd 
verstrekt, zoals bedoeld in artikel 18, lid 3 
ter.

6. Wanneer de lidstaten een 
capaciteitsmechanisme toepassen, 
beoordelen zij dat mechanisme en zorgen 
zij ervoor dat er geen nieuwe 
overeenkomsten worden gesloten uit 
hoofde van dat mechanisme wanneer:

(a) in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen geen 
zorgpunt met betrekking tot de 
toereikendheid werd vastgesteld; en/of

(b) de maatregelen bedoeld in artikel 18, 
lid 3, onvoldoende zijn toegepast, in 
overeenstemming met artikel 18, lid 3 
sexies.

7. Capaciteitsmechanismen zijn tijdelijk. 
Zij worden door de Commissie voor een 
periode van maximaal vijf jaar 
goedgekeurd. Daarna worden zij stopgezet 
of minstens afgebouwd, op basis van het 
uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 
18, lid 3.

8. Met uitzondering van strategische 
reserves wordt opwekkingscapaciteit met 
emissies van 450 g CO2/kWh of meer na 
(de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening) niet vastgelegd in 
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capaciteitsmechanismen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Capaciteitsmechanismen

1. Teneinde resterende zorgpunten aan te 
pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
als laatste redmiddel 
capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie. De 
hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen strikt noodzakelijk is om het 
vastgestelde zorgpunt aan te pakken. De 
parameters waarmee de hoeveelheid in 
het kader van het capaciteitsmechanisme 
aangekochte capaciteit wordt bepaald, 
worden goedgekeurd door de nationale 
regulerende instantie.

2. De capaciteitsmechanismen mogen niet 
leiden tot onnodige verstoringen van de 
markt en mogen de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. Zij moeten 
openstaan voor alle 
opwekkingstechnologieën, opslag en 
vraagrespons.

3. Alvorens capaciteitsmechanismen uit 
hoofde van lid 2 in te voeren, verrichten 
de lidstaten uitvoerig onderzoek naar de 
mogelijke gevolgen voor de aangrenzende 
lidstaten, en raadplegen zij ten minste de 
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in elektrisch opzicht aangesloten 
buurlanden en de belanghebbenden in 
deze lidstaten.

4. De lidstaten beoordelen of een
capaciteitsmechanisme in de vorm van 
een strategische reserve hun in de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen 
vastgestelde zorgpunten met betrekking 
tot de toereikendheid kan oplossen. Indien 
dit het geval is, voeren de lidstaten een 
strategische reserve in. Alleen als dit niet 
het geval is, mogen de lidstaten een ander 
capaciteitsmechanisme dan een 
strategische reserve invoeren.

5. De lidstaten voeren geen 
capaciteitsmechanisme in wanneer:

(a) in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen geen 
zorgpunt met betrekking tot de 
toereikendheid werd vastgesteld; of

(b) voor het gedetailleerde stappenplan 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, geen 
positief besluit van de Commissie werd 
verstrekt.

6. Wanneer de lidstaten een 
capaciteitsmechanisme toepassen, 
beoordelen zij dat mechanisme en zorgen 
zij ervoor dat er geen nieuwe 
overeenkomsten worden gesloten uit 
hoofde van het mechanisme wanneer:

(a) in de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen geen 
zorgpunt met betrekking tot de 
toereikendheid werd vastgesteld; en/of

(b) de maatregelen in artikel 18, lid 3, 
onvoldoende zijn toegepast.

7. Capaciteitsmechanismen zijn tijdelijk. 
Zij worden door de Commissie voor een 
periode van maximaal vijf jaar 
goedgekeurd. Daarna worden zij stopgezet 
of minstens afgebouwd, op basis van het 
uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 
18, lid 3.
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8. Met uitzondering van strategische 
reserves wordt opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer na 
[de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Or. en

Amendement 933
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze het vereiste 
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft. Een grondige kosten-
batenanalyse moet worden uitgevoerd ter 
rechtvaardiging van de noodzaak een 
bepaald niveau van voorzieningszekerheid 
te behalen alsook ter rechtvaardiging van 
de noodzaak capaciteitsmechanismen vast 
te stellen om een dergelijk vereist niveau 
te behalen.

Or. en

Motivering

Het vereiste niveau van voorzieningszekerheid moet worden vastgesteld met inachtneming 
van de waarde die consumenten aan elektriciteit hechten (VoLL – waarde van de verloren 
belasting), middels de vergelijking tussen de incrementele kosten om consumenten tegen 
stroomonderbrekingen te beschermen en de kosten van incrementele stroomonderbrekingen 
voor consumenten. Met betrekking tot het behalen van een dergelijk vereist niveau en 
aangezien vergoedingsmechanismen voor capaciteit de markt verstoren, mogen zij alleen 
worden vastgesteld na controle van zowel de technische noodzaak als de economische 
efficiëntie ervan, nadat andere alternatieve opties zijn geëvalueerd.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste 
niveau van voorzieningszekerheid
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste 
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft. In geval van 
grensoverschrijdende biedzones worden 
dergelijke betrouwbaarheidsnormen 
gezamenlijk door de relevante instanties 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 935
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante en objectieve wijze het 
door hen nodig geachte niveau van 
voorzieningszekerheid aangeeft. De 
betrouwbaarheidsnorm wordt op een 
technisch haalbaar en kosteneffectief 
niveau vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het is mogelijk dat een lidstaat die tracht het gebruik van een capaciteitsmechanisme te 
rechtvaardigen een onnodig hoge en onuitvoerbare betrouwbaarheidsnorm zou kunnen 
vaststellen, hetgeen het gebruik van een dergelijk capaciteitsmechanisme zou vereisten om 
eraan te kunnen voldoen. In het belang van goed werkende markten en om de 
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elektriciteitskosten voor consumenten zo laag mogelijk te houden, dient de 
betrouwbaarheidsnorm op het meest technisch haalbare en kosteneffectieve niveau te worden 
vastgesteld.

Amendement 936
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun vereiste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft. Deze betrouwbaarheidsnorm 
moet op een technisch haalbaar en 
kosteneffectief niveau worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze het vereiste 
niveau van voorzieningszekerheid bepaalt.

Or. en

Motivering

Bij het vaststellen van het vereiste niveau van voorzieningszekerheid moeten de lidstaten 
rekening houden met de potentieel negatieve milieueffecten van elektriciteitsopwekking en de 
noodzaak om voor het milieu schadelijke subsidies te vermijden.
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Amendement 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun vereiste
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

Or. en

Amendement 939
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste 
niveau van voorzieningszekerheid 
aangeeft.

1. De lidstaten maken gebruik van een 
betrouwbaarheidsnorm die op transparante 
wijze hun gewenste niveau van 
voorzieningszekerheid aangeeft.

Or. en

Amendement 940
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de lidstaten 1. De lidstaten maken gebruik van een 
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capaciteitsmechanismen toepassen, maken 
zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm 
die op transparante wijze hun gewenste 
niveau van voorzieningszekerheid
aangeeft.

betrouwbaarheidsnorm die op transparante 
wijze hun gewenste niveau van 
voorzieningszekerheid aangeeft.

Or. en

Amendement 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode.

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode, waarbij rekening 
wordt gehouden met de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid en met 
de noodzaak de negatieve gevolgen van 
voor het milieu schadelijke subsidies en 
marktverstoringen middels het ontstaan 
van overcapaciteit te vermijden.

Or. en

Motivering

Bij het vaststellen van het vereiste niveau van voorzieningszekerheid moeten de lidstaten 
rekening houden met de potentieel negatieve milieueffecten van elektriciteitsopwekking en de 
noodzaak om voor het milieu schadelijke subsidies te vermijden.

Amendement 942
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
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genoemde methode. genoemde methode, waarbij rekening 
wordt gehouden met de evolutie van de 
vraag naar elektriciteit, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid en de 
noodzaak om voor het milieu en de 
economie schadelijke subsidies te 
vermijden.

Or. en

Amendement 943
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode.

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode, waarbij rekening 
wordt gehouden met de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid en met 
de noodzaak de negatieve gevolgen van 
voor het milieu schadelijke subsidies te 
vermijden.

Or. en

Amendement 944
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode.

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie, de lidstaat of de door de lidstaat 
aangewezen instantie op basis van de in 
artikel 19, lid 5, genoemde methode.
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Or. en

Amendement 945
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van de in artikel 19, lid 
5, genoemde methode.

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende 
instantie op basis van een overeengekomen
methode, zoals de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode.

Or. en

Amendement 946
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de nationale regulerende
instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, 
genoemde methode.

2. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
vastgesteld door de lidstaat of de door de 
lidstaat aangewezen instantie op basis van 
de in artikel 19, lid 5, genoemde methode.

Or. en

Motivering

Wij geven er de voorkeur aan dat de betrouwbaarheidsnorm hetzij direct door de lidstaat 
hetzij indirect door de door de lidstaat aangewezen instantie wordt vastgesteld.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
berekend met gebruikmaking van de 
waarde van de verloren belasting en de 
kosten voor nieuwe toegang gedurende een 
gegeven tijdsbestek.

3. De betrouwbaarheidsnorm wordt 
berekend met gebruikmaking van de kosten 
voor nieuwe toegang gedurende een 
gegeven tijdsbestek.

Or. en

Amendement 948
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De parameters waarmee de 
hoeveelheid in het kader van het 
capaciteitsmechanisme aangekochte 
capaciteit wordt bepaald, worden 
goedgekeurd door de nationale 
regulerende instantie.

4. De parameters waarmee de 
hoeveelheid in het kader van het 
capaciteitsmechanisme aangekochte 
capaciteit wordt bepaald, worden 
goedgekeurd door de bevoegde instantie.

Or. en

Amendement 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. Voor zover technisch mogelijk
staan de capaciteitsmechanismen open 
voor rechtstreekse grensoverschrijdende
deelname met andere lidstaten, op 
voorwaarde dat er een rechtstreekse
netaansluiting is tussen die lidstaten en de 
biedzone die het mechanisme toepast. In 
dat geval staat de rechtstreekse 
grensoverschrijdende deelname open voor 
aanbieders van capaciteit in de betrokken 
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lidstaten, en indien dit niet mogelijk is, 
voor interconnecties met de lidstaat die 
het capaciteitsmechanisme toepast.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse grensoverschrijdende 
deelname waarmee capaciteit in een andere 
lidstaat, op voorwaarde dat er een 
netaansluiting is tussen die lidstaat of 
interconnectoren, in het 
capaciteitsmechanisme kan worden 
gecertificeerd en voor deelname kan 
worden vergoed, behoudens in de leden 2 
en 2 bis vermelde beperkingen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de regels voor grensoverschrijdende deelname in hun 
capaciteitsmechanisme met de nodige flexibiliteit kunnen bepalen.

Amendement 951
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse grensoverschrijdende 
deelname waarmee capaciteit in een andere 
lidstaat of interconnectoren in het 
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tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

capaciteitsmechanisme kunnen worden 
gecertificeerd en voor deelname kunnen 
worden vergoed, behoudens in de leden 2 
en 2 bis vermelde beperkingen.

Or. en

Amendement 952
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse grensoverschrijdende 
deelname waarmee capaciteit in een andere 
lidstaat en/of interconnectoren in het 
capaciteitsmechanisme kunnen worden 
gecertificeerd en voor deelname kunnen 
worden vergoed, behoudens in lid 2 bis 
vermelde beperkingen.

Or. en

Amendement 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat voor 
zover de capaciteit in een andere lidstaat 
in het betrokken capaciteitsmechanisme 
kan worden gecertificeerd, met 
inachtneming van de in de leden 2 en 2 
bis uiteengezette beperkingen.
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Or. pl

Motivering

De lidstaten zouden de regels voor deelname van grensoverschrijdende capaciteit aan 
capaciteitsmechanismen moeten kunnen specificeren, met behoud van enige flexibiliteit in de 
toepassing van de vastgestelde criteria.

Amendement 954
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. Alle capaciteitsmechanismen staan 
open voor rechtstreekse deelname door 
aanbieders van capaciteit in een andere 
lidstaat, op voorwaarde dat er een 
netaansluiting is tussen die lidstaat en de 
biedzone die het mechanisme toepast.

Or. en

Motivering

Er mag geen uitzondering bestaan voor strategische reserves.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een fysieke 
netaansluiting is tussen die lidstaat en de 
biedzone die het mechanisme toepast.
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Or. en

Amendement 956
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De capaciteitsmechanismen en
strategische reserves staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

Or. en

Amendement 957
András Gyürk, György Hölvényi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, kunnen openstaan
voor rechtstreekse deelname door 
aanbieders van capaciteit in een andere 
lidstaat, op voorwaarde dat er een 
netaansluiting is tussen die lidstaat en de 
biedzone die het mechanisme toepast.

Or. en

Amendement 958
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie in artikel 21, lid 1, wordt grensoverschrijdende deelname 
aan capaciteitsmechanismen voor strategische reserves uitgesloten. Deze uitsluiting wordt 
nergens in het voorstel gerechtvaardigd en volgens ons bestaan er ook geen theoretische 
redenen voor een dergelijke uitsluiting. De strategische reserve is een standaardvorm van 
capaciteitsmechanisme waarbij grensoverschrijdende deelname tot een grotere mate van 
effectiviteit kan leiden. Wat de strategische reserve betreft, is dit onderwerp van bijzonder 
belang en brengt het nieuwe mogelijkheden mee om de overtollige toereikendheid van 
opwekking van buurlanden effectief te delen.

Amendement 959
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

Or. en

Amendement 960
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
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Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

Or. en

Amendement 961
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De capaciteitsmechanismen staan 
open voor rechtstreekse deelname door 
aanbieders van capaciteit in een andere 
lidstaat, op voorwaarde dat er een 
netaansluiting is tussen die lidstaat en de 
biedzone die het mechanisme toepast.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende deelname moet van toepassing zijn op alle soorten mechanismen die 
zijn gericht op het waarborgen van voorzieningszekerheid, inclusief strategische reserves.

Amendement 962
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 1. De capaciteitsmechanismen staan 
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strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is 
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

open voor rechtstreekse deelname door 
aanbieders van capaciteit in een andere 
lidstaat, op voorwaarde dat er een 
netaansluiting is tussen die lidstaat en de 
biedzone die het mechanisme toepast.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De mechanismen, afgezien van 
strategische reserves, staan open voor 
rechtstreekse deelname door aanbieders 
van capaciteit in een andere lidstaat, op 
voorwaarde dat er een netaansluiting is
tussen die lidstaat en de biedzone die het 
mechanisme toepast.

1. De mechanismen staan open voor 
rechtstreekse grensoverschrijdende 
deelname door aanbieders van capaciteit in 
een andere lidstaat naargelang van het 
niveau van interconnectie tussen die 
lidstaat en de biedzone die het mechanisme 
toepast.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
buitenlandse capaciteit die in staat is 
technische prestaties te leveren die 
gelijkwaardig zijn aan binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

2. De lidstaten waarborgen dat in 
aanmerking komende buitenlandse 
capaciteit die in staat is een gelijkwaardige 
bijdrage aan de toereikendheid van hun 
systeem te leveren als binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten de regels voor grensoverschrijdende deelname in hun 
capaciteitsmechanisme met de nodige flexibiliteit kunnen bepalen.

Amendement 965
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
buitenlandse capaciteit die in staat is 
technische prestaties te leveren die 
gelijkwaardig zijn aan binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

2. De lidstaten waarborgen dat in 
aanmerking komende buitenlandse 
capaciteit die in staat is een gelijkwaardige 
bijdrage aan de toereikendheid van hun 
systeem te leveren als binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

Or. en

Amendement 966
András Gyürk, György Hölvényi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
buitenlandse capaciteit die in staat is 
technische prestaties te leveren die 
gelijkwaardig zijn aan binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

2. De lidstaten kunnen waarborgen 
dat in aanmerking komende buitenlandse 
capaciteit die in staat is een gelijkwaardige 
bijdrage aan de toereikendheid van hun 
systeem te leveren als binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

Or. en
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Motivering

Een verplichte openstelling voor buitenlandse capaciteit zou binnenlandse 
energiebeleidsdoelstellingen kunnen belemmeren. Stimulansen om nieuwe binnenlandse 
energiecentrales te bouwen, kunnen daardoor drastisch afnemen.

Amendement 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
buitenlandse capaciteit die in staat is 
technische prestaties te leveren die 
gelijkwaardig zijn aan binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

2. De lidstaten waarborgen dat 
toegestane buitenlandse capaciteit die in 
staat is een gelijkwaardige bijdrage aan 
het systeem te leveren als binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

Or. pl

Motivering

De lidstaten zouden de regels voor deelname van grensoverschrijdende capaciteit aan 
capaciteitsmechanismen moeten kunnen specificeren, met behoud van enige flexibiliteit in de 
toepassing van de vastgestelde criteria.

Amendement 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
buitenlandse capaciteit die in staat is 
technische prestaties te leveren die 
gelijkwaardig zijn aan binnenlandse 
capaciteit, de mogelijkheid heeft om deel te 
nemen aan dezelfde concurrerende 
procedure als binnenlandse capaciteit.

2. De lidstaten waarborgen dat in 
aanmerking komende buitenlandse 
capaciteit die in staat is technische 
prestaties te leveren die gelijkwaardig zijn 
aan binnenlandse capaciteit, de 
mogelijkheid heeft om deel te nemen aan
dezelfde concurrerende procedure als 
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binnenlandse capaciteit.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten die het mechanisme 
toepassen, kunnen rechtstreekse 
grensoverschrijdende deelname beperken 
tot uitsluitend:

(a) biedzones met een directe 
netaansluiting tussen die biedzone en de 
biedzone die het mechanisme toepast;

(b) biedzones die geen strategische reserve 
toepassen;

(c) aanbieders van capaciteit die niet 
reeds aan een ander 
capaciteitsmechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode deelnemen.

In de specifieke gevallen waarin die 
beperkingen worden toegepast, houden de 
lidstaten echter, in hun 
capaciteitsbehoeften, rekening met de 
bijdrage van die niet in aanmerking 
komende capaciteiten aan de 
toereikendheid van hun systeem.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen het recht te hebben om de grensoverschrijdende deelname van aanbieders 
van capaciteit uit een biedzone die een strategische reserve toepast, te beperken.

Amendement 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
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Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een lidstaat die een 
capaciteitsmechanisme toepast, kan de 
rechtstreekse deelname van 
grensoverschrijdende deelname beperken 
tot:

a. uitsluitend die prijszones die direct 
verband houden met de prijszone waarin 
het capaciteitsmechanisme wordt 
toegepast;

b. uitsluitend die prijszones die geen 
mechanisme voor strategische reserve 
toepassen;

c. uitsluitend die aanbieders van 
capaciteit die niet deelnemen aan andere 
capaciteitsmechanismen in dezelfde 
leveringsperiode.

In specifieke gevallen waarin de 
voornoemde beperkingen worden 
toegepast, houden de lidstaten rekening 
met de bijdrage aan de toereikendheid van 
de opwekking van die capaciteiten die 
zouden hebben kunnen deelnemen als de 
beperkingen niet waren toegepast.

Or. pl

Motivering

De lidstaten zouden de regels voor deelname van grensoverschrijdende capaciteit aan 
capaciteitsmechanismen moeten kunnen specificeren, met behoud van enige flexibiliteit in de 
toepassing van de vastgestelde criteria.

Amendement 971
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De lidstaten die het mechanisme 
toepassen, kunnen rechtstreekse 
grensoverschrijdende deelname beperken 
tot:

(a) uitsluitend biedzones met een directe 
netaansluiting tussen die biedzone en de 
biedzone die het mechanisme toepast;

(b) uitsluitend biedzones die geen 
strategische reserve toepassen;

(c) uitsluitend aanbieders van capaciteit 
die niet reeds aan een ander 
capaciteitsmechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode deelnemen. In de 
specifieke gevallen waarin die 
beperkingen worden toegepast, houden de 
lidstaten echter, in hun 
capaciteitsbehoeften, rekening met de 
bijdrage van die niet in aanmerking 
komende capaciteiten aan de 
toereikendheid van hun systeem.

Or. en

Amendement 972
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten die het mechanisme 
toepassen, kunnen rechtstreekse 
grensoverschrijdende deelname beperken 
tot uitsluitend:

(a) biedzones met een directe 
netaansluiting tussen die biedzone en de 
biedzone die het mechanisme toepast;

(b) biedzones die geen strategische reserve 
toepassen;

(c) aanbieders van capaciteit die niet 
reeds aan een ander 
capaciteitsmechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode deelnemen.
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Or. en

Amendement 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten weerhouden capaciteit 
die zich op hun grondgebied bevindt er niet 
van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten.

(3) De lidstaten weerhouden capaciteit 
die zich op hun grondgebied bevindt er niet 
van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten. Hierbij moet evenwel rekening 
worden gehouden met het feit dat de 
nationale capaciteit op momenten van 
bijzondere belasting primair 
tegemoetkomt aan de behoeften van het 
desbetreffende land;

Or. de

Motivering

Op momenten van bijzondere belasting moet de nationale capaciteit met voorrang ingezet 
kunnen worden in de eigen lidstaat.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten weerhouden capaciteit 
die zich op hun grondgebied bevindt er niet 
van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten.

3. De lidstaten weerhouden in 
aanmerking komende aanbieders van 
capaciteit die zich op hun grondgebied 
bevinden er niet van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten.

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten de regels voor grensoverschrijdende deelname in hun 
capaciteitsmechanisme met de nodige flexibiliteit kunnen bepalen.

Amendement 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten weerhouden capaciteit 
die zich op hun grondgebied bevindt er niet 
van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten.

3. De lidstaten weerhouden 
toegestane capaciteit die zich op hun 
grondgebied bevindt er niet van deel te 
nemen aan capaciteitsmechanismen van 
andere lidstaten.

Or. pl

Motivering

De lidstaten zouden de regels voor deelname van grensoverschrijdende capaciteit aan 
capaciteitsmechanismen moeten kunnen specificeren, met behoud van enige flexibiliteit in de 
toepassing van de vastgestelde criteria.

Amendement 976
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten weerhouden capaciteit 
die zich op hun grondgebied bevindt er niet 
van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten.

3. De lidstaten weerhouden in 
aanmerking komende aanbieders van 
capaciteit die zich op hun grondgebied 
bevinden er niet van deel te nemen aan 
capaciteitsmechanismen van andere 
lidstaten.

Or. en
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Amendement 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Grensoverschrijdende deelname 
aan marktbrede capaciteitsmechanismen 
leidt niet tot wijziging of verandering van 
dan wel andere effecten op 
zoneoverschrijdende schema's en fysieke 
stromen tussen de lidstaten, die uitsluitend 
worden bepaald door de resultaten van 
capaciteitstoewijzing overeenkomstig 
artikel 14.

4. Grensoverschrijdende deelname 
aan capaciteitsmechanismen leidt niet tot 
wijziging of verandering van dan wel 
andere effecten op zoneoverschrijdende 
schema's en fysieke stromen tussen de 
lidstaten, die uitsluitend worden bepaald 
door de resultaten van 
capaciteitstoewijzing overeenkomstig 
artikel 14.

Or. fr

Amendement 978
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Grensoverschrijdende deelname 
aan marktbrede capaciteitsmechanismen 
leidt niet tot wijziging of verandering van 
dan wel andere effecten op 
zoneoverschrijdende schema's en fysieke 
stromen tussen de lidstaten, die uitsluitend 
worden bepaald door de resultaten van 
capaciteitstoewijzing overeenkomstig 
artikel 14.

4. Grensoverschrijdende deelname 
aan capaciteitsmechanismen leidt niet tot 
wijziging of verandering van dan wel 
andere effecten op zoneoverschrijdende 
schema's en fysieke stromen tussen de 
lidstaten, die uitsluitend worden bepaald 
door de resultaten van 
capaciteitstoewijzing overeenkomstig 
artikel 14.

Or. en

Amendement 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Grensoverschrijdende deelname 
aan marktbrede capaciteitsmechanismen 
leidt niet tot wijziging of verandering van 
dan wel andere effecten op 
zoneoverschrijdende schema's en fysieke 
stromen tussen de lidstaten, die uitsluitend 
worden bepaald door de resultaten van 
capaciteitstoewijzing overeenkomstig 
artikel 14.

4. Grensoverschrijdende deelname 
aan capaciteitsmechanismen leidt niet tot 
wijziging of verandering van dan wel 
andere effecten op zoneoverschrijdende 
schema's en fysieke stromen tussen de 
lidstaten, die uitsluitend worden bepaald 
door de resultaten van 
capaciteitstoewijzing overeenkomstig 
artikel 14.

Or. en

Amendement 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 981
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
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aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

niet aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen.

Or. en

Amendement 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

(5) Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan slechts één mechanisme 
buiten de thuismarkt deelnemen. Zij zijn 
in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen.

Or. de

Motivering

Aanbieders van capaciteit mogen in dezelfde leveringsperiode aan slechts één mechanisme 
buiten de thuismarkt deelnemen. Indien een aanbieder van capaciteit in dezelfde 
leveringsperiode deelneemt aan meerdere mechanismen buiten de thuismarkt, bestaat het 
gevaar dat de benodigde capaciteit niet beschikbaar is.

Amendement 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

5. Onverminderd de in lid 2 
uiteengezette beperkingen kunnen 
aanbieders van capaciteit aan meer dan één 
mechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode deelnemen. Zij zijn in het 
geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen.

Or. pl

Motivering

De lidstaten zouden de regels voor deelname van grensoverschrijdende capaciteit aan 
capaciteitsmechanismen moeten kunnen specificeren, met behoud van enige flexibiliteit in de 
toepassing van de vastgestelde criteria.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
niet aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen.

Or. en
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Amendement 985
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd. Aanbieders 
van capaciteit mogen deelnemen met niet 
meer dan hun beschikbare maximale 
capaciteit.

Or. en

Motivering

Hoewel aanbieders van capaciteit aan meer dan één mechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode mogen deelnemen, is het aanbieders van capaciteit niet toegestaan deel te 
nemen met meer dan hun beschikbare maximale capaciteit, teneinde de voorzieningszekerheid 
niet in gevaar te brengen.

Amendement 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid 
of in het geval dat zij niet aan al hun 
toezeggingen kunnen voldoen,
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onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen.

Or. fr

Amendement 987
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-
beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

5. Onverminderd de in lid 2 
uiteengezette beperkingen kunnen 
aanbieders van capaciteit aan meer dan 
één mechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode deelnemen. Zij zijn 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen 
overeenkomstig de gemeenschappelijke 
regels als bedoeld in lid 10 quinquies in 
het geval van niet-beschikbaarheid.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbieders van capaciteit kunnen 
aan meer dan één mechanisme voor 
dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij 
zijn in het geval van niet-beschikbaarheid
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen en zijn 
onderworpen aan twee of meer niet-

5. Onverminderd de in lid 2 
uiteengezette beperkingen kunnen 
aanbieders van capaciteit aan meer dan 
één mechanisme voor dezelfde 
leveringsperiode deelnemen. Zij zijn 
onderworpen aan niet-
beschikbaarheidsbetalingen 
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beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich 
tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of 
meer biedzones waarin de aanbieder van 
capaciteit is gecontracteerd.

overeenkomstig de gemeenschappelijke 
regels als bedoeld in lid 10 quinquies in 
het geval van niet-beschikbaarheid.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de regels voor grensoverschrijdende deelname in hun 
capaciteitsmechanisme met de nodige flexibiliteit kunnen bepalen.

Amendement 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het is volstrekt onduidelijk wat de meerwaarde is van de vestiging van regionale operationele 
centra. Het ENTSB voor elektriciteit is een reeds bestaand netwerk van 
transmissiesysteembeheerders op Europees niveau. Een aanvullend orgaan zou een 
onevenredig hoge administratieve en bureaucratische belasting betekenen. Dubbele 
structuren moeten hoe dan ook worden vermeden.

Amendement 990
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 32 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. Waar capaciteitsmechanismen 
worden toegepast, bieden de 
transmissiesysteembeheerders bijstand 
aan de betrokken regulerende instanties 
bij de berekening van de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

Or. fr

Amendement 991
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. De transmissiesysteembeheerders 
berekenen jaarlijks, in overleg met de 
betrokken TSB's, de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

Or. en
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Amendement 992
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. De transmissiesysteembeheerders
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

Or. en

Amendement 993
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. De transmissiesysteembeheerders
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.
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Or. en

Amendement 994
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. De transmissiesysteembeheerders
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 

6. De transmissiesysteembeheerders
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
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een berekening vereist. een berekening vereist.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat regionale veiligheidscoördinatoren niet de bevoegdheid zou worden 
verleend om de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van 
buitenlandse capaciteit aan het capaciteitsmechanisme te berekenen, moet deze bepaling 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is
een berekening vereist.

6. De transmissiesysteembeheerders
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

Or. pl

Motivering

Deze bevoegdheid moet bij de lidstaten blijven berusten.

Amendement 997
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. De relevante 
transmissiesysteembeheerder berekent
jaarlijks de maximale toegangscapaciteit 
die beschikbaar is voor de deelname van 
buitenlandse capaciteit, rekening houdend
met de verwachte beschikbaarheid van 
interconnectie en het waarschijnlijke 
tegelijkertijd optreden van systeemstress in 
het systeem waarin het mechanisme wordt 
toegepast en in het systeem waarin de 
buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor 
elke biedzonegrens is een berekening 
vereist.

Or. en

Amendement 998
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. De relevante 
transmissiesysteembeheerder berekent
jaarlijks de maximale toegangscapaciteit 
die beschikbaar is voor de deelname van 
buitenlandse capaciteit, rekening houdend 
met de verwachte beschikbaarheid van 
interconnectie en het waarschijnlijke 
tegelijkertijd optreden van systeemstress in 
het systeem waarin het mechanisme wordt 
toegepast en in het systeem waarin de 
buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor 
elke biedzonegrens is een berekening 
vereist.

Or. en

Amendement 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig artikel 23 
opgerichte regionale operationele centra 
berekenen jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van buitenlandse capaciteit, 
rekening houdend met de verwachte 
beschikbaarheid van interconnectie en het 
waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in het systeem waarin het 
mechanisme wordt toegepast en in het 
systeem waarin de buitenlandse capaciteit 
zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is 
een berekening vereist.

6. Wanneer capaciteitssystemen 
worden toegepast, berekenen 
transmissiesysteembeheerders de 
maximale toegangscapaciteit die 
beschikbaar is voor de deelname van 
buitenlandse capaciteit, rekening houdend 
met de verwachte beschikbaarheid van 
interconnectie en het waarschijnlijke 
tegelijkertijd optreden van systeemstress in 
het systeem waarin het mechanisme wordt 
toegepast en in het systeem waarin de 
buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor 
elke biedzonegrens is een berekening 
vereist.

Or. en

Amendement 1000
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elk verschil tussen de kosten van 
buitenlandse capaciteit en binnenlandse 
capaciteit dat ontstaat als gevolg van de in 
lid 7 bedoelde toewijzing komt ten goede 
van de transmissiesysteembeheerders en 
wordt door hen gedeeld overeenkomstig 
de in lid 10, onder b), bedoelde 
methodologie. De 
transmissiesysteembeheerders gebruiken 
dergelijke ontvangsten voor de in artikel 
17, lid 2, genoemde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 1001
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Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elk verschil tussen de kosten van 
buitenlandse capaciteit en binnenlandse 
capaciteit dat ontstaat als gevolg van de in 
lid 7 bedoelde toewijzing komt ten goede 
van de transmissiesysteembeheerders en 
wordt door hen gedeeld overeenkomstig de 
in lid 10, onder b), bedoelde 
methodologie. De 
transmissiesysteembeheerders gebruiken 
dergelijke ontvangsten voor de in artikel 
17, lid 2, genoemde doeleinden.

8. Alle inkomsten voor de 
transmissiesysteembeheerders die 
ontstaan als gevolg van de in lid 7 
bedoelde toewijzing worden door hen 
gedeeld overeenkomstig een methodologie 
die werd goedgekeurd door de 
regulerende instantie van de lidstaat waar 
het capaciteitsmechanisme wordt 
toegepast, na advies van de regulerende 
instantie van de aangrenzende lidstaten. 
De transmissiesysteembeheerders 
gebruiken dergelijke ontvangsten voor de 
in artikel 17, lid 2, genoemde doeleinden.

Or. fr

Amendement 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De transmissiesysteembeheerder 
binnen wiens systeem de buitenlandse 
capaciteit zich bevindt:

9. De systeembeheerders binnen wier
systeem de buitenlandse capaciteit zich 
bevindt:

Or. fr

Amendement 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 9 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stelt vast of de belangstellende (a) stellen vast of de belangstellende 
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aanbieders van capaciteit de technische 
prestaties kunnen leveren die noodzakelijk 
zijn voor het capaciteitsmechanisme 
waaraan de aanbieders van capaciteit 
willen deelnemen, en neemt de aanbieders 
van capaciteit op in het register als in 
aanmerking komende aanbieders;

aanbieders van capaciteit de technische 
prestaties kunnen leveren die noodzakelijk 
zijn voor het capaciteitsmechanisme 
waaraan de aanbieders van capaciteit 
willen deelnemen, en nemen de aanbieders 
van capaciteit op in het register als in 
aanmerking komende aanbieders;

Or. fr

Amendement 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voert indien passend controles 
inzake beschikbaarheid uit.

(b) voeren indien passend controles 
inzake beschikbaarheid uit.

Or. fr

Amendement 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een methodologie inzake de 
berekening van de maximale 
toegangscapaciteit voor de in lid 6 
bedoelde grensoverschrijdende deelname;

(a) beginselen voor de beoordeling
van de maximale toegangscapaciteit voor 
de in lid 6 bedoelde grensoverschrijdende 
deelname;

Or. fr

Amendement 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 10 – alinea 1 – letter b



PE609.625v01-00 140/202 AM\1133367NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een methodologie voor het delen 
van de in lid 8 bedoelde ontvangsten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 10 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gemeenschappelijke voorschriften
inzake de uitvoering van de in lid 9, onder 
b), bedoelde controles inzake 
beschikbaarheid;

(c) gemeenschappelijke beginselen
inzake de uitvoering van de in lid 9, onder 
b), bedoelde controles inzake 
beschikbaarheid;

Or. fr

Amendement 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 10 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) gemeenschappelijke voorschriften
waarmee wordt bepaald wanneer een niet-
beschikbaarheidsbetaling is verschuldigd;

(d) gemeenschappelijke beginselen
waarmee wordt bepaald wanneer een niet-
beschikbaarheidsbetaling is verschuldigd;

Or. fr

Amendement 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 10 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) gemeenschappelijke voorschriften
inzake de vaststelling van capaciteit die 
overeenkomstig lid 9, onder a), in 
aanmerking komt voor deelname.

(f) gemeenschappelijke beginselen
inzake de vaststelling van capaciteit die 
overeenkomstig lid 9, onder a), in 
aanmerking komt voor deelname.

Or. fr

Amendement 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het Agentschap controleert of de 
capaciteit is berekend overeenkomstig de 
in lid 10, onder a), bedoelde methodologie.

11. Het Agentschap controleert of de 
capaciteit is berekend overeenkomstig de 
in lid 10, onder a), bedoelde beginselen.

Or. fr

Amendement 1011
Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten
aan te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie.

1. Voor capaciteitsmechanismen, 
afgezien van strategische reserves, geldt 
dat zij:

(a) niet mogen leiden tot onnodige 
verstoringen van de markt en de 
grensoverschrijdende handel niet mogen 
inperken;

(b) niet verder gaan dan wat nodig is om 
het zorgpunt met betrekking tot de 
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toereikendheid in de lidstaten aan te 
pakken en presteren overeenkomstig de 
door het ENTSB-E ontwikkelde Europese 
methodologie voor de toereikendheid van 
hulpbronnen;
(c) capaciteitsaanbieders via een 
transparante, niet-discriminerende en op 
de markt gebaseerde procedure 
selecteren;
(d) technologieneutraal zijn;
(e) tijdelijk zijn en door de Commissie 
voor een periode van maximaal vijf jaar 
worden goedgekeurd;
(f) capaciteitsproducten toepassen die 
voor een periode van maximaal twee jaar 
worden verstrekt;
(g) stimulansen bieden voor 
capaciteitsaanbieders om op momenten 
waarop systeemstress verwacht wordt 
beschikbaar te blijven;
(h) waarborgen dat de vergoeding bepaald 
wordt via een op de markt gebaseerde 
procedure;
(i) de vereiste technische voorwaarden 
voor de deelname van 
capaciteitsaanbieders bepalen voordat de 
selectieprocedure van start gaat;
(j) openstaan voor deelname van alle 
hulpbronnen, met inbegrip van 
hernieuwbare energie, opslag en 
vraagzijdebeheer, waardoor de vereiste 
technische prestaties geleverd kunnen 
worden;
(k) passende sancties opleggen aan 
capaciteitsaanbieders die niet beschikbaar 
zijn bij systeemstress;
(l) niet openstaan voor 
opwekkingscapaciteit met emissies van 
450 g CO2/kWh of meer op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening;
(m) worden stopgezet of minstens 
afgebouwd naar een strategische reserve 
na een vooraf bepaalde periode, 
gebaseerd op de volledige 
tenuitvoerlegging van de maatregelen die 
zijn uiteengezet in het stappenplan
overeenkomstig artikel 18, lid 3.

Or. en
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Motivering

(b) De lidstaten moeten hun eigen beoordelingen en studies van de toereikendheid van 
hulpbronnen uitvoeren waarop zij hun besluiten baseren om al dan niet 
capaciteitsmechanismen in hun systeem in te voeren. Gemeenschappelijke regels en Europese 
methodologieën voor de beoordeling van de toereikendheid van de opwekking zijn dringend 
geboden. (l) De vaststelling van een emissienorm gaat gepaard met de invoering van 
realistisch ambitieuze drempelwaarden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten
aan te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie.

1. Voor capaciteitsmechanismen, 
afgezien van strategische reserves, geldt 
dat zij:

(a) niet mogen leiden tot onnodige 
verstoringen van de markt en dat zij de 
grensoverschrijdende handel niet mogen 
inperken;

(b) niet verder gaan dan wat nodig is om 
het zorgpunt met betrekking tot de 
toereikendheid aan te pakken;
(c) capaciteitsaanbieders via een 
transparante, niet-discriminerende en op 
de markt gebaseerde procedure 
selecteren;
(d) op de markt zijn gebaseerd en 
technologieneutraal zijn;
(e) tijdelijk zijn en door de Commissie 
voor een periode van maximaal vijf jaar 
worden goedgekeurd;
(f) capaciteitsproducten toepassen die 
voor een periode van maximaal twee jaar
worden verstrekt;
(g) stimulansen bieden voor 
capaciteitsaanbieders om op momenten 
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waarop systeemstress verwacht wordt 
beschikbaar te blijven;
(h) waarborgen dat de vergoeding bepaald 
wordt via een op de markt gebaseerde 
procedure;
(i) de vereiste technische voorwaarden 
voor de deelname van 
capaciteitsaanbieders bepalen voordat de 
selectieprocedure van start gaat;
(j) openstaan voor deelname van alle 
hulpbronnen, met inbegrip van 
hernieuwbare energie, opslag en 
vraagzijdebeheer, waardoor de vereiste 
technische prestaties geleverd kunnen 
worden;
(k) passende sancties opleggen aan 
capaciteitsaanbieders die niet beschikbaar 
zijn bij systeemstress;
(l) niet openstaan voor 
opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 g CO2/kWh of meer op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening;
(m) worden stopgezet of minstens 
afgebouwd naar een strategische reserve 
na een vooraf bepaalde periode, 
gebaseerd op de volledige 
tenuitvoerlegging van de maatregelen die 
zijn uiteengezet in het stappenplan 
overeenkomstig artikel 18, lid 3.

Or. en

Amendement 1013
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
tijdelijk capaciteitsmechanismen invoeren 
als laatste redmiddel. De Commissie kan 
een besluit vaststellen waarmee het 
gevraagde capaciteitsmechanisme wordt 
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van de Unie. toegestaan, waarbij moet worden voldaan 
aan de bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie. De 
Commissie stelt alle lidstaten van 
dergelijke verzoeken in kennis alvorens 
een besluit te nemen, en houdt daarbij 
rekening met de vertrouwelijkheid. Dit 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. De 
Commissie kan in haar besluit 
voorwaarden opnemen voor de invoering 
van het capaciteitsmechanisme. 
Oplossingen die voortbouwen op de 
beperking van de opwekking van 
hernieuwbare energie, verplichte 
afkoppeling van huishoudelijke klanten of 
beperkte teruglevering/dispatching van 
kleinschalige producenten van eigen 
energie zijn uitgesloten. Het besluit is 
beperkt in de tijd en bevat een 
gedetailleerd tijdschema, met maatregelen 
voor stopzetting van het 
capaciteitsmechanisme en de voorziene 
datum waarop het capaciteitsmechanisme 
ten einde loopt.

Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen kunnen, indien zij niet goed zijn opgezet en niet tijdelijk van aard 
zijn, belangrijke marktverstoringen veroorzaken. Ze mogen niet worden gebruikt als 
veligheidslijn voor conventionele opwekkingscapaciteit en kunnen alleen een laatste 
redmiddel zijn.

Amendement 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten 
aan te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 

1. De lidstaten kunnen 
capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 
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capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 
van de Unie.

van de Unie.

Or. en

Amendement 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 
van de Unie.

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren.

Or. en

Amendement 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 
van de Unie.

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren.

Or. pl
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Motivering

Energievoorziening is ook een marktmechanisme.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 
van de Unie.

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren.

Or. en

Motivering

De definitie van staatssteunregels moet worden toegepast volgens de dynamische 
marktgebaseerde aanpak, waarbij moet worden aangegeven dat capaciteitsgebaseerde 
betalingen geen economisch voordeel opleveren, aangezien ze een vergoeding vormen voor 
de bijdrage tot de voorzieningszekerheid. In dit opzicht vormt een capaciteitsmechanisme 
geen subsidie voor producenten en vraagresponshulpbronnen, maar een eerlijk instrument 
dat is bedoeld om de verantwoordelijkheid voor de voorzieningszekerheid te spreiden over 
aanbieders van capaciteit en de TSB's.

Amendement 1018
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, 

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, bereiden de lidstaten 
een plan voor met gepaste maatregelen 
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waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie.

om deze zorgpunten aan te pakken, dat 
binnen de vijf jaar moet worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan de 
staatssteunregels van de Unie.

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, bereiden de lidstaten 
een plan voor met gepaste maatregelen 
om deze zorgpunten aan te pakken, dat 
binnen de vijf jaar moet worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet met de maatregelen 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen 
worden weggenomen, kunnen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
van dit artikel en aan de staatssteunregels 
van de Unie.

1. Teneinde resterende zorgpunten aan 
te pakken die niet economisch met de 
maatregelen overeenkomstig artikel 18, lid 
3, kunnen worden weggenomen, kunnen de 
lidstaten capaciteitsmechanismen invoeren, 
waarbij moet worden voldaan aan de 
bepalingen van dit artikel en aan 
staatssteunregels van de Unie.

Or. en
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Amendement 1021
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in lid 1 bedoelde plan moet ernaar 
streven een zorgpunt in verband met de 
toereikendheid van hulpbronnen 
structureel en permanent aan te pakken 
door een of meer van de volgende 
oplossingen:

(a) bijkomende opwekkingscapaciteit voor 
hernieuwbare energie;

(b) energie-efficiëntie;

(c) vraagrespons;

(d) opslag;

(e) interconnectie.

Or. en

Amendement 1022
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij het ontwerp van 
capaciteitsmechanismen nemen de 
lidstaten een uitstapclausule op, een 
bepaling die voorziet in efficiënte 
stopzetting van een 
capaciteitsmechanisme voor het geval dat 
de beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen aantoont dat het zorgpunt is 
weggenomen.

Or. en
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Amendement 1023
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In afwachting van de invoering 
van het in lid 1 bedoelde plan kunnen de 
lidstaten capaciteitsmechanismen 
invoeren, waarbij moet worden voldaan 
aan de bepalingen van dit artikel en aan 
de staatssteunregels van de Unie.

Or. en

Amendement 1024
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – punt 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij het ontwerp van 
capaciteitsmechanismen geven de 
lidstaten de voorkeur aan hulpbronnen 
die in overeenstemming zijn met de 
maatschappelijke, economische en 
ecologische voordelen die zij bieden.

Or. en

Amendement 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 bedoelde plan moet 
ernaar streven een zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
structureel en permanent aan te pakken, 
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in het bijzonder door het plannen van 
steun aan en investeringen in:

(a) bijkomende opwekkingscapaciteit voor 
hernieuwbare energie;

(b) energie-efficiëntie;

(c) vraagrespons;

(d) opslag;

(e) interconnectie.

Or. en

Amendement 1026
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Capaciteitsmechanismen mogen 
alleen worden ingevoerd wanneer deze 
aan de volgens eigenschappen voldoen: 
marktgebaseerd, transparant, 
technologisch neutraal en open.

Or. de

Motivering

Om te zorgen voor een Europese en gecoördineerde aanpak moet deze verordening de 
ontwerpbeginselen voor de capaciteitsmechanismen vastleggen.

Amendement 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwachting van de invoering 
van het in lid 1 bedoelde plan kunnen de 
lidstaten capaciteitsmechanismen 
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invoeren, waarbij moet worden voldaan 
aan de bepalingen van dit artikel en aan 
de staatssteunregels van de Unie.

Or. en

Amendement 1028
Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Voor capaciteitsmechanismen in 
de vorm van strategische reserves met 
capaciteiten die worden aangehouden 
buiten de markt, geldt:
(a) dat hun dispatching slechts mag 
plaatsvinden indien clearing op de day-
ahead- en intradaymarkten niet is 
geslaagd, en de 
transmissiesysteembeheerders al hun 
balanceringshulpbronnen hebben ingezet 
om een evenwicht tussen vraag en aanbod 
te bereiken;
(b) dat verzekerd moet worden dat 
onbalans op de markt tijdens periodes 
waarin dispatching van de reserves heeft 
plaatsgevonden, is afgewikkeld minstens 
aan de hand van technische prijslimieten 
die overeenkomstig artikel 9 door de 
marktoperatoren zijn toegepast;
(c) dat zij ook open staan voor 
opwekkingscapaciteit met emissies van 
450 g CO2/kWh of meer om een eerlijke 
transitie mogelijk te maken;
(d) dat zij geen aanbieders van capaciteit 
toelaten die de strategische reserve 
aanspreken om ze opnieuw op de markt te 
brengen.

Or. en
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Motivering

De opstelling van een emissienorm gaat gepaard met de vaststelling van drempels die op 
realistische wijze ambitieus zijn.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Voor capaciteitsmechanismen in 
de vorm van strategische reserves met 
capaciteiten die worden aangehouden 
buiten de markt, geldt:

(a) dat hun dispatching slechts mag 
plaatsvinden indien clearing op de day-
ahead- en intradaymarkten niet is 
geslaagd, en de 
transmissiesysteembeheerders al hun 
balanceringshulpbronnen hebben ingezet 
om een evenwicht tussen vraag en aanbod 
te bereiken;

(b) dat verzekerd moet worden dat 
onbalans op de markt tijdens periodes 
waarin dispatching van de reserves heeft 
plaatsgevonden, is afgewikkeld minstens 
aan de hand van technische prijslimieten 
die overeenkomstig artikel 9 door de 
marktoperatoren zijn toegepast;
(c) dat zij ook open staan voor 
opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 g CO2/kWh of meer om een eerlijke 
transitie mogelijk te maken;
(d) dat zij geen aanbieders van capaciteit 
toelaten die de strategische reserve 
aanspreken om ze opnieuw op de markt te 
brengen.

Or. en
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Amendement 1030
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten, het Agentschap en 
alle relevante belanghebbenden, met 
inbegrip van consumentenorganisaties,
over het voorgestelde mechanisme. 
Alvorens een voorstel voor een 
capaciteitsmechanisme voor openbare 
raadpleging in te dienen, beoordeelt de 
nationale regulerende instantie het effect 
van het capaciteitsmechanisme op de 
energieprijzen, in het bijzonder op de 
energieprijzen voor huishoudelijke 
klanten. De effectbeoordeling wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 1031
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme, in het bijzonder 
met betrekking tot toenemende regionale 
deelname en grensoverschrijdende handel 
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volgens marktgebaseerde voorwaarden.

Or. en

Amendement 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste alle 
betrokken partijen, met inbegrip van 
consumentenorganisaties, en de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

Or. en

Amendement 1033
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Het besluit van een lidstaat om een 
capaciteitsmechanisme toe te passen, is 
gebaseerd op de beoordeling van de
toereikendheid die de betreffende lidstaat 
heeft uitgevoerd volgens de methodologie 
voor toereikendheid van de EU die 
ENTSB-E heeft uitgewerkt.

Or. en

Motivering

De lidstaten, die de ultieme verantwoordelijkheid voor de elektriciteitsvoorzieningszekerheid 
dragen, controleren de toereikendheid van hulpbronnen op hun grondgebied en voeren hun 
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eigen studies en beoordelingen van de toereikendheid uit waarop zij hun besluiten baseren om 
al dan niet een capaciteitsmechanisme in hun systeem op te nemen. Er is nood aan 
gemeenschappelijke regels en EU-methodologieën om de toereikendheid van de productie te 
beoordelen.

Amendement 1034
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat ten minste de in 
elektrisch opzicht aangesloten 
aangrenzende lidstaten over het 
voorgestelde mechanisme.

2. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
raadpleegt de lidstaat alle betrokken 
partijen, met inbegrip van de in elektrisch 
opzicht aangesloten aangrenzende lidstaten 
over het voorgestelde mechanisme.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in 
het mechanisme vastgelegde capaciteit is 
niet groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

Schrappen

Or. en

Amendement 1036
Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt of tot bijkomende verstoringen 
die de kosten van het koolstofarm maken 
van de economie doen stijgen, ze mogen 
de in de richtlijn hernieuwbare energie 
vastgestelde doelstellingen niet 
belemmeren, de grensoverschrijdende 
handel niet inperken en niet 
discriminerend zijn en ze moeten open 
staan voor alle opwekkingstechnologieën, 
interconnectiecapaciteiten, 
vraagresponshulpbronnen, opslag en 
energie-efficiëntie. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken. 
Capaciteitsmechanismen worden zo 
ontworpen dat ze zo min mogelijk 
ingrijpend zijn, de kosten worden eerlijk 
verdeeld en creëren geen onnodige last, 
vooral voor consumenten in 
energiearmoede.
Aanbieders van opwekkingscapaciteit 
worden geselecteerd op basis van 
transparante criteria, waaronder 
flexibiliteitscriteria en de laagste kosten 
voor de maatschappij.

Or. en

Amendement 1037
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
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de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken. Wanneer bij de 
Europese beoordeling van de 
toereikendheid geen zorgpunten in 
verband met de toereikendheid van 
hulpbronnen worden geconstateerd, 
passen de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toe. 
Capaciteitsmechanismen zijn voor een 
periode van ten hoogste vier jaar van 
toepassing.
Om de vier jaar beoordelen de lidstaten 
hun capaciteitsmechanisme en in het 
bijzonder:
(a) de steun die zij hebben gekregen van 
aanbieders van capaciteit;
(b) de hoeveelheid capaciteit die aan het 
mechanisme wordt toegekend;
(c) de ontwerpcriteria van het 
mechanisme, met inbegrip van het 
duurzaamheidscriterium.

Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen kunnen, indien zij niet goed zijn opgezet en niet tijdelijk van aard 
zijn, belangrijke marktverstoringen veroorzaken. Zij mogen niet worden gebruikt als 
veiligheidslijn voor conventionele opwekkingscapaciteit.

Amendement 1038
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 

3. Capaciteitsmechanismen staan 
open voor alle opwekkingstechnologieën, 
opslag en vraagrespons, met inbegrip van 
in andere lidstaten gevestigde beheerders, 
tenzij dit uit technisch oogpunt niet 
haalbaar is. Zij mogen niet leiden tot 
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zorgpunt aan te pakken. onnodige verstoringen van de markt en de 
grensoverschrijdende handel niet inperken. 
De hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
pakken.

Or. en

Amendement 1039
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen zijn 
marktgebaseerd en mogen niet leiden tot 
onverantwoorde verstoringen van de markt 
en de grensoverschrijdende handel niet 
inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen strikt nodig is om het
zorgpunt aan te pakken.

Or. en

Amendement 1040
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen zijn zo 
ontworpen dat ze niet leiden tot onnodige 
verstoringen van de markt en de 
grensoverschrijdende handel niet inperken. 
De hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
pakken.
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Or. en

Amendement 1041
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen zijn zo 
ontworpen dat ze niet leiden tot onnodige 
verstoringen van de markt en de 
grensoverschrijdende handel niet inperken. 
De hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
pakken.

Or. en

Motivering

We ondersteunen ontwerpbeginselen voor capaciteitsmechanismen die ook een verplichting 
omvatten om te beschikken over duidelijke regels en procedures voor de stopzetting van 
capaciteitsmechanismen zodra de redenen voor hun invoering verdwijnen. Er moet ook een 
duidelijke termijn worden vastgesteld voor de harmonisatie van bestaande 
capaciteitsmechanismen met dit voorstel om misverstanden tussen bestaande en nieuwe 
capaciteitsmechanismen te vermijden. De nieuwe formulering specificeert de 
ontwerpvereisten voor capaciteitsmechanismen zodat hun invloed op de markt wordt beperkt.

Amendement 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 

3. Capaciteitsmechanismen zijn zo 
ontworpen dat ze niet leiden tot onnodige 
verstoringen van de markt en de 
grensoverschrijdende handel niet inperken. 
De hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
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zorgpunt aan te pakken. pakken.

Or. en

Amendement 1043
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen zijn zo 
ontworpen dat ze niet leiden tot 
verstoringen van de markt en de 
grensoverschrijdende handel niet inperken. 
De hoeveelheid in het mechanisme 
vastgelegde capaciteit is niet groter dan 
hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te 
pakken.

Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen moeten zo ontworpen zijn dat ze ook een verplichting omvatten om 
te beschikken over duidelijke regels en procedures voor de stopzetting van 
capaciteitsmechanismen zodra de redenen voor hun invoering verdwijnen. Er moet ook een 
duidelijke termijn worden opgesteld voor de harmonisatie van bestaande 
capaciteitsmechanismen met de voorgestelde verordening.

Amendement 1044
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot ongepaste verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
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zorgpunt aan te pakken. zorgpunt aan te pakken.

Or. en

Amendement 1045
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot onnodige verstoringen van 
de markt en de grensoverschrijdende 
handel niet inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

3. Capaciteitsmechanismen mogen 
niet leiden tot verstoringen van de markt en 
de grensoverschrijdende handel niet 
inperken. De hoeveelheid in het 
mechanisme vastgelegde capaciteit is niet 
groter dan hetgeen nodig is om het 
zorgpunt aan te pakken.

Or. en

Amendement 1046
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Decentrale hulpbronnen en 
vraagrespons moeten niet-
discriminerende toegang hebben tot 
capaciteitsmechanismen en hun 
structurele voordelen komen in elk 
mechanisme tot uiting.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat capaciteitsmechanismen open staan voor alle 
marktdeelnemers, ook over de grens heen, en dat zij flexibiliteitscriteria bevatten zodat ze 
effectief in staat zijn op de korte termijn en met flexibele volumes capaciteit te bieden.
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Amendement 1047
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Bij de certificering van 
capaciteiten moet ook rekening worden 
gehouden met de specifieke 
eigenschappen van flexibiliteit aan de 
vraagzijde en energieopslag, ook in 
productdefinities en 
prekwalificatievereisten.

Or. en

Amendement 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Binnenlandse energiehulpbronnen verminderen de afhankelijkheid van exportmarkten.



PE609.625v01-00 164/202 AM\1133367NL.docx

NL

Amendement 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Capaciteitsmechanismen waarborgen de voorzieningszekerheid. Het is daarom geheel 
onduidelijk waarom in dit verband criteria voor klimaatbeleid worden opgenomen. Het 
vastleggen van dergelijke CO2-limieten leidt tot enorme aanvullende kosten. De reductie van 
broeikasgassenemissie wordt reeds geregeld door de Europese emissiehandel.

Amendement 1050
Janusz Korwin-Mikke

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 

Schrappen
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wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Or. pl

Amendement 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. pl

Motivering

ENP 550 zwakt het prijssignaal van de EU-ETS af, dat het belangrijkste instrument inzake het 
beleid voor het koolstofvrij maken van de economie is, en voert regels in die niet 
technologisch neutraal zijn. ENP 550 voert een preferentiële regeling voor gasinstallaties in, 
hetgeen afbreuk zal doen aan de energieonafhankelijkheid van de EU.

Amendement 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1056
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De invoering van capaciteitsmechanismen is bedoeld om problemen met de toereikendheid 
van de elektriciteitopwekking aan te pakken en moet gebaseerd zijn op een 
technologieneutrale aanpak. Er moeten ook duidelijke regels worden opgesteld voor de 
effectieve stopzetting van capaciteitsmechanismen.

Amendement 1057
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 1058
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1059
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 

Schrappen
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investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Or. en

Motivering

Het ontwerp van capaciteitsmechanismen moet technologisch neutraal zijn en mag geen 
discriminatie vormen voor specifieke conventionele elektriciteitscentrales. Vanuit economisch 
oogpunt zou dit inefficiënt zijn. Bovendien hebben capaciteitsmechanismen tot doel de 
voorzieningszekerheid te waarborgen. De opname van criteria inzake klimaatbescherming in 
het ontwerp van capaciteitsmechanismen is een overbodige vermenging van twee zaken, 
aangezien de vermindering van CO2-uitstoot al wordt behandeld in het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS).

Amendement 1060
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU is het belangrijkste instrument om de emissie 
van broeikasgassen te verminderen in het kader van het klimaatbeleid. De invoering van de 
emissienorm in de elektriciteitsverordening is niet gerechtvaardigd aangezien deze is 
gebaseerd op artikel 194 VWEU dat alleen naar het energiebeleid verwijst. Vooral de 
discriminerende emissienorm is in strijd met artikel 194, lid 2, dat de lidstaten het recht 
toekent om hun eigen energiemix te bepalen. In de huidige stand van zaken zou de 
emissienorm een brede waaier van conventionele energiebronnen uitsluiten van elke 
capaciteitsmarkt.

Amendement 1063
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1064
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
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aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh.
Bestaande opwekkingscapaciteit met 
emissies van 650 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.
Bestaande opwekkingscapaciteit met 
emissies van 600 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende tien jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.
Bestaande opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijftien jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.
Installaties die afvalgassen verbranden, 
waaronder ook hoogovengassen, worden 
niet onderworpen aan de CO2-
emissiegrenswaarde, rekening houdend 
met de efficiënte energierecuperatie van 
afvalgassen en de milieuvoordelen ervan, 
en met het feit dat het hoge CO2-gehalte 
van de afvalgassen wordt overgebracht 
van het industriële proces, bijvoorbeeld de 
staalproductie ("inherente CO2" volgens 
de Verordening voor monitoring en 
rapportage).
De CO2-emissiefactor van een 
elektriciteitscentrale is gebaseerd op het 
nettorendement bij nominaal vermogen in 
ISO-omstandigheden.

Or. en

Amendement 1065
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
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[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh voor installaties met een 
nominaal vermogen van minder dan 200 
MW en indien de emissies minder zijn dan 
450 g CO2/kWh voor installaties met een 
groter vermogen. Opwekkingscapaciteit 
met emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.
De berekening van de CO2/kWh in de 
tweede alinea is gebaseerd op het 
nettorendement bij nominaal vermogen in 
ISO-omstandigheden.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 

4. Opwekkingscapaciteit komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien:
(a) de totale broeikasgasemissies ervan 
per kilowattuur in de installatie 
geproduceerde elektriciteit niet hoger zijn 
dan 350 g CO2-equivalent vanaf [PB: de 
datum van inwerkingtreding van deze 
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wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

verordening]; en
(b) deze in staat is in de belasting ten 
minste ter hoogte van 5 % van de 
capaciteit per minuut te verhogen of te 
verlagen.
Aanbieders van capaciteit moeten voldoen 
aan EU-milieukwaliteitsnormen en best 
beschikbare technieken (BBT's) om aan 
capaciteitsmechanismen deel te nemen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde duurzaamheidscriteria vormen een onmiddellijk gevaar voor de 
klimaatverbintenissen van de EU door de optie open te houden om een aantal 
elektriciteitscentrales met een relatief hoog rendement op kolen (en mogelijk bruinkool) met 
warmteterugwinning (d.w.z. warmte-krachtkoppeling) en/of centrales voor het mee 
verbranden van biomassa te subsidiëren. Het is cruciaal om het niveau te verstrengen tot 350 
g CO2/kWh en ervoor te zorgen dat dit niveau mettertijd daalt. Capaciteitsvergoedingen zijn 
alleen gerechtvaardigd wanneer ze bijdragen tot de stabiliteit van het systeem, en flexibiliteit 
is een belangrijke manier om dit te verzekeren.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

4. Lidstaten die 
capaciteitsmechanismen toepassen, 
mogen de grensoverschrijdende deelname 
van opwekkingscapaciteit met emissies 
van 550 g CO2/kWh of meer beperken.

Or. en
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Amendement 1068
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 350 g 
CO2/kWh. Deelnemende 
elektriciteitscentrales moeten voldoen aan 
de Europese normen voor luchtkwaliteit 
met inbegrip van de referentiedocumenten 
voor de beste beschikbare technieken als 
vermeld in Richtlijn 2010/75/EU inzake 
industriële emissies. Kernenergie komt 
alleen in aanmerking als alle kosten voor 
afvalbehandeling, buitenbedrijfstelling en 
aansprakelijkheid volledig door de 
exploitant worden gedragen.

Or. en

Amendement 1069
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

(4) Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g
CO2/kWh.
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Or. de

Motivering

Indien de drempelwaarde van 550 g enkel wordt toegepast op nieuwe installaties kunnen de 
meeste nadelen van de drempelwaarden worden vermeden. Investeringen uit het verleden 
hoeven dan niet verloren te gaan en de capaciteitsmarkten blijven belastbaar omdat alle 
bestaande installaties op de markt voor de capaciteitsmarkt beschikbaar zijn.

Amendement 1070
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh. Wanneer warmte-
krachtkoppeling wordt gebruikt, moet bij 
de berekening van de specifieke emissies 
zowel de opgewekte warmte als de 
opgewekte kracht in acht worden 
genomen. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Or. en

Amendement 1071
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
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aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh. Daarnaast gaat de voorkeur uit 
naar de opwekkingscapaciteit van 
hernieuwbare energie in combinatie met 
energieopslag. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Or. en

Motivering

Om het koolstofarm maken van de sector te ondersteunen, moet de voorkeur uitgaan naar de 
opwekking en dispatching van hernieuwbare energie. Dit vormt een stimulans om te 
investeren in de opwekking en dispatching van hernieuwbare energie en om het 
opwekkingspark snel en ingrijpend te moderniseren.

Amendement 1072
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh. Daarnaast moet de voorkeur 
uitgaan naar de kostenefficiënte 
opwekkingscapaciteit van hernieuwbare 
energie in combinatie met energieopslag.
Opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 g CO2/kWh of meer wordt gedurende 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Or. en
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Amendement 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh. Wanneer WKK wordt gebruikt, 
moet bij de berekening van de specifieke 
emissies zowel de opgewekte warmte als 
de opgewekte kracht in acht worden 
genomen. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Or. en

Amendement 1074
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 350 g 
CO2/kWh en indien ze in staat is in de 
belasting ten minste ter hoogte van 5 % 
van de capaciteit per minuut te verhogen 
of te verlagen..
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Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen moeten flexibiliteitscriteria omvatten om effectief op korte termijn en 
met flexibele volumes capaciteit te kunnen verstrekken.

Amendement 1075
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh indien berekend ten opzichte 
van het nominale vermogen.

Or. en

Amendement 1076
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 g 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 g CO2/kWh of meer 
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wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

wordt gedurende twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening , of 
vijf jaar voor centrales die deel uitmaken 
van strategische reserves, niet vastgelegd 
in incapaciteitsmechanismen.

Or. en

Motivering

De stopzetting van de meest vervuilende centrales is essentieel om de Europese 
emissiedoelstelling te behalen. Er moet dan ook een emissienorm voor bestaande 
opwekkingscapaciteit worden ingevoerd, met een uitzondering van vijf jaar voor centrales die 
deel uitmaken van strategische reserves, aangezien dit een veel minder ontwrichtend 
mechanisme is.

Amendement 1077
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme dat geen 
strategische reserve is indien de emissies 
ervan minder zijn dan 550 g CO2/kWh. 
Opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 g CO2/kWh of meer wordt gedurende 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen die geen 
strategische reserves zijn.

Or. en

Amendement 1078
Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme dat geen 
strategische reserve is indien de emissies 
ervan minder zijn dan 550 g CO2/kWh. 
Opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 g CO2/kWh of meer wordt gedurende 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Or. en

Motivering

Strategische reserves staan buiten de markt en zijn alleen in uitzonderlijke omstandigheden 
actief. De activering van deze reserves komt maar zelden voor en de emissies die hierbij 
vrijkomen, zijn verwaarloosbaar. Strategische reserves worden gebruikt om ervoor te zorgen 
dat de day-aheadmarkt kan slagen.

Amendement 1079
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 550 gr 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 550 gr CO2/kWh of meer 
wordt gedurende vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4. Opwekkingscapaciteit waarvoor na 
[PB: inwerkingtreding] een definitief 
investeringsbesluit is genomen, komt 
uitsluitend in aanmerking voor deelname 
aan een capaciteitsmechanisme indien de 
emissies ervan minder zijn dan 600 g 
CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met 
emissies van 600 g CO2/kWh of meer 
wordt gedurende tien jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Or. en
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Amendement 1080
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van het vorige lid 
komt in lidstaten waar in [2015] meer dan 
[20 %] van de elektriciteit werd opgewekt 
door vaste fossiele brandstoffen en waar 
het bbp per capita tegen marktprijs niet 
meer bedroeg dan 60 % van het 
gemiddelde bbp per capita tegen 
marktprijs van de Europese Unie1bis, de 
bestaande opwekkingscapaciteit en de 
nieuwe opwekkingscapaciteit waarvoor 
een definitief investeringsbesluit is 
genomen ten laatste [een jaar] na [PB: 
inwerkingtreding] in aanmerking voor 
deelname aan capaciteitsmechanismen als 
de emissies meer dan 550 g CO2/kWh 
bedragen, op voorwaarde dat de 
voorzieningszekerheid volgens de 
beoordeling van de nationale bevoegde 
autoriteit in het gedrang komt.

In de betreffende lidstaten wordt de 
opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 g CO2/kWh of meer gedurende 
[vijftien jaar] na de inwerkingtreding van 
deze verordening niet vastgelegd in 
capaciteitsmechanismen.

Vijf jaar na [vijftien jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
mogen de betrokken lidstaten 
opwekkingscapaciteit met een emissie van 
550 g CO2/kWh of meer laten deelnemen 
aan capaciteitsmechanismen op 
voorwaarde dat het risico voor de 
voorzieningszekerheid volgens de 
beoordeling van de nationale bevoegde 
autoriteit nog steeds aanwezig is.

_________________

1bis De volgende lidstaten moeten aan deze 
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criteria voldoen: Bulgarije, Estland, 
Griekenland, Hongarije, Polen, Portugal, 
Roemenië, Tsjechië.

Or. en

Motivering

De nieuwe emissienorm op het niveau van minder dan 550 g CO2/kWh (emissienorm 550) 
houdt geen rekening met verschillende energiemixen in de EU en moet dan ook worden 
aangepast om de voorzieningszekerheid in alle lidstaten te verzekeren. 
Capaciteitsmechanismen in specifieke lidstaten zijn nodig om investeringen in nieuwe 
capaciteit te bevorderen en bestaande conventionele middelen operationeel te houden.

Amendement 1081
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil invoeren, 
organiseert hij een concurrerende 
biedprocedure voor aanbieders van 
capaciteit. Deze concurrerende 
biedprocedure omvat een geheel van 
duidelijke en transparante milieucriteria 
zodat de voorkeur uitgaat naar de meest 
duurzame en energie-efficiënte 
capaciteitsbronnen, waaronder 
vraagrespons. In de criteria van de 
concurrerende biedprocedure moeten ook 
flexibiliteitscriteria worden opgenomen. 
De capaciteiten die in aanmerking komen, 
moeten in staat zijn in de belasting ten 
minste ter hoogte van 5 % van hun 
capaciteit per minuut te verhogen of te 
verlagen. Om in aanmerking te komen 
voor de biedprocedure moeten aanbieders 
van capaciteit voldoen aan EU-
milieukwaliteitsnormen en mogen de 
prestaties niet hoger liggen dan de 
strengere met de BBT samenhangende 
emissie-eisen en de hogere met de BBT 
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samenhangende energie-
efficiëntieniveaus van alle relevante BBT-
conclusies die zijn vastgesteld voor nieuwe 
centrales die aan capaciteitsmechanismen 
deelnemen.

Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen kunnen, indien zij niet goed zijn opgezet en niet tijdelijk van aard 
zijn, belangrijke marktverstoringen veroorzaken. Ze mogen niet worden gebruikt als 
veiligheidslijn voor conventionele opwekkingscapaciteit. Het is van het grootste belang dat 
zulke mechanismen openstaan voor alle marktdeelnemers, ook over de grenzen heen, en dat 
zij flexibiliteitscriteria omvatten zodat ze effectief in staat zijn op korte termijn en met 
flexibele volumes capaciteit te bieden.

Amendement 1082
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien capaciteitsmechanismen 
noodzakelijk worden geacht op basis van 
een effectbeoordeling, bevatten zij 
flexibiliteitscriteria in de 
selectieprocedure voor aanbieders van 
opwekkingscapaciteit. Dergelijke criteria 
moeten erop gericht zijn de 
opvoeringsmogelijkheid zo groot mogelijk 
te maken en het noodzakelijke niveau van 
stabiele output van elektriciteitscentrales 
die gebruikmaken van 
capaciteitsmechanismen tot een minimum 
te beperken.

Or. en

Motivering

De opname van flexibiliteitscriteria in de selectieprocedure van aanbieders van capaciteit 
zorgt ervoor dat de steun in de eerste plaats wordt toegekend aan de efficiëntste back-
upcapaciteit. Criteria om de opvoermogelijkheid van beschikbare capaciteit zo groot mogelijk 
te maken en het niveau van de onderste grens van aanpasbaarheid van aanbieders van 
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capaciteit te verminderen zullen mee bijdragen tot het wegwerken van overcapaciteit van 
niet-flexibele energiebronnen.

Amendement 1083
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Opwekkingscapaciteit met een 
emissie van 550 g CO2/kWh waarvoor een 
definitief investeringsbesluit is genomen 
voor [PB: inwerkingtreding] wordt niet 
met terugwerkende kracht aangetast.

Or. en

Amendement 1084
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Capaciteitsmechanismen belonen 
de bijdrage van alle bronnen op dezelfde 
wijze, met inbegrip van flexibiliteit van de 
vraagzijde en samengevoegde 
hulpbronnen. Zij stellen duidelijke 
bepalingen op van niet-discriminerende 
productdefinities en bevatten 
prekwalificatievereisten. 
Capaciteitsmechanismen weerspiegelen 
het structurele voordeel waarin wordt 
voorzien door decentrale 
opwekkingssystemen en hulpbronnen aan 
de vraagzijde.

Or. en
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Motivering

Het is van het grootste belang dat zulke mechanismen openstaan voor alle marktdeelnemers, 
ook over de grenzen heen, en dat zij flexibiliteitscriteria omvatten zodat ze effectief in staat 
zijn op korte termijn en met flexibele volumes capaciteit te bieden.

Amendement 1085
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Als de beoordeling van de 
toereikendheid van de hulpbronnen voor 
een lidstaat, uitgevoerd overeenkomstig de 
beginselen vermeld in artikel 19, ernstige 
en blijvende problemen met de 
voorzieningszekerheid aan het licht 
brengt, kan de lidstaat voor bestaande 
opwekkingscapaciteit een tijdelijke 
vrijstelling van de toepassing van artikel 
23, lid 4, overwegen.

Or. en

Amendement 1086
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Capaciteitsproducten 
moeten worden gedefinieerd met een 
tijdschema van niet meer dan vier jaar. 
Voor alle hulpbronnen moeten dezelfde 
contracttermijnen beschikbaar zijn.

Or. en
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Amendement 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

Schrappen

Or. en

Amendement 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

Schrappen

Or. en

Amendement 1089
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
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hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe. De lidstaten 
passen ook geen capaciteitsmechanismen 
toe op markten met gereglementeerde 
prijzen of prijsplafonds, indien zij hun 
interconnectiedoelstellingen niet hebben 
behaald of indien netwerkcodes en 
richtsnoeren niet volledig zijn ingevoerd 
en toegepast.

Or. en

Motivering

Capaciteitsmechanismen mogen niet worden ingevoerd op markten die nog niet volledig zijn 
opengesteld en waar interconnectiecapaciteit ontbreekt.

Amendement 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil invoeren, moet 
hij aantonen dat dit strookt met de 
Europese beoordeling van de
toereikendheid van hulpbronnen, vooral 
met betrekking tot de rechtvaardiging, het 
toepassingsgebied, het begin en het einde 
en de meerjarige uitvoering.

Or. en

Amendement 1091
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. Wanneer bij de Europese
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer bij de nationale
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

Or. en

Amendement 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer bij een nationale
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt geen rekening gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel. Controle en beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op 
Europees niveau is nodig en kan nuttig zijn, maar dit middel mag alleen worden gebruikt als 
aanvulling op en ondersteuning van de nationale beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen.

Amendement 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 

5. Wanneer bij een nationale
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
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geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

Or. en

Amendement 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer bij een nationale
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

Or. en

Amendement 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer bij de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

Or. pl

Motivering

De belangrijkste referentie voor de invoering van capaciteitsmechanismen zou de nationale 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen moeten zijn.
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Amendement 1096
Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

5. De lidstaten kunnen 
capaciteitsmechanismen toepassen indien 
zij in overeenstemming zijn met de 
Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
van de Europese Commissie.

Or. en

Amendement 1097
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

5. De lidstaten moeten rekening 
houden met het resultaat van de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen wanneer zij beslissen
capaciteitsmechanismen toe te passen.

Or. en

Amendement 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van 

5. Wanneer een lidstaat een 
capaciteitsmechanisme wil toepassen, 
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hulpbronnen geen zorgpunt in verband 
met de toereikendheid van hulpbronnen 
wordt geconstateerd, passen de lidstaten 
geen capaciteitsmechanismen toe.

moet deze lidstaat toelichten hoe dit 
samenhangt met de beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen, met name 
voor wat betreft de rechtvaardiging.

Or. fr

Amendement 1099
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer bij de Europese
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

5. Wanneer bij een nationale
beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen geen zorgpunt in verband met 
de toereikendheid van hulpbronnen wordt 
geconstateerd, passen de lidstaten geen 
capaciteitsmechanismen toe.

Or. en

Amendement 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij het ontwerp van 
capaciteitsmechanismen nemen de 
lidstaten een uitstapclausule op, een 
bepaling die voorziet in efficiënte 
stopzetting van een 
capaciteitsmechanisme voor het geval dat 
de beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen aantoont dat het zorgpunt is 
weggenomen.

Or. en

Amendement 1101
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Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten mogen 
capaciteitsmechanismen toepassen indien 
er geen voldoende niveau van 
interconnectie is behaald en indien zij zijn 
gerechtvaardigd door de resultaten van de 
nationale beoordeling van de 
toereikendheid.

Or. en

Amendement 1102
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Capaciteitsmechanismen worden 
zo opgesteld dat een effectieve stopzetting 
mogelijk is zodra het zorgpunt voor 
toereikendheid is weggenomen. Hiertoe 
bevatten capaciteitsmechanismen een 
specifieke uitstapclausule.

Or. en

Amendement 1103
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Capaciteitsmechanismen die 
worden ingevoerd, zijn goed opgesteld: 
marktgebaseerd, technologieneutraal, 
open voor bestaande en nieuwe middelen, 
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open voor grensoverschrijdende 
deelname.

Or. en

Amendement 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de opstelling van 
capaciteitsmechanismen houden de 
lidstaten rekening met de 
milieudoelstelling van de stopzetting van 
ecologisch of economisch schadelijke 
subsidies.

Or. en

Amendement 1105
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis

Bij het ontwerp van 
capaciteitsmechanismen nemen de 
lidstaten een uitstapclausule op, een 
bepaling die voorziet in efficiënte 
stopzetting van een 
capaciteitsmechanisme voor het geval dat 
de beoordeling van de toereikendheid van 
hulpbronnen aantoont dat het zorgpunt is 
weggenomen.

Or. en
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Amendement 1106
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen

Bestaande mechanismen

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding 
van deze verordening] 
capaciteitsmechanismen toepassen, 
passen deze mechanismen zodanig aan 
dat deze in overeenstemming zijn met de 
artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 1107
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 18 bis, 21 en 23 
van deze verordening. Onverminderd de 
onmiddellijke toepassing van de in artikel 
23 vermelde emissiegrenswaarden en 
flexibiliteitsvereisten voltooien de lidstaten 
uiterlijk op [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
de beoordeling van bestaande 
capaciteitsmechanismen en van de 
bijbehorende contractuele of 
administratieve regeling en brengen zij 
deze in overeenstemming met de 
bepalingen van deze verordening. Zij 
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dienen bij de Commissie een gedetailleerd 
verslag in over de resultaten van de 
beoordeling en van de getroffen 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Om een gelijk speelveld te creëren, moeten bestaande capaciteitsmechanismen zo snel 
mogelijk worden gelijkgeschakeld met de algemene bepalingen.

Amendement 1108
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze binnen [twee] jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
in overeenstemming zijn met de artikelen 
18, 21 en 23 van deze verordening.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke termijn worden vastgesteld voor de aanpassing van bestaande 
capaciteitsmechanismen zodat zij voldoen aan de voorgestelde verordening.

Amendement 1109
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
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zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

zodanig aan dat deze binnen [twee] jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
in overeenstemming zijn met de artikelen 
18, 21 en 23 van deze verordening.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke termijn worden vastgesteld voor de aanpassing van bestaande 
capaciteitsmechanismen zodat zij voldoen aan de voorgestelde verordening.

Amendement 1110
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
in overeenstemming zijn met de artikelen 
18, 21 en 23 van deze verordening.

Or. en

Motivering

Voor de wettelijke duidelijkheid moet de uiterste termijn voor overeenstemming van 
bestaande mechanismen met de in de verordening voorgestelde regels worden gespecificeerd.

Amendement 1111
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
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zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

zodanig aan dat deze binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
in overeenstemming zijn met de artikelen 
18, 21 en 23 van deze verordening.

Or. en

Amendement 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze uiterlijk op 31 
december 2030 in overeenstemming zijn 
met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Or. pl

Motivering

Het doel van dit voorgestelde amendement is te voldoen aan het beginsel van legitieme 
verwachtingen, waarvoor een aanpassingsperiode vereist zou zijn om de lidstaten in staat te 
stellen capaciteitsmechanismen in overeenstemming te brengen met de uit deze verordening 
voortvloeiende vereisten.

Amendement 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze tegen 31 december 
2030 in overeenstemming zijn met de 
artikelen 18, 21 en 23 van deze 
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verordening.

Or. en

Amendement 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van 
deze verordening] capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze tegen 31 december 
2030 in overeenstemming zijn met de 
artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Er moet een redelijke overgangsperiode worden ingevoerd voor lidstaten die een 
capaciteitsmechanisme toepassen op de datum dat de elektriciteitsverordening in werking 
treedt.

Amendement 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding 
van deze verordening]
capaciteitsmechanismen toepassen, passen 
deze mechanismen zodanig aan dat deze in 
overeenstemming zijn met de artikelen 18, 
21 en 23 van deze verordening.

Lidstaten die capaciteitsmechanismen 
toepassen, passen deze mechanismen 
zodanig aan dat deze in overeenstemming 
zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze 
verordening.
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Or. en

Amendement 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis

Uiterlijk 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt een adviesraad voor ontwerp van de 
elektriciteitsmarkt opgericht. De 
adviesraad bestaat uit deskundigen van 
hoog niveau uit de EU-lidstaten en een 
relevante en evenwichtige groep 
deskundigen uit de energiesector, 
waaronder nutsbedrijven, investeerders, 
technologie-aanbieders, 
netwerkoperatoren, 
klimaatbeschermingsgroepen, 
vertegenwoordigers van consumenten en 
vertegenwoordigers van lokale 
energiegemeenschappen.

De adviesraad verstrekt de Commissie 
deskundigheid en inzicht, adviseert haar 
en biedt haar bijstand bij de beoordeling 
van de uitdagingen inzake het ontwerp 
van de huidige energiemarkt en de 
voorbereiding van toekomstige 
beleidsinitiatieven in verband hiermee. 
Hij formuleert ook opinies, aanbevelingen 
of verslagen waar nodig.

Uiterlijk 24 maanden na de oprichting 
van de adviesraad moet de Europese 
Commissie haar conclusies trekken uit de 
bespreking via een mededeling met de 
strategische prioriteiten voor een 
Europese elektriciteitsmarkt die in staat is 
de nodige investeringen te stimuleren voor 
een duurzame, veilige en betaalbare 
energietransitie.

Or. en
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