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Ändringsförslag 762
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät. 
Systemansvariga för distributionssystem 
och systemansvariga för 
överföringssystem ska ha rätt att 
godkänna flexibilitetstjänster som säkrar 
nätstabiliteten via resurser för nätdrift, 
dvs. kostnader för anskaffning av sådana 
flexibilitetstjänster eller byggnation och 
drift av en lagringsanläggning som ger 
den erfordrade flexibiliteten måste anses 
som nätinfrastruktur och måste 
behandlas likadant som investeringar i 
utbyggnad av nätet.

Or. en

Ändringsförslag 763
Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
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incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät. 
Systemansvariga för distributionssystem 
och systemansvariga för 
överföringssystem ska tillåtas att 
godkänna flexibilitetstjänster som säkrar 
nätstabiliteten via resurser för nätdrift. 
Kostnader för anskaffning av sådana 
flexibilitetstjänster eller byggnation och 
drift av en lagringsanläggning som ger 
den erfordrade flexibiliteten måste anses 
som nätinfrastruktur och måste 
behandlas likadant som investeringar i 
utbyggnad av nätet.

Or. en

Ändringsförslag 764
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av 
sina nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För 
detta ändamål ska tillsynsmyndigheter 
betrakta alla relevanta kostnader som 
berättigade och ta med dessa i 
distributionstariffer, och införa 
prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem för innovativa 
lösningar i distributionsnätet. För detta 
ändamål kommer tillsynsmyndigheter att 
erkänna alla rimliga kostnader för 
systemansvariga för distributionssystem 
för innovativa lösningar. Dessa 
inbegriper, bland annat, forskning och 
utveckling, genomförande av pilotprojekt 
samt lansering av ny teknik, såväl som 
tjänstekontrakt som nätoperatörer 
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effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

tilldelar för driften och utvecklingen av 
sina nät. Dessa kostnader tas med i 
beräkningen av 
distributionsnätoperatörer i 
distributionstarifferna. Tillsynssystemen 
ger distributionsnätoperatörerna
incitament till att öka effektiviteten, 
inklusive energieffektiviteten, i sina nät.

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.

Ändringsförslag 765
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av 
sina nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till distributionssystem för den 
mest effektiva driften och utvecklingen av 
sina nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen, i 
synnerhet via anskaffning av tjänster, 
inbegripet minskning av belastningen 
genom efterfrågeflexibilitet istället för 
nätutveckling och aggregering av lagring 
för stödtjänster. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheter betrakta alla relevanta 
kostnader som berättigade och ta med 
dessa i distributionstariffer, och införa 
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prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, möjliggöra och ge 
incitament till minskning av efterfrågan 
samt flexibilitet i sina nät.

Or. en

Ändringsförslag 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter får ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen, när 
sådana incitament anses ge relevanta 
fördelar för konsumenterna och alltid 
med beaktande av lokala särdrag. För 
detta ändamål ska tillsynsmyndigheter 
betrakta rimliga och ändamålsenliga
kostnader som berättigade och ta med 
dessa i tillåtna intäkter som täcks av
distributionstariffer, och införa 
prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av 
sina nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem för driften och 
utvecklingen av sina nät och till att 
integrera innovativa lösningar i 
distributionssystemen, inbegripet genom 
anskaffning av tjänster. För detta ändamål 
ska tillsynsmyndigheter betrakta alla 
relevanta kostnader som berättigade och ta 
med dessa i distributionstariffer, och införa 
prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten och digitaliseringen av 
distributionsnäten, inklusive utbyggnad 
av smarta nät och intelligenta mätsystem, 
i sina nät.

Or. en

Ändringsförslag 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter endast
betrakta relevanta kostnader som 
berättigade och ta med dessa i 
distributionstariffer, och införa 
prestationsmål för att uppgradera 
befintliga nät och bygga ut smarta nät på 
ett transparent sätt, för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten och energilagring, i 
sina nät.
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Or. en

Ändringsförslag 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten och energiflexibilitet, i 
sina nät samt att främja integreringen av 
energi från förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Den befintliga lydelsen återspeglar endast behovet av att höja effektiviteten för 
distributionsnäten. Systemansvariga för distributionssystem bör även uppmuntras att främja 
flexibilitet i nätet och integreringen av energi från förnybara energikällor, i enlighet med 
lydelsen i artikel 59.1 k i omarbetningen av direktiv 2009/72/EG, såsom föreslås i 
COM(2016) 864.

Ändringsförslag 770
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
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distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten och energiflexibilitet, i 
sina nät samt att främja integreringen av 
energi från förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Den befintliga lydelsen återspeglar endast behovet av att höja effektiviteten för 
distributionsnäten. Systemansvariga för distributionssystem bör även uppmuntras att främja 
flexibilitet i nätet och integreringen av energi från förnybara energikällor, i enlighet med 
lydelsen i artikel 59.1 k i omarbetningen av direktiv 2009/72/EG, såsom föreslås i 
COM(2016) 864.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, digitaliseringen och 
flexibiliteten, i sina nät.
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Or. en

Ändringsförslag 772
Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten och energilagring, i 
sina nät.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillsynsmyndigheter ska ge 
incitament till systemansvariga för 
distributionssystem till att upphandla 
tjänster för driften och utvecklingen av sina 
nät och till att integrera innovativa 
lösningar i distributionssystemen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta 
alla relevanta kostnader som berättigade 
och ta med dessa i distributionstariffer, och 
införa prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 

8. Medlemsstater ska ge incitament 
till systemansvariga för distributionssystem 
till att upphandla tjänster för driften och 
utvecklingen av sina nät och till att 
integrera innovativa lösningar i 
distributionssystemen. För detta ändamål 
ska medlemsstater betrakta alla relevanta 
kostnader som berättigade och ta med 
dessa i distributionstariffer, och införa 
prestationsmål för att ge de 
systemansvariga incitament till att öka 
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effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

effektiviteten, inklusive 
energieffektiviteten, i sina nät.

Or. en

Ändringsförslag 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationsbyrån: 
ange specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

utgår

(a) Förhållandet mellan tariffer som 
tillämpas på producenter och på 
konsumenter.

(b) De kostnader som ska täckas med 
tariffer.

(c) Tidsdifferentierade nättariffer.

(d) Lokaliseringssignaler.

(e) Förhållandet mellan överförings- och 
distributionstariffer, inbegripet principer 
som rör icke-diskriminering.

(f) Metoder för att säkerställa transparens 
i tariffernas fastställande och struktur.

(g) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer, inklusive undantag 
till tariffer.

Or. de
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Motivering

Tariffmetoderna och nättarifferna utgår från nationell och regional påverkan. En 
harmonisering av nättarifferna strider mot subsidiaritetsprincipen. Därför är det inte upp till
Acer att avge en rekommendation inom detta ramverk.

Ändringsförslag 775
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: 
ange specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

(a) Förhållandet mellan tariffer som 
tillämpas på producenter och på 
konsumenter.

(b) De kostnader som ska täckas med 
tariffer.

(c) Tidsdifferentierade nättariffer.

(d) Lokaliseringssignaler.

(e) Förhållandet mellan överförings- och 
distributionstariffer, inbegripet principer 
som rör icke-diskriminering.

(f) Metoder för att säkerställa transparens 
i tariffernas fastställande och struktur.

(g) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer, inklusive undantag 
till tariffer.

Or. en
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Motivering

Distributionstariffer måste återspegla strukturella och regionala förhållanden 
konsumtionsberoende. Mervärdet kan därför ifrågasättas. En harmoniserad struktur och en 
tvåårig uppdateringscykel skulle kunna orsaka väsentliga snedvridningar av tariffsystemet, 
t.ex. vad gäller förutsägbarhet av regleringsbeslut.

Ändringsförslag 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska nationella 
tillsynsmyndigheter som samarbetar inom 
ramen för byrån ta fram en mall för 
offentliggörande för att främja 
transparens vid fastställande av och för 
strukturen för överföringstariffer. Mallen 
ska åtminstone omfatta följande 
minimikrav för offentliggörande avseende 
tariffavgifter:
(a) Förhållandet mellan tariffer som 
tillämpas på producenter och på 
konsumenter.
(b) De kostnader och/eller tillåten inkomst 
eller målinkomst för systemansvariga för 
överföringssystem som ska täckas med 
tariffer.
(c) Tidsdifferentierade nättariffer.
(d) Lokaliseringssignaler.
(e) Förhållandet mellan överförings- och 
distributionstariffer
(f) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer, inklusive undantag 
till tariffer.
Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – sex månader efter 
ikraftträdandet], och därefter regelbundet 
vartannat år, ska den nationella 
tillsynsmyndigheten eller den/de 
systemansvariga för överföringssystem, 
enligt vad som beslutas av den nationella 
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tillsynsmyndigheten, offentliggöra 
information i enlighet med mallen för 
minimikrav för offentliggörande om 
metoden för beräkning av respektive 
nättariffer.

Or. en

Ändringsförslag 777
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån ta fram en mall 
för offentliggörande för att främja 
transparens vid fastställande av och för 
strukturen för överföringstariffer. Mallen
ska åtminstone omfatta följande 
minimikrav för offentliggörande avseende 
tariffavgifter:

Or. en

Ändringsförslag 778
Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
harmonisering av metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:
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Or. en

Ändringsförslag 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – ett år efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

Or. en

Motivering

Den tremånadersperiod som föreslås av Europeiska kommissionen är för kort för samråd med 
alla intressenter. Det föreligger en stor heterogenitet inom distribution och tariffer. Den 
konvergens som kommissionen föreslår är tidig. En verklig konvergens vore dock ett stort steg 
framåt.

Ändringsförslag 780
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för 
överföringstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 



PE609.625v01-00 16/191 AM\1133367SV.docx

SV

följande: följande:

Or. en

Motivering

På grund av regionala varianter bör metoder för distributionstariffer inte harmoniseras i 
detta skede.

Ändringsförslag 781
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för överförings-
och distributionstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

9. Senast den [Publikationbyrån: ange 
specifikt datum – tre månader efter 
ikraftträdandet] ska byrån lämna en 
rekommendation riktad till 
tillsynsmyndigheterna om en gradvis 
konvergens för metoder för 
överföringstariffer. Denna 
rekommendation ska åtminstone omfatta 
följande:

Or. en

Motivering

Med tanke på hur snabbt energisystemen utvecklas föreligger inget behov av gradvis 
konvergens för strukturer för distributionstariffer. Det inte motiverat med tanke på deras små 
gränsöverskridande konsekvenser och deras starka sammankoppling med lokala särdrag.

Ändringsförslag 782
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förhållandet mellan överförings-
och distributionstariffer, inbegripet 

(e) Förhållandet mellan överförings-
och distributionstariffer, inbegripet 
principer som rör icke-diskriminering, 
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principer som rör icke-diskriminering. såsom avtalats med EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 783
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer, inklusive undantag till
tariffer.

(g) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer, och hur sättet på 
vilket olika tariffer tillämpas för dem 
återspeglar en rättvis fördelning av 
kostnader och undviker oberättigat statligt 
stöd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer, inklusive undantag till 
tariffer.

(g) Grupper av nätanvändare som 
omfattas av tariffer i enlighet med 
egenskaper och former för konsumtion, 
inklusive undantag till tariffer.

Or. en

Ändringsförslag 785
Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Metoder för beräkning av 
fördelarna med egenförbrukning, 
decentraliserad produktion, lagring och 
efterfrågeflexibilitet, såväl som deras 
komplementaritet.

Or. en

Motivering

Genom utvecklingen av metoder för överförings- och distributionstariffer ska principer 
införas för bedömning av de verkliga ekonomiska, tekniska och samhälleliga konsekvenserna 
för aktiva konsumenter. Beaktandet av kostnader ska därför kompletteras av beaktandet av 
fördelar som följer av utvecklingen av egenförbrukning, egenproduktion, lagring och 
efterfrågeflexibilitet. Härvid ska i synnerhet fördelarna med minskade koldioxidutsläpp, 
reducerade inmatningspriser, och minskade behov av nätuppgradering beaktas.

Ändringsförslag 786
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Metoder för beräkning av 
fördelarna med egenförbrukning, 
decentraliserad produktion, lagring och 
efterfrågeflexibilitet, såväl som deras 
komplementaritet.

Or. en

Motivering

Nya aktörer bör inbegripas i bestämmelserna i denna artikel, i linje med ett bredare 
tillämpningsområde för förordningen i enlighet med artikel 1.

Ändringsförslag 787
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Lönsamhetsanalys för 
decentraliserade energiresurser.

Or. en

Ändringsförslag 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Lönsamhetsanalys för 
decentraliserade energiresurser.

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.

Ändringsförslag 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Vid tillämpning av punkt 9 d ska, 
vid lämnande av rekommendationer för 
kostnader som ska täckas med tariffer, de 
förluster och den överbelastning som 
orsakats som överskrider 
unionsgenomsnittet inte erkännas som 
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berättigade kostnader.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. Tillsynsmyndigheter ska anta en 
uppsättning indikatorer för mätning av 
resultat för systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem, som 
åtminstone bör inbegripa alla följande 
delar:

– Volymen inskränkt energi i MWh, 
uppdelad per typ av produktionskälla.

– Procentandel av ledningslängd som 
sköts enligt dynamiska 
ledningsvärderingar.

– Procentandel av omformarstationer som 
fjärrövervakas och fjärrkontrolleras i 
realtid.

– Procentandel av ledningslängd som 
sköts enligt dynamiska 
ledningsvärderingar.

– Förluster i nät med hög-, medel- och 
lågspänning.

– Frekvensen och tidslängden för 
strömavbrott i nätet.

Senast [två år efter ikraftträdandet av 
denna förordning], och därefter vartannat 
år, ska tillsynsmyndigheter offentliggöra 
en rapport om resultaten för 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem, vid behov 
tillsammans med rekommendationer om 
förbättringar.

Or. en
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Ändringsförslag 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utan att det påverkar 
tillämpningen av vidare harmonisering 
genom delegerade akter enligt artikel 55.1
k ska tillsynsmyndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till byråns rekommendation när 
de godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa 
i enlighet med artikel 59.6 a i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2].

utgår

Or. de

Motivering

Tariffmetoderna och nättarifferna utgår från nationell och regional påverkan. En 
harmonisering av nättarifferna strider mot subsidiaritetsprincipen. Därför är det inte upp till 
Acer att avge en rekommendation inom detta ramverk. En delegerad rättsakt krävs inte.

Ändringsförslag 792
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utan att det påverkar 
tillämpningen av vidare harmonisering 
genom delegerade akter enligt artikel 55.1
k ska tillsynsmyndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till byråns rekommendation när 
de godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa 
i enlighet med artikel 59.6 a i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2].

utgår
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Or. en

Motivering

Distributionstariffer måste återspegla strukturella och regionala förhållanden 
konsumtionsberoende. Mervärdet kan därför ifrågasättas. En harmoniserad struktur och en 
tvåårig uppdateringscykel skulle kunna orsaka väsentliga snedvridningar av tariffsystemet, 
t.ex. vad gäller förutsägbarhet av regleringsbeslut.

Ändringsförslag 793
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utan att det påverkar 
tillämpningen av vidare harmonisering 
genom delegerade akter enligt artikel 55.1
k ska tillsynsmyndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till byråns rekommendation när 
de godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa 
i enlighet med artikel 59.6 a i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utan att det påverkar 
tillämpningen av vidare harmonisering 
genom delegerade akter enligt artikel 55.1
k ska tillsynsmyndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till byråns rekommendation när 
de godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa 
i enlighet med artikel 59.6 a i 

10. Den information som offentliggörs 
enligt artikel 16.9 ska vara tillgänglig för 
allmänheten, vara gratis och inte ha 
några begränsningar vad gäller dess 
användning. Den ska offentliggöras a) på 
ett användarvänligt sätt, b) på ett tydligt, 
lättillgängligt och icke-diskriminerande 
sätt, c) i ett nedladdningsbart format, d) 
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[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2].

på ett eller flera av medlemsstatens 
officiella språk och, om tyska inte är 
något av medlemsstatens officiella språk, 
så långt det är möjligt på tyska.

Or. en

Ändringsförslag 795
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utan att det påverkar 
tillämpningen av vidare harmonisering 
genom delegerade akter enligt artikel 55.1
k ska tillsynsmyndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till byråns rekommendation när 
de godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa 
i enlighet med artikel 59.6 a i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2].

10. Senast sex månader efter 
ikraftträdandet, och därefter vartannat år, 
ska den nationella tillsynsmyndigheten 
eller de behöriga systemansvariga för 
överföringssystem, enligt vad som beslutas 
av den nationella tillsynsmyndigheten, 
offentliggöra information i enlighet med 
mallen för minimikrav för 
offentliggörande om metoden och all 
kostnadsinformation för beräkning av 
respektive nättariffer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utan att det påverkar tillämpningen 
av vidare harmonisering genom delegerade 
akter enligt artikel 55.1 k ska 
tillsynsmyndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till byråns rekommendation när de 
godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa i 

10. Utan att det påverkar tillämpningen 
av vidare harmonisering genom det
ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
tillsynsmyndigheterna tillämpa byråns 
riktlinjer när de godkänner eller fastställer 
överföringstariffer eller metoder för dessa i 
enlighet med artikel 59.6 a i [omarbetning 
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enlighet med artikel 59.6 a i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2].

av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Ändringsförslag 797
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Byrån ska övervaka 
genomförandet av sin rekommendation 
och lämna en rapport till kommissionen 
senast den 31 januari varje år. Den ska 
uppdatera rekommendationen minst en 
gång vartannat år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 798
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Byrån ska övervaka 
genomförandet av sin rekommendation 
och lämna en rapport till kommissionen 
senast den 31 januari varje år. Den ska 
uppdatera rekommendationen minst en 
gång vartannat år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 799
Angelika Niebler, Sven Schulze
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Byrån ska övervaka 
genomförandet av sin rekommendation 
och lämna en rapport till kommissionen 
senast den 31 januari varje år. Den ska 
uppdatera rekommendationen minst en 
gång vartannat år.

utgår

Or. de

Motivering

Tariffmetoderna och nättarifferna utgår från nationell och regional påverkan. En 
harmonisering av nättarifferna strider mot subsidiaritetsprincipen. Därför är det inte upp till 
Acer att avge en rekommendation inom detta ramverk.

Ändringsförslag 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Byrån ska övervaka 
genomförandet av sin rekommendation 
och lämna en rapport till kommissionen 
senast den 31 januari varje år. Den ska 
uppdatera rekommendationen minst en 
gång vartannat år.

11. Byrån ska regelbundet 
offentliggöra en sammanfattande rapport 
om den information som i enlighet med 
artikel 16.9 offentliggörs av de nationella 
tillsynsmyndigheterna eller de 
systemansvariga för överföringssystem. 
Efter två upplagor av den 
sammanfattande rapporten får byrån 
avfatta ett yttrande riktat till 
tillsynsmyndigheter om transparensen för 
överföringstariffer.

Or. en

Ändringsförslag 801
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten, särskilt 
sådana som avser nya sammanlänkningar.

(b) nätinvesteringar och optimering av 
användningen av befintliga 
sammanlänkningar för att bibehålla eller 
öka överföringskapaciteten, särskilt sådana 
som avser nya sammanlänkningar. Om 
intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
och/eller b, får de, förutsatt att den 
berörda medlemsstatens 
tillsynsmyndigheter godkänner det, 
användas som en intäkt som ska beaktas 
vid godkännande av metoder för att 
beräkna nättariffer och/eller fastställande 
av dessa.

Or. en

(Den sista delen av lydelsen härrör från den ursprungliga förordningen.)

Motivering

Inte endast konstruktion av nya sammanlänkningar utan även optimering av befintliga sådana 
ska finansieras genom intäkter från överbelastning, eftersom detta på samma sätt skulle 
kunna leda till att avhjälpa överbelastning. Denna ändring har även bäring i sammanhanget 
av den princip som inrättas i punkt 1 i denna artikel (”eller [inte] utgöra hinder för minskad 
överbelastning”), och är direkt kopplad till artikel 59.3 (”ska även tillämpas på väsentliga 
kapacitetsökningar i befintliga sammanlänkningar”).

Ändringsförslag 802
Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten, särskilt 
sådana som avser nya 
sammanlänkningar.

(b) samordnade avhjälpande åtgärder 
och/eller nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten, särskilt 
upp till målvärdet för 
överföringskapaciteten vid gränserna.
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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 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Ändringsförslag 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten, särskilt 
sådana som avser nya 
sammanlänkningar.

(b) samordnade avhjälpande åtgärder 
och/eller nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten upp till 
målvärdet för överföringskapaciteten vid 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 804
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten, särskilt 
sådana som avser nya 
sammanlänkningar.

(b) samordnade avhjälpande åtgärder 
och/eller nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten.

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nätinvesteringar för att bibehålla 
eller öka överföringskapaciteten, särskilt 
sådana som avser nya sammanlänkningar.

(b) nätinvesteringar för att öka 
överföringskapaciteten, särskilt sådana som 
avser nya sammanlänkningar.

Or. en

Ändringsförslag 806
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) integrering av utveckling av 
havsbaserade elnät och sammanlänkning 
av havsbaserad produktion med det 
landbaserade överföringsnätet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) sänkning av tariffer.

Or. en
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Ändringsförslag 808
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) utveckling av magasinpumpning 
av vatten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 810
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, får de, förutsatt att de berörda 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
godkänner det, som en sista utväg, 
användas, upp till ett högsta belopp som 
ska fastställas av dessa 
tillsynsmyndigheter, som en intäkt som 
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ska beaktas av tillsynsmyndigheterna när 
de godkänner metoder för att beräkna 
nättariffer och/eller fastställer dessa. 
Tillsynsmyndigheter får endast godkänna 
detta alternativ i fall där systemansvariga 
för överföringssystem fattar ett bindande 
beslut om att genomföra alla 
sammanlänkningsprojekt som har en 
positiv nettofördel och som har en 
balansräkning som är tillräcklig för att 
finansiera dessa investeringar.
Den resterande delen av intäkterna ska 
placeras på ett separat internkonto tills det 
blir möjligt att använda den för de
ändamål som avses i första stycket a 
och/eller b. Tillsynsmyndigheten ska 
informera byrån om det godkännande 
som avses i andra stycket.

Or. en

Motivering

Även om byrån håller med om och stöder idén om att intäkter från överbelastning bör 
användas för att förbättra och garantera den stabilitet för gränsöverskridande kapacitet som 
föreskrivs i förordning (EG) nr 714/2009 är förbudet mot att använda intäkter från 
överbelastning till att sänka nättariffer inte berättigat.

Ändringsförslag 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål. Alternativt får de, förutsatt 
att de berörda medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter godkänner det, 
användas, upp till ett högsta belopp som 
ska fastställas av dessa 
tillsynsmyndigheter, som en intäkt som 
ska beaktas av tillsynsmyndigheterna när 
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de godkänner metoder för att beräkna 
nättariffer och/eller fastställer dessa.
Den resterande delen av intäkterna ska 
placeras på ett separat internkonto tills 
det blir möjligt att använda den för de 
ändamål som avses i första stycket a 
och/eller b. Tillsynsmyndigheten ska 
informera byrån om det godkännande 
som avses i andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 812
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b. De får, förutsatt att de berörda 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
godkänner det, användas, upp till ett 
högsta belopp som ska fastställas av dessa 
tillsynsmyndigheter, som en intäkt som 
ska beaktas av tillsynsmyndigheterna när 
de godkänner metoder för att beräkna 
nättariffer och/eller fastställer dessa. Den 
resterande delen av intäkterna ska 
placeras på ett separat internkonto tills det 
blir möjligt att använda den för de
ändamål som avses i första stycket a 
och/eller b. Tillsynsmyndigheten ska 
informera byrån om det godkännande 
som avses i andra stycket.

Or. en

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 
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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.

Ändringsförslag 813
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a,
b, ba eller bc ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.
Trots andra stycket får, i medlemsstater 
där unionens sammanlänkningsmål på 15 
% är uppfyllt och ingen överbelastning av 
sammanlänkningarna förekommer eller 
förutses, de övriga intäkterna användas 
som intäkt som ska beaktas av de berörda 
medlemsstaternas nationella 
tillsynsmyndigheter när de godkänner 
metoder för att beräkna nättariffer 
och/eller fastställer dessa.

Or. en

Ändringsförslag 814
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
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användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, får de, förutsatt att de berörda 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
godkänner det, användas som en intäkt 
som ska beaktas av tillsynsmyndigheterna 
när de godkänner metoder för att beräkna 
nättariffer och/eller fastställer dessa.

Or. en

Ändringsförslag 815
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att den föreslagna texten tas bort och att den befintliga texten från 714/2009 
bibehålls, såsom i punkt 2 a.

Ändringsförslag 816
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b.
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Or. en

Ändringsförslag 817
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, ska de placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan 
användas för ändamålen i första stycket a 
eller b, får de användas för en sänkning 
av tariffer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ifall de mål som fastställs i första 
stycket a och b är uppfyllda, ska de övriga 
intäkterna användas som en intäkt som 
ska beaktas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna när de godkänner 
metoder för att beräkna nättariffer 
och/eller fastställer dessa.

Or. en

Ändringsförslag 819
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användningen av intäkter i 
enlighet med punkt 2 a och 2 b ska följa 
en metod som föreslås av byrån och 
godkänns av kommissionen. Byråns 
förslag ska lämnas in till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrå: tolv 
månader efter ikraftträdandet] och 
godkännas inom sex månader.

utgår

Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran från kommissionen uppdatera 
metoden, och kommissionen ska 
godkänna den uppdaterade metoden 
senast sex månader efter det att den 
lämnats in.

Före inlämnandet till kommissionen ska 
byrån samråda om metoden enligt artikel
15 i [omarbetning av förordning (EG) nr 
713/2009 enligt förslag i COM(2016) 
863/2].

Metoden ska åtminstone beskriva de 
villkor enligt vilka intäkterna får 
användas med avseende på punkt 2 a och 
2 b och de villkor enligt vilka, samt hur 
länge, de får placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till föregående punkt.

Ändringsförslag 820
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Användningen av intäkter i 
enlighet med punkt 2 a och 2 b ska följa 
en metod som föreslås av byrån och 

utgår
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godkänns av kommissionen. Byråns 
förslag ska lämnas in till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrå: tolv 
månader efter ikraftträdandet] och 
godkännas inom sex månader.

Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran från kommissionen uppdatera 
metoden, och kommissionen ska 
godkänna den uppdaterade metoden 
senast sex månader efter det att den 
lämnats in.

Före inlämnandet till kommissionen ska 
byrån samråda om metoden enligt artikel
15 i [omarbetning av förordning (EG) nr 
713/2009 enligt förslag i COM(2016) 
863/2].

Metoden ska åtminstone beskriva de 
villkor enligt vilka intäkterna får 
användas med avseende på punkt 2 a och 
2 b och de villkor enligt vilka, samt hur 
länge, de får placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Or. en

Motivering

Genom förordningen fastställs Acers befogenhet att föreslå metoder för användning av 
intäkter från överbelastning. Ett sådant krav påverkar direkt den exklusiva befogenheten för 
systemansvariga för överföringssystem att uppbära fullständigt ansvar för investeringar i 
överföringssystem. Detta krav på en ny befogenhet för Acer kan leda till icke-
återvinningsbara kostnader i fall av oriktig användning av investeringar. Av dessa skäl 
föreslår vi att punkt 3 i denna artikel tas bort.

Ändringsförslag 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen av intäkter i enlighet med 
punkt 2 a och 2 b ska följa en metod som 
föreslås av byrån och godkänns av 

utgår



AM\1133367SV.docx 37/191 PE609.625v01-00

SV

kommissionen. Byråns förslag ska lämnas 
in till kommissionen senast den 
[Publikationsbyrå: tolv månader efter 
ikraftträdandet] och godkännas inom sex 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 822
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen av intäkter i enlighet med 
punkt 2 a och 2 b ska följa en metod som 
föreslås av byrån och godkänns av 
kommissionen. Byråns förslag ska lämnas 
in till kommissionen senast den 
[Publikationsbyrå: tolv månader efter 
ikraftträdandet] och godkännas inom sex 
månader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 823
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran från kommissionen uppdatera 
metoden, och kommissionen ska 
godkänna den uppdaterade metoden 
senast sex månader efter det att den 
lämnats in.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 824
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Före inlämnandet till kommissionen ska 
byrån samråda om metoden enligt artikel
15 i [omarbetning av förordning (EG) nr 
713/2009 enligt förslag i COM(2016) 
863/2].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 825
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden ska åtminstone beskriva de 
villkor enligt vilka intäkterna får 
användas med avseende på punkt 2 a och 
2 b och de villkor enligt vilka, samt hur 
länge, de får placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 826
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden ska åtminstone beskriva de 
villkor enligt vilka intäkterna får 
användas med avseende på punkt 2 a och 
2 b och de villkor enligt vilka, samt hur 

utgår
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länge, de får placeras på ett separat 
internkonto för framtida användning för 
dessa ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 827
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I medlemsstater eller tredjeländer 
som använder sammanlänkningsintäkter 
som intäkter som ska beaktas vid 
beräkning av nättariffer som en del av en 
politik som uttryckligen är utformad för 
att attrahera nya investeringar i 
sammanlänkningskapacitet får alla 
intäkter som följer av tilldelning av 
kapacitet hos sammanlänkningar som ägs 
och drivs av en juridisk person som är 
separat från det huvudsakliga 
överföringssystemet, förutsatt att de 
berörda medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter godkänner det, 
användas upp till ett högsta belopp som 
ska fastställas av dessa 
tillsynsmyndigheter som intäkter som ska 
beaktas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna när de godkänner 
metoder för att beräkna nättariffer 
och/eller fastställer dessa.

Or. en

Ändringsförslag 828
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska i förväg tydligt 
fastställa hur eventuella intäkter från 
överbelastning kommer att användas, och
rapportera om den faktiska användningen 
av dessa intäkter. Årligen, och senast den 
31 juli varje år, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni
samma år, och hur dessa intäkter har 
använts, inklusive de specifika projekt där 
intäkterna använts eller det belopp som 
placerats på ett separat konto, 
tillsammans med en verifikation att denna 
användning är förenlig med denna 
förordning och den metod som utarbetats 
i enlighet med punkt 3.

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska rapportera om den 
faktiska användningen av dessa intäkter. 
Årligen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 31 
december samma år, och hur dessa intäkter 
har använts.

Or. en

Ändringsförslag 829
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska i förväg tydligt 
fastställa hur eventuella intäkter från 
överbelastning kommer att användas, och
rapportera om den faktiska användningen 
av dessa intäkter. Årligen, och senast den 
31 juli varje år, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni
samma år, och hur dessa intäkter har 
använts, inklusive de specifika projekt där 
intäkterna använts eller det belopp som 
placerats på ett separat konto, 

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska rapportera om den 
faktiska användningen av intäkter från 
överbelastning. Årligen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 31 
december samma år, och hur dessa intäkter 
har använts.
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tillsammans med en verifikation att denna 
användning är förenlig med denna 
förordning och den metod som utarbetats 
i enlighet med punkt 3.

Or. en

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.

Ändringsförslag 830
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska i förväg tydligt 
fastställa hur eventuella intäkter från 
överbelastning kommer att användas, och
rapportera om den faktiska användningen 
av dessa intäkter. Årligen, och senast den 
31 juli varje år, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska rapportera om 
användningen av intäkter från 
överbelastning. Årligen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 31 
december samma år, och hur dessa intäkter 
har använts, inklusive de specifika projekt 
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tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni
samma år, och hur dessa intäkter har 
använts, inklusive de specifika projekt där 
intäkterna använts eller det belopp som 
placerats på ett separat konto, 
tillsammans med en verifikation att denna 
användning är förenlig med denna 
förordning och den metod som utarbetats 
i enlighet med punkt 3.

där intäkterna använts.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att möjligheten tas bort för systemansvariga för överföringssystem att 
använda intäkter från överbelastning för att sänka nivån för överföringstariffer.

Ändringsförslag 831
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska i förväg tydligt 
fastställa hur eventuella intäkter från 
överbelastning kommer att användas, och 
rapportera om den faktiska användningen 
av dessa intäkter. Årligen, och senast den 
31 juli varje år, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni 
samma år, och hur dessa intäkter har 
använts, inklusive de specifika projekt där 
intäkterna använts eller det belopp som 
placerats på ett separat konto, tillsammans 
med en verifikation att denna användning 
är förenlig med denna förordning och den 
metod som utarbetats i enlighet med punkt 
3.

4. Systemansvariga för 
överföringssystem ska i förväg tydligt 
fastställa hur eventuella intäkter från 
överbelastning kommer att användas, och 
rapportera om den faktiska användningen 
av dessa intäkter. Årligen, och senast den 
31 juli varje år, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna offentliggöra en 
rapport som slår fast beloppet för de 
intäkter som samlats in för den 
tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni 
samma år, och hur dessa intäkter har 
använts, inklusive de specifika projekt där 
intäkterna använts, det belopp som 
placerats på ett separat konto, eller det 
belopp som har använts vid beräkning av 
nättariffer, tillsammans med en 
verifikation att denna användning är 
förenlig med denna förordning. I sådana 
fall där en del av intäkterna från 
överbelastning används vid beräkning av 
nättariffer får, i enlighet med punkt 2, 
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uppfyllande av systemansvariga för 
överföringssystem av åtaganden och 
kriterier för balansräkning fastställas i 
rapporten.

Or. en

Motivering

Förbudet mot att använda intäkter från överbelastning för att sänka nättariffer är inte 
berättigat.

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I medlemsstater eller tredjeländer 
som använder sammanlänkningsintäkter 
som intäkter som ska beaktas vid 
beräkning av nättariffer som en del av en 
politik som uttryckligen är utformad för 
att attrahera nya investeringar i 
sammanlänkningskapacitet får alla 
intäkter som följer av tilldelning av 
kapacitet hos sammanlänkningar som ägs 
och drivs av en juridisk person som är 
separat från det huvudsakliga 
överföringssystemet, förutsatt att de 
berörda medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter godkänner det, 
användas upp till ett högsta belopp som 
ska fastställas av dessa 
tillsynsmyndigheter som intäkter som ska 
beaktas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna när de godkänner 
metoder för att beräkna nättariffer 
och/eller fastställer dessa.

Or. en
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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 
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.

Ändringsförslag 833
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I medlemsstater eller tredjeländer 
som använder sammanlänkningsintäkter 
som intäkter som ska beaktas vid 
beräkning av nättariffer som en del av en 
politik som uttryckligen är utformad för 
att attrahera nya investeringar i 
sammanlänkningskapacitet får alla 
intäkter som följer av tilldelning av 
kapacitet hos sammanlänkningar som ägs 
och drivs av en juridisk person som är 
separat från det huvudsakliga 
överföringssystemet, förutsatt att de 
berörda medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter godkänner det, 
användas upp till ett högsta belopp som 
ska fastställas av dessa 
tillsynsmyndigheter som intäkter som ska 
beaktas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna när de godkänner 
metoder för att beräkna nättariffer 
och/eller fastställer dessa.

Or. en
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Ändringsförslag 834
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den nationella 
bedömningen av resurstillräcklighet, 
vilken ska beakta den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19. Metoden för en nationell 
bedömning av resurstillräcklighet ska 
fastställas av en medlemsstat och ska 
beakta den metod som hänvisas till i 
artikel 19.4.

Or. en

Ändringsförslag 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet, som bör beakta den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet enligt artikel 19. 
Metodiken för att genomföra en nationell 
bedömning av resurstillräcklighet 
kommer att anges av medlemsstaterna och 
beakta den metodik som avses i artikel 
19.4.

Or. pl
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Motivering

Den huvudsakliga referenspunkten vid införandet av kapacitetsmekanismer bör vara en 
bedömning av resurstillräcklighet som genomförs på nationell nivå.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den nationella 
bedömningen av resurstillräcklighet, 
vilken ska beakta den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19. Metoden för en nationell 
bedömning av resurstillräcklighet ska 
fastställas av en medlemsstat och ska 
beakta den metod som hänvisas till i 
artikel 19.4.

Or. en

Motivering

En trygg elförsörjning kommer endast att förverkligas om befogenheten att genomföra en 
bedömning av resurstillräcklighet lämnas åt medlemsstaterna. Även om övervakning och 
bedömning av resurstillräcklighet på europeisk nivå skulle kunna vara av nytta bör detta 
utgöra ett komplement och stöd till den nationella bedömningen. På europeisk nivå kan man 
inte inbegripa alla nationella krav med den nödvändiga detaljrikedomen och således inte på 
ett tillbörligt vis bedöma systemets tillräcklighet.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 1. Medlemsstaterna ska övervaka 
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resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den nationella 
bedömningen av resurstillräcklighet, 
vilken ska beakta den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19. Metoden för en nationell 
bedömning av resurstillräcklighet ska 
fastställas av en medlemsstat och ska 
beakta den metod som hänvisas till i 
artikel 19.4.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag beaktas inte subsidiaritetsprincipen. Även om övervakning och 
bedömning av resurstillräcklighet på europeisk nivå behövs och skulle kunna vara av nytta 
bör den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet endast utgöra ett komplement och 
stöd till den nationella bedömningen av resurstillräcklighet. Endast bedömningar som görs på 
nationell nivå skulle säkerställa en tillräcklig detaljrikedom. Inom ramen för den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet kan man inte inbegripa alla nationella förhållanden med 
den nödvändiga detaljrikedomen och således inte på ett tillbörligt vis bedöma systemets 
tillräcklighet.

Ändringsförslag 838
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den nationella 
bedömningen av resurstillräcklighet, 
vilken ska beakta den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19. Metoden för en nationell 
bedömning av resurstillräcklighet ska 
fastställas av en medlemsstat och ska 
beakta den metod som hänvisas till i 
artikel 19.4.

Or. en
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Ändringsförslag 839
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19 och på bedömningen av 
tillräcklighet med regional och nationell 
omfattning som inbegriper 
medlemsstatens territorier och följer 
metoderna såsom de definieras i artikel 
19.

Or. en

Ändringsförslag 840
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19. Alla metoder för bedömning av 
resurstillräcklighet ska vederbörligen 
beakta utvecklingen av efterfrågan på el 
och unionens lagstiftning om 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning



AM\1133367SV.docx 49/191 PE609.625v01-00

SV

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den nationella 
bedömningen av resurstillräcklighet. 
Medlemsstaterna får hänvisa till den
europeiska metoden för resurstillräcklighet 
enligt artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 842
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19, vilken ska komplettera 
nationella bedömningar av 
resurstillräcklighet.

Or. en

Ändringsförslag 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska göra en 
bedömning av resurstillräckligheten inom 
sina territorier med hänsyn till 
sammanlänkningen mellan systemet och 
uppgifterna i den europeiska bedömningen 
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av resurstillräcklighet enligt artikel 19.

Or. fr

Ändringsförslag 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska använda 
resultaten från den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19 för att verifiera farhågor 
rörande resurstillräcklighet inom sina 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 845
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka, 
rapportera om och offentliggöra uppgifter 
om resurstillräckligheten inom sina 
territorier på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 846
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
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Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka, 
rapportera om och offentliggöra uppgifter 
om resurstillräckligheten inom sina 
territorier på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 847
Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier i 
överensstämmelse med den europeiska 
metoden för resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.4.

Or. en

Motivering

Gemensamma regler och EU-metoder för bedömning av produktionstillräcklighet behövs för 
harmonisering av de olika nivåerna av bedömning (Europaöverskridande och nationell nivå) 
samt för att möjligen jämföra resultat mellan olika studier och bedömningar.

Ändringsförslag 848
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska 

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier i 
överensstämmelse med den europeiska 
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bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

metoden för resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.4.

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.

Ändringsförslag 849
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den europeiska
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

1. Medlemsstaterna ska övervaka 
resurstillräckligheten inom sina territorier 
på grundval av den nationella
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
artikel 19.

Or. en

Motivering

Endast bedömningar som görs på nationell nivå skulle säkerställa en tillräcklig 
detaljrikedom.

Ändringsförslag 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om bedömningen av 
resurstillräcklighet inom deras territorier 
(med hänsyn till sammanlänkningen 
mellan systemet och uppgifterna från den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet) konstaterar ett problem
ska medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. fr

Ändringsförslag 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den nationella bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av marknaden och
lagstiftning som orsakat eller bidragit till 
att problemet uppstått och fortskridit.

Or. en

Ändringsförslag 852
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 

2. Om nationella bedömningar eller
den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
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snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Ändringsförslag 853
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
marknadsmisslyckanden och/eller
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Ändringsförslag 854
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
marknadsmisslyckanden och/eller
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en
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Motivering

Eftersom marknadsmisslyckanden också kan utgöra orsaken till tillräcklighetsproblem bör 
också dessa marknadsmisslyckanden identifieras och hanteras.

Ändringsförslag 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning och 
marknadsmisslyckanden som orsakat eller 
bidragit till att problemet uppstått.

Or. en

Motivering

Inte endast snedvridningar till följd av lagstiftning utan även marknadsmisslyckanden, såsom 
hinder för marknadstillträde, konkurrensbegränsande beteende och begränsad tillgång till 
finansiering kan på ett oproportionerligt sätt utgöra en börda för viss teknik eller vissa 
aktörer, och sålunda bidra till att skapa tillräcklighetsproblem.

Ändringsförslag 856
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning och 
marknadsmisslyckanden som orsakat eller 
bidragit till att problemet uppstått.
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Or. en

Ändringsförslag 857
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning och 
marknadsmisslyckanden som orsakat eller 
bidragit till att problemet uppstått.

Or. en

Motivering

Utöver snedvridningar till följd av lagstiftning kan marknadsmisslyckanden, såsom hinder för 
marknadstillträde, konkurrensbegränsande beteende och begränsad tillgång till finansiering 
på ett oproportionerligt sätt utgöra en börda för viss teknik eller vissa marknadsaktörer, och 
kan bidra till att skapa tillräcklighetsproblem. Det är viktigt att se längre än endast 
snedvridningar till följd av lagstiftning.

Ändringsförslag 858
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning och 
marknadsmisslyckanden som orsakat eller 
bidragit till att problemet uppstått.

Or. en
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Ändringsförslag 859
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Ändringsförslag 860
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den nationella bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Motivering

Bedömningar av tillräcklighet bör genomföras av medlemsstater, godkännas av nationella 
tillsynsmyndigheter och baseras på en gemensam europeisk metod som definieras av Entso 
för el.

Ändringsförslag 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag beaktas inte subsidiaritetsprincipen. Även om övervakning och 
bedömning av resurstillräcklighet på europeisk nivå behövs och skulle kunna vara av nytta 
bör den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet endast utgöra ett komplement och 
stöd till den nationella bedömningen av resurstillräcklighet. Endast bedömningar som görs på 
nationell nivå skulle säkerställa en tillräcklig detaljrikedom. Inom ramen för den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet kan man inte inbegripa alla nationella förhållanden med 
den nödvändiga detaljrikedomen och således inte på ett tillbörligt vis bedöma systemets 
tillräcklighet.

Ändringsförslag 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Ändringsförslag 863
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om den nationella bedömningen 
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. pl

Motivering

Den huvudsakliga referenspunkten vid införandet av kapacitetsmekanismer bör vara en 
bedömning av resurstillräcklighet som genomförs på nationell nivå.

Ändringsförslag 864
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

2. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet konstaterar ett 
resurstillräcklighetsproblem ska 
medlemsstaterna kartlägga alla 
snedvridningar till följd av lagstiftning som 
orsakat eller bidragit till att problemet 
uppstått.

Or. en

Ändringsförslag 865
András Gyürk, György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för 
att undanröja alla konstaterade 
snedvridningar till följd av lagstiftning. 
Medlemsstater ska när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem särskilt 
överväga att undanröja snedvridningar 
till följd av lagstiftning, möjliggöra 
bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, 
åtgärder på efterfrågesidan och 
energieffektivitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 866
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan och en genomförandeplan för 
antagande av åtgärder för att undanröja alla 
konstaterade snedvridningar till följd av 
lagstiftning och marknadsmisslyckanden. 
Medlemsstater ska när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem särskilt 
säkerställa att de bidrar till EU:s klimat-
och energimål för 2030 samt 2050 års mål 
för minskning av koldioxidutsläpp och 
ska undanröja snedvridningar till följd av 
lagstiftning, möjliggöra bristprissättning 
och utveckla sammanlänkningar, 
energilagring, flexibilitet och 
decentraliserade energiresurser på 
efterfrågesidan samt energieffektivitet. 
Medlemsstaterna ska anmäla tidsplanerna 
till kommissionen för godkännande. 
Kommissionen ska bedöma huruvida 
dessa åtgärder räcker för att undanröja 
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snedvridningen av marknaden och fatta 
ett beslut om överensstämmelsen av de 
anmälda åtgärderna i medlemsstaternas 
tidsplaner med energiunionens 
övergripande mål. Medlemsstater ska 
regelbundet rapportera om framsteg mot 
genomförande av de åtgärder som 
fastställs i deras tidsplaner.
Åtgärder kan inbegripa att
(a) undanröja snedvridningar till följd av 
lagstiftning och marknadsmisslyckanden, 
i synnerhet hinder för förbättrad
energieffektivitet, flexibilitet och 
införande av förnybar energi,
(b) undanröja det potentiella överskottet 
på kapacitet på marknaden genom att 
först koppla bort de mest förorenande och 
minst flexibla resurserna från nätet,
(c) undanröja pristak,
(d) införa en administrativ mekanism för 
bristprissättning enligt artikel 44 i 
[kommissionens förordning om 
fastställande av riktlinjer för 
elbalansering],
(e) höja sammanlänkningskapaciteten när 
så krävs enligt bedömningen av 
tillräcklighet sammanlänkningsmålet 
samt stärka och optimera det interna nätet 
för hantering av överbelastning,
(f) förbättra energieffektiviteten, utveckla 
efterfrågeflexibilitet och 
lagringskapacitet.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om resurstillräcklighet måste på ett inkluderande sätt omfatta alla 
marknadsprinciper som fastställts i föregående artiklar, såsom till exempel i artikel 3 eller 
16, så att resultatet kan utgöra underlag för kapacitetsbeslut. Därför är det nödvändigt att 
förteckna dessa här tillsammans.

Ändringsförslag 867
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3. Ett beslut om att införa en 
kapacitetsmekanism ska utgöra ett sista 
alternativ. Ett beslut om införande av 
kapacitetsmekanismer måste baseras på 
regionala bedömningar av tillräcklighet. 
Dessa bedömningar ska utgöra den 
avgörande faktorn för att bestämma 
huruvida kapacitetsmekanismer ska 
införas. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem
särskilt överväga att öka andelen förnybar 
energi, undanröja snedvridningar till följd 
av lagstiftning, möjliggöra bristprissättning 
och utveckla sammanlänkningar, 
energilagring, åtgärder på efterfrågesidan 
och energieffektivitet. Medlemsstater ska 
när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem följa en 
uppsättning av tydliga och transparenta 
kriterier som prioriterar de mest hållbara 
alternativen som stödmottagare inom 
ramen för kapacitetsmekanismer efter 
samråd om den föreslagna mekanismen 
med åtminstone sina angränsande 
medlemsstater som de har elanslutning
till. Medlemsstaterna ska särskilt

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 

3. Medlemsstater som har 
resurstillräcklighetsproblem ska 
offentliggöra en färdplan med en tidsplan 
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till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning,
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring,
åtgärder på efterfrågesidan och
energieffektivitet.

för antagande av åtgärder för att undanröja 
alla konstaterade snedvridningar till följd 
av lagstiftning. Medlemsstater ska när de 
hanterar resurstillräcklighetsproblem 
beakta principerna i artikel 3 och särskilt 
överväga att
a) undanröja snedvridningar till följd av 
lagstiftning
b) undanröja befintliga pristak
c) möjliggöra bristprissättning via fri 
prissättning
d) höja sammanlänkningskapaciteten
e) möjliggöra obehindrat 
marknadstillträde för alla 
marknadsaktörer
f) utveckla energilagring
g) utveckla åtgärder på efterfrågesidan
h) investera i energieffektivitet

Or. en

Ändringsförslag 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för 
att undanröja alla konstaterade 
snedvridningar till följd av lagstiftning.
Medlemsstater ska när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem särskilt
överväga att undanröja snedvridningar till 
följd av lagstiftning, möjliggöra 
bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3. Medlemsstater ska när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem överväga att 
undanröja snedvridningar till följd av 
lagstiftning, möjliggöra bristprissättning 
och utveckla sammanlänkningar, 
energilagring, åtgärder på efterfrågesidan 
och energieffektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 870
Kathleen Van Brempt
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning och för att hantera 
marknadsmisslyckanden. Medlemsstater 
ska när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem särskilt 
överväga att undanröja snedvridningar till 
följd av lagstiftning, möjliggöra 
bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 871
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan, egenproduktion och 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 872
Pavel Telička
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning, 
egenproduktion, och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, åtgärder 
på efterfrågesidan och energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
en tidsplan för antagande av åtgärder för att 
undanröja alla konstaterade snedvridningar 
till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska 
när de hanterar resurstillräcklighetsproblem 
särskilt överväga att undanröja 
snedvridningar till följd av lagstiftning, 
möjliggöra bristprissättning och utveckla 
sammanlänkningar, energilagring, 
åtgärder på efterfrågesidan och 
energieffektivitet.

3. Medlemsstater med konstaterade 
resurstillräcklighetsproblem ska 
offentliggöra en genomförandeplan med 
en sammanhängande tidsplan för 
antagande av åtgärder för att undanröja alla 
konstaterade snedvridningar till följd av 
lagstiftning och marknaden. 
Medlemsstater ska när de hanterar 
resurstillräcklighetsproblem följa artikel 3 
och ska särskilt

Or. en

Ändringsförslag 874
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) undanröja snedvridningar till följd 
av lagstiftning och 
marknadsmisslyckanden, i synnerhet 
hinder för energieffektivitet och införande 
av förnybar energi,

Or. en

Ändringsförslag 875
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) undanröja det potentiella 
överskottet på kapacitet på marknaden 
genom att först koppla bort de mest 
förorenande och minst flexibla resurserna 
från nätet,

Or. en

Ändringsförslag 876
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) där så krävs höja 
sammanlänkningskapaciteten samt 
hantera överbelastning på det interna 
nätet,

Or. en
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Ändringsförslag 877
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) förbättra energieffektiviteten, 
utveckla åtgärder för efterfrågeflexibilitet 
och lagringskapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 878
Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater ska fastställa 
indikatorer för rapportering om 
effektiviteten för de åtgärder som antagits 
i enlighet med punkt 3, och ska 
tillbörligen se över den potentiella 
kapacitetsmekanism som inrättats.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att fastställa en ram som säkerställer att tillgripandet av 
kapacitetsmekanismen görs som en sista utväg. Införande av indikatorer och ett krav på att 
rapportera om utvecklingen av det konstaterade problemet kommer att bidra till att begränsa 
kapacitetsmekanismens snedvridande effekt på marknaden.

Ändringsförslag 879
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ifall en ny kapacitetsmekanism 
införs ska genomförandeplanen även 
innehålla en omfattande 
utfasningsstrategi, inbegripet en tidsram 
för denna kapacitetsmekanism.

Or. en

Motivering

I enlighet med de bestämmelser som är kopplade till artikel 23 (och 18 a) ska 
kapacitetsmekanismer som införs till följd av ett resurstillräcklighetsproblem (artikel 23 sista 
stycket) vara av tillfällig karaktär och inbegripa en tidsram för utfasning.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska lämna in 
färdplanen med en tidsplan för antagande 
av åtgärder för att undanröja alla 
konstaterade snedvridningar till följd av 
lagstiftning till kommissionen för översyn.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen får, inom två 
månader efter mottagandet av färdplanen, 
besluta om åtgärderna är tillräckliga för 
att undanröja snedvridningar till följd av 
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lagstiftning, och får ålägga 
medlemsstaterna att ändra färdplanen i 
enlighet därmed.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Medlemsstaterna ska övervaka 
tillämpningen av färdplanen och ska 
offentliggöra resultaten i en årlig rapport.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Medlemsstaterna ska lämna in en 
rapport om sin övervakning av 
tillämpningen av genomförandeplanen till 
byrån för ett yttrande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3e (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Byrån ska lämna in sitt yttrande 
till kommissionen enligt punkt 3 d. 
Kommissionen ska besluta om tillräckliga 
reformer har genomförts.

Or. en

Ändringsförslag 885
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Regler om kapacitetsmekanismer

1. Ifall ett tillräcklighetsproblem 
konstaterats genom den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet ska 
medlemsstater kunna hantera återstående 
problem som inte kan undanröjas genom 
åtgärderna enligt artikel 18.3, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd.

2. Medlemsstaterna ska bedöma om en 
kapacitetsmekanism i form av strategisk 
reserv kan ta itu med 
resurstillräcklighetsproblemen. Endast 
om så inte är fallet får medlemsstaterna 
tillämpa en annan typ av mekanism. 
Sådana mekanismer får inte leda till 
onödig snedvridning av marknaden eller 
begränsa den gränsöverskridande 
handeln. De ska vara öppna för all 
produktionsteknik, lagring, 
energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet. 
Den kapacitetsmängd som ingår i ett 
åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet. Storleken på vad som 
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anskaffas inom ramen för 
kapacitetsmekanismen ska godkännas av 
den nationella tillsynsmyndigheten.

3. När en medlemsstat tillämpar en 
kapacitetsmekanism ska den se över 
denna mekanism före [två år efter 
ikraftträdandet av denna förordning] och 
varje år därefter och se till att inga nya 
avtal ingås enligt denna mekanism om

(a) den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet inte har konstaterat ett 
resurstillräcklighetsproblem, och/eller

(b) om de åtgärder som avses i punkt 3 
inte har genomförts i tillräcklig grad i 
enlighet med punkt 3e.

4. Kapacitetsmekanismerna ska vara 
tillfälliga.

De ska godkännas av kommissionen för 
högst fyra år. De ska fasas ut eller 
åtminstone skalas ned, på grundval av 
genomförandeplanen i enlighet med 
artikel 18.3 och 18.3a.

5. Produktionskapacitet ska endast vara 
berättigad att utgöra en del av en 
kapacitetsmekanism om

(a) dess totala utsläpp av växthusgaser per 
kilowattimme av producerad el i 
anläggningen inte överskrider 350 g 
koldioxidekvivalenter från 
[Publikationsbyrån: datum för denna 
förordnings ikraftträdande], och

(b) den under belastning är kapabel att 
öka eller minska med minst en nivå på 5 
% av dess kapacitet per minut och kan 
minimera den nödvändiga nivån för stabil 
produktion under 40 % av kraftverk som 
drar nytta av kapacitetsmekanismer.

6. Kapacitetsleverantörer ska följa EU:s 
miljökvalitetsnormer och prestanda ska 
inte överstiga de striktare utsläppsnivåer 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
och högre segmentet av 
energieffektivitetsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik för alla relevanta 
slutsatser avseende bästa tillgängliga 
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teknik som fastställts för nya 
anläggningar som ska delta i 
kapacitetsmekanismer.

7. Utan att det påverkar den omedelbara 
tillämpningen av de krav för 
utsläppsgränser [och flexibilitet] som 
fastställs i punkt 5 ska medlemsstater 
senast [två år efter ikraftträdandet av 
denna förordning] slutföra översynen av 
befintliga kapacitetsmekanismer, och av 
tillhörande avtalsmässiga och 
administrativa arrangemang, och få dem 
att stämma överens med bestämmelserna i 
denna förordning. De ska lämna in en 
utförlig rapport till kommissionen om 
översynens resultat och om vidtagna 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Kapacitetsmekanismer kan, om de inte utformas väl eller är tillfälliga till sin karaktär, skapa 
allvarliga snedvridningar av marknaden. De ska inte användas som en livlina för 
konventionell produktionskapacitet. Det är av yttersta vikt att sådana mekanismer är öppna 
för alla marknadsaktörer, inbegripet över gränser, och att de inbegriper flexibilitetskriterier 
för att faktiskt kunna tillhandahålla kapacitet med kort varsel och med flexibla volymer.

Ändringsförslag 886
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Regler om kapacitetsmekanismerna

1. Medlemsstaterna ska bedöma om en 
kapacitetsmekanism i form av strategisk 
reserv kan ta itu med 
resurstillräcklighetsproblemen. Om detta 
inte är fallet får medlemsstaterna tillämpa 
en annan typ av mekanism. Sådana 
mekanismer får inte leda till onödig 
snedvridning av marknaden eller 
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begränsa den gränsöverskridande 
handeln. De ska vara öppna för all 
produktionsteknik, lagring, 
energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet. 
Den kapacitetsmängd som ingår i ett 
åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet. De parametrar som avgör 
vilken kapacitetsmängd som anskaffas 
inom ramen för kapacitetsmekanismen 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten.

2. När en medlemsstat tillämpar en 
kapacitetsmekanism ska den se över 
denna mekanism före [två år efter 
ikraftträdandet av denna förordning] och 
se till att inga nya avtal ingås enligt denna 
mekanism om a) den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet inte 
har konstaterat ett 
resurstillräcklighetsproblem, och/eller b) 
de åtgärder som avses i punkt 3 inte har 
genomförts i tillräcklig grad.

3. Kapacitetsmekanismerna ska vara 
tillfälliga. De ska godkännas av 
kommissionen för högst fyra år. De ska 
fasas ut eller åtminstone skalas ned, på 
grundval av genomförandeplanen i 
enlighet med artikel 18.3.

Produktionskapacitet ska endast vara 
berättigad att utgöra en del av en 
kapacitetsmekanism om

(a) dess totala utsläpp av växthusgaser per 
kilowattimme av producerad el i 
anläggningen inte överskrider 350 g 
koldioxidekvivalenter från 
[Publikationsbyrån: datum för denna 
förordnings ikraftträdande], och

(b) den under belastning är kapabel att 
öka eller minska med minst en nivå på 5 
% av dess kapacitet per minut.

4. Kapacitetsleverantörer ska följa EU:s 
miljökvalitetsnormer och ha bästa 
tillgängliga teknik för att delta i 
kapacitetsmekanismer.
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Or. en

Ändringsförslag 887
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på 
el för varje år under en tioårsperiod från 
dagen för bedömningen.

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska 
resurstillräcklighet i Europeiska unionen 
utvärderas. Bedömningen bör vara 
baserad på medlemsstaternas nivåer av 
tillräcklighet och föreskriva elområden på 
regional nivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el 
för varje år under en tioårsperiod från 
dagen för bedömningen.

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el i 
unionen, inom de relevanta medlemsstater 
som utgör en region och för varje 
medlemsstat, för ett, fem och tio år framåt
från dagen för bedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 889
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
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Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el 
för varje år under en tioårsperiod från 
dagen för bedömningen.

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el 
med avseende på tillgången av primära 
resurser för varje år under en tioårsperiod 
från dagen för bedömningen.

Or. en

Motivering

På grund av införandet av den nya termen ”bedömning av resurstillräcklighet” är det 
nödvändigt att definiera sambandet för det nya omfånget av produktionstillräcklighet till 
primära källor. Missledande formulerade krav för tillgång av primära källor kan påverka den 
slutliga metoden och omfånget av föreslagna åtgärder inom området system- och 
resurstillräcklighet.

Ändringsförslag 890
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el 
för varje år under en tioårsperiod från 
dagen för bedömningen.

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el 
med avseende på tillgången av primära 
resurser för varje år under en tioårsperiod 
från dagen för bedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 891
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på el 
för varje år under en tioårsperiod från 
dagen för bedömningen.

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten, såväl som i den 
regionala bedömningen av tillräcklighet,
ska anges elsystemets sammantagna 
tillräcklighet för den befintliga och 
förväntade efterfrågan på el för varje år 
under en tioårsperiod från dagen för 
bedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräckligheten ska anges elsystemets 
sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på 
el för varje år under en tioårsperiod från 
dagen för bedömningen.

1. I den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet ska 
resurstillräcklighetsproblem fastställas i 
unionen, inom de relevanta 
medlemsstaterna i systemdriftsregionen 
och för varje medlemsstat, och när så är 
relevant, för varje elområde.

Or. en

Ändringsförslag 893
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systemansvariga för 
överföringssystem ska förse Entso för el 
med de data som Entso för el behöver för 
att varje år genomföra den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Entso 
för el ska genomföra bedömningen varje 

3. Systemansvariga för 
överföringssystem ska förse Entso för el 
med de data som Entso för el behöver för 
att varje år genomföra den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Entso 
för el ska genomföra bedömningen varje 
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år. år. Marknadsaktörer ska, på grundval av 
deras möjligheter och tillgång till data,
förse systemansvariga för 
överföringssystem med data om förväntad 
framtida utnyttjande av 
produktionskällor.

Or. en

Ändringsförslag 894
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systemansvariga för 
överföringssystem ska förse Entso för el 
med de data som Entso för el behöver för 
att varje år genomföra den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Entso 
för el ska genomföra bedömningen varje 
år.

3. Systemansvariga för 
överföringssystem ska förse Entso för el 
med de data som Entso för el behöver för 
att varje år genomföra den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Entso 
för el ska genomföra bedömningen varje 
år. Marknadsaktörer ska, på grundval av 
deras möjligheter och tillgång till data, 
förse systemansvariga för 
överföringssystem med data om förväntad 
framtida utnyttjande av 
produktionskällor.

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systemansvariga för 
överföringssystem ska förse Entso för el 
med de data som Entso för el behöver för 
att varje år genomföra den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Entso 
för el ska genomföra bedömningen varje 
år.

3. Systemansvariga för 
överföringssystem ska förse Entso för el 
med de data som Entso för el behöver för 
att varje år genomföra den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Enligt nationell lagstiftning kan de 
systemansvariga för överföringssystem ha 
rätt att begära relevanta data som inte 
innehåller kommersiellt känslig 
information från producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
och andra marknadsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 897
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De systemansvariga för 
överföringssystem ska ha rätt att begära 
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relevanta data som inte innehåller 
kommersiellt känslig information, och 
som inte redan samlats in av de relevanta 
systemansvariga för distributionssystem, 
från producenter och andra 
marknadsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 898
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet ska baseras på en metod 
som ska säkerställa att bedömningen

4. Den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet ska baseras på en 
transparent metod som ska säkerställa att 
bedömningen

Or. en

Ändringsförslag 899
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) baseras på lämpliga scenarier som 
stämmer överens med de syften och mål 
som avtalats inom den politiska ramen för 
klimat och energi som täcker perioden 
från 2020 till 2030, såväl som med EU:s 
mål för minskning av koldioxidutsläpp för 
2050 samt med Parisavtalet,

Or. en

Ändringsförslag 900
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Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) baseras på lämpliga scenarier som 
stämmer överens med de syften och mål 
som avtalats inom den politiska ramen för 
klimat och energi som täcker perioden 
från 2020 till 2030, såväl som med EU:s 
mål för minskning av koldioxidutsläpp för 
2050 samt med Parisavtalet,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till ändringen av artikel 18.3.

Ändringsförslag 901
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning och 
nybyggnation av produktionsanläggningar 
samt åtgärder för att nå 
energieffektivitetsmål, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol,

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning, läggande i 
malpåse och nybyggnation av 
produktionsanläggningar samt åtgärder för 
att nå mål för energieffektivitet och 
elsammanlänkning, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol, och 
tillbörligen beakta bidraget från alla 
resurser och deras potential för teknisk 
utveckling, dvs. via övervakning av 
flexibilitet som är tillgänglig i systemet, 
inbegripet befintlig och potentiell 
flexibilitet från produktion, 
efterfrågesidan, sammanlänkning och 
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lagring,

Or. en

Ändringsförslag 902
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning och 
nybyggnation av produktionsanläggningar 
samt åtgärder för att nå 
energieffektivitetsmål, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol,

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning, läggande i 
malpåse och nybyggnation av 
produktionsanläggningar, åtgärder för att 
nå energieffektivitetsmål, åtgärder för att 
nå mål för elsammanlänkning, och 
lämpliga antaganden om känslighet för 
grossistpriser och prisutvecklingen för kol,

Or. en

Ändringsförslag 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning och 
nybyggnation av produktionsanläggningar 
samt åtgärder för att nå 
energieffektivitetsmål, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol,

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning och 
nybyggnation av produktionsanläggningar 
samt åtgärder för att nå energieffektivitets-
och sammanlänkningsmål, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol,

Or. en
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Ändringsförslag 904
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) baseras på lämpliga scenarier för 
förväntad tillgång och efterfrågan, 
inklusive en ekonomisk bedömning av 
sannolikheten för avställning och 
nybyggnation av produktionsanläggningar 
samt åtgärder för att nå 
energieffektivitetsmål, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol,

(b) baseras på lämpliga nationella
scenarier för förväntad tillgång och 
efterfrågan, inklusive en ekonomisk 
bedömning av sannolikheten för 
avställning och nybyggnation av 
produktionsanläggningar samt åtgärder för 
att nå energieffektivitetsmål, och lämpliga 
antaganden om känslighet för grossistpriser 
och prisutvecklingen för kol,

Or. en

Ändringsförslag 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) på lämpligt sätt beaktar bidragen 
från alla resurser, inklusive befintlig och 
framtida energiproduktion, energilagring 
och efterfrågestyrning, samt och import-
och exportmöjligheter och deras bidrag till 
flexibel systemdrift,

(c) på lämpligt sätt beaktar bidragen 
från alla resurser och deras potential för 
teknisk utveckling, inklusive befintlig och 
framtida energiproduktion, energilagring 
och efterfrågestyrning, samt och import-
och exportmöjligheter och deras bidrag till 
flexibel systemdrift,

Or. en

Ändringsförslag 906
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) på lämpligt sätt beaktar bidragen 
från alla resurser, inklusive befintlig och 
framtida energiproduktion, energilagring 
och efterfrågestyrning, samt och import-
och exportmöjligheter och deras bidrag till 
flexibel systemdrift,

(c) på lämpligt sätt beaktar bidragen 
från alla resurser och deras potential för 
teknisk utveckling, inklusive befintlig och 
framtida energiproduktion, energilagring 
och efterfrågestyrning, samt och import-
och exportmöjligheter och deras bidrag till 
flexibel systemdrift,

Or. en

Ändringsförslag 907
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) på lämpligt sätt beaktar bidragen 
från alla resurser, inklusive befintlig och 
framtida energiproduktion, energilagring 
och efterfrågestyrning, samt och import-
och exportmöjligheter och deras bidrag till 
flexibel systemdrift,

(c) på lämpligt sätt beaktar bidragen 
från alla resurser, inklusive befintlig och 
framtida energiproduktion, energilagring, 
sektorsintegration och efterfrågestyrning, 
samt och import- och exportmöjligheter 
och deras bidrag till flexibel systemdrift,

Or. de

Motivering

Tillägget av sektorsintegration i förordningen syftar till att säkerställa hållbarhet och lika 
spelregler för alla marknadsbaserade resurser i syfte att uppnå målen med unionens inre 
marknad för energi.

Ändringsförslag 908
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) inbegriper scenarier utan 
befintliga eller planerade 

utgår
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kapacitetsmekanismer,

Or. en

Ändringsförslag 909
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led h – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ”nivå av tillförlitlig kapacitet som 
krävs för att säkerställa tillräcklighet”

Or. en

Ändringsförslag 910
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) kartlägger orsakerna till eventuella 
resurstillräcklighetsproblem, särskilt om 
den är en nät- eller resursbegränsning, eller 
båda.

(i) kartlägger orsakerna till eventuella 
resurstillräcklighetsproblem, särskilt om 
den är en nät- eller resursbegränsning, eller 
ett marknadsmisslyckande.

Or. en

Ändringsförslag 911
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) respekterar verklig nätutveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 912
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) respekterar verklig nätutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 913
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) respekterar verklig nätutveckling.

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.

Ändringsförslag 914
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den [Publikationbyrån: sex 
månader efter denna förordnings 

5. Senast den [Publikationbyrån: sex 
månader efter denna förordnings 
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ikraftträdande] ska Entso för el till byrån 
lämna in ett utkast till metod för att 
beräkna

ikraftträdande] ska Entso för el 
offentliggöra och till byrån lämna in ett 
utkast till metod för att beräkna

Or. en

Ändringsförslag 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led a
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) värdet för förlorad last, (a) värdet för förlorad last; metodiken 
för att beräkna värdet för förlorad last ska 
berättiga medlemsstaterna att ta hänsyn 
till lokala ekonomiska förhållanden,

Or. pl

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra det möjligt för medlemsstaterna att ta hänsyn till sina 
egna särdrag och att undvika diskriminering mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 916
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) värdet för förlorad last, (a) värdet för förlorad last. Metoden 
för beräkning av värdet för förlorad last 
ska göra det möjligt för medlemsstater att 
beakta lokala ekonomiska förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 917
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Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) värdet för förlorad last, (a) värdet för förlorad last. Metoden 
för beräkning av värdet för förlorad last 
ska göra det möjligt för medlemsstater att 
beakta lokala ekonomiska förhållanden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) värdet för förlorad last, (a) värdet för förlorad last. Metoden 
för beräkning av värdet för förlorad last 
ska göra det möjligt för medlemsstater att 
beakta lokala ekonomiska förhållanden.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna syftar till att minska dessa ekonomiska skillnader mellan 
medlemsstaterna och till att undvika diskriminering av kunder i någon medlemsstat.

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) värdet för förlorad last, (a) värdet för förlorad last, med 
beaktande av nivån av sammanlänkning i 
varje medlemsstat,
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Or. en

Ändringsförslag 920
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) tillförlitlighetsnormen uttryckt som 
”förväntad energi ej levererad” och 
”förväntad belastningsförlust”.

(c) tillförlitlighetsnormen uttryckt som 
”förväntad energi ej levererad” och 
”förväntad belastningsförlust”. 
Medlemsstater ska fastställa ett målvärde 
för tillförlitlighetsnormen i 
överensstämmelse med EU:s 
tillräcklighetsmetod som tagit fram av 
Entso för el.

Or. en

Ändringsförslag 921
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) (d) tekniska villkor för produktion 
och nätdrift, inbegripet typparametrar för 
anläggning, underhållsscheman, 
kraftverk, nätavbrott och 
reduktionsfaktorerna för alla 
produktionsanläggningar,

Or. en

Ändringsförslag 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led ca (nytt)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) producenters och nätoperatörers 
tekniska förutsättningar, med beaktande 
av de specifika parametrarna för en given 
produktionsenhet, bibehållandet av 
tidsramen, produktionsenheternas 
särdrag, distributionsavbrotten samt de 
faktorer som sänker värdet för alla 
produktionsenheter.

Or. pl

Motivering

Entso-E bör utarbeta en enhetlig metodik för att beräkna inverkan av de faktorer som sänker 
värdet för alla produktionsenheter så att den europeiska bedömningen av effekttillräcklighet 
kan ta hänsyn till produktionsenheternas faktiska effektexportkapacitet till systemet.

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) tekniska villkor för produktion och 
nätdrift, inbegripet typparametrar för 
anläggning, underhållsscheman, 
kraftverk, nätavbrott och 
reduktionsfaktorerna för alla 
produktionsanläggningar,

Or. en

Motivering

Entso för el ska utarbeta en enhetlig metod för beräkning av reduktionsfaktorerna för alla 
produktionsanläggningar, så att det faktiska bidraget från alla resurser tillbörligen kan 
beaktas i den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet.

Ändringsförslag 924
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5, 
de scenarier och antaganden som de 
bygger på samt resultatet av den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara 
föremål för föregående samråd med alla 
berörda intressenter och godkännande från 
byrån enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5, 
det scenario och de antaganden som de 
bygger på samt resultatet av den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara 
föremål för föregående samråd med alla 
berörda intressenter och godkännande från 
byrån enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 22.

Or. en

Motivering

Den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet ska vara helt transparent, inbegripet de 
underliggande scenarierna och antagandena, för att kunna granskas av intressenter på ett 
adekvat sätt.

Ändringsförslag 926
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5, 
de scenarier och antaganden som de 
bygger på samt resultatet av den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara 
föremål för föregående samråd med alla 
berörda intressenter och godkännande från 
byrån enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5, 
de scenarier och antaganden som de 
bygger på samt resultatet av den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara 
föremål för föregående samråd och 
godkännande från byrån enligt det 
förfarande som fastställs i artikel 22.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
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samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

ska vara föremål för föregående samråd 
och godkännande från byrån enligt det 
förfarande som fastställs i artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 929
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
ska vara föremål för föregående samråd 
och godkännande från byrån enligt det 
förfarande som fastställs i artikel 22.

Or. en

Motivering

Uppskattningen och förslaget av indikatorer enligt punkt 5 ska fastställas av medlemsstater i 
överensstämmelse med EU:s tillräcklighetsmetod som tagit fram av Entso för el.

Ändringsförslag 930
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förslagen enligt punkterna 2 och 5 
samt resultatet av den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet enligt 
punkt 3 ska vara föremål för föregående 
samråd och godkännande från byrån enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 22.

6. Förslagen om metod enligt 
punkterna 2, 4 och 5 samt resultatet av den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara 
föremål för föregående samråd med 
intressenter och godkännande från byrån 
enligt det förfarande som fastställs i artikel 
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22.

Or. en

Ändringsförslag 931
Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a

Kapacitetsmekanismer

1. För att ta itu med återstående problem 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
som en sista utväg införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
unionens regler om statligt stöd. Den 
kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande 
enligt mekanismen får inte gå utöver vad 
som strikt är nödvändigt för att ta itu med 
det konstaterade problemet. De 
parametrar som avgör vilken 
kapacitetsmängd som anskaffas inom 
ramen för kapacitetsmekanismen ska 
godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten.

2. Kapacitetsmekanismer får inte leda till 
onödig snedvridning av marknaden eller 
begränsa den gränsöverskridande 
handeln. De ska vara öppna för all 
produktionsteknik, lagring och 
efterfrågeflexibilitet.

3. Innan man inför kapacitetsmekanismer 
enligt punkt 2 ska medlemsstater 
genomföra en omfattande studie av deras 
möjliga effekter på angränsande 
medlemsstater genom att åtminstone 
samråda med de angränsande 
medlemsstater som de har elanslutning till 
samt intressenterna i dessa medlemsstater.
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4. Medlemsstaterna ska bedöma om en 
kapacitetsmekanism i form av strategisk 
reserv kan ta itu med deras 
resurstillräcklighetsproblem som 
konstaterats i den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Om 
så är fallet ska medlemsstaterna införa en 
strategisk reserv. Endast om så inte är 
fallet får medlemsstaterna genomföra en 
kapacitetsmekanism av annat slag än en 
strategisk reserv.

5. Medlemsstaterna ska inte införa 
kapacitetsmekanismer om

(a) den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet inte har konstaterat ett 
resurstillräcklighetsproblem, eller

(b) om den detaljerade färdplan som avses 
i artikel 18.3 inte har erhållit ett positivt 
beslut från kommissionen enligt artikel 
18.3b.

6) När en medlemsstat tillämpar en 
kapacitetsmekanism ska den se över 
denna mekanism och se till att inga nya 
avtal ingås inom ramen för denna 
mekanism om

(a) den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet inte har konstaterat ett 
resurstillräcklighetsproblem, och/eller

(b) om de åtgärder som avses i artikel 18.3 
inte har genomförts i tillräcklig grad i 
enlighet med artikel 18.3e.

7. Kapacitetsmekanismerna ska vara 
tillfälliga. De ska godkännas av 
kommissionen för högst fem år. De ska 
fasas ut eller åtminstone skalas ned, på 
grundval av genomförandeplanen i 
enlighet med artikel 18.3.

8. Med undantag för strategiska reserver 
får produktionskapacitet med utsläpp på 
450 g CO2/kWh eller mer inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
efter (datum för denna förordnings 
ikraftträdande).

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

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 a

Kapacitetsmekanismer

1. För att ta itu med återstående problem 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
som en sista utväg införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
unionens regler om statligt stöd. Den 
kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande 
enligt mekanismen får inte gå utöver vad 
som strikt är nödvändigt för att ta itu med 
det konstaterade problemet. De 
parametrar som avgör vilken 
kapacitetsmängd som anskaffas inom 
ramen för kapacitetsmekanismen ska 
godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten.

2. Kapacitetsmekanismer får inte leda till 
onödig snedvridning av marknaden eller 
begränsa den gränsöverskridande 
handeln. De ska vara öppna för all 
produktionsteknik, lagring och 
efterfrågeflexibilitet.

3. Innan man inför kapacitetsmekanismer 
enligt punkt 2 ska medlemsstaten 
genomföra en omfattande studie av deras 
möjliga effekter på angränsande 
medlemsstater genom att åtminstone 
samråda med de angränsande 
medlemsstater som de har elanslutning till 
samt intressenterna i dessa medlemsstater.

4. Medlemsstaterna ska bedöma om en 
kapacitetsmekanism i form av strategisk 
reserv kan ta itu med deras 
resurstillräcklighetsproblem som 
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konstaterats i den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet. Om 
så är fallet ska medlemsstaterna införa en 
strategisk reserv. Endast om så inte är 
fallet får medlemsstaterna genomföra en 
kapacitetsmekanism av annat slag än en 
strategisk reserv.

5. Medlemsstaterna ska inte införa 
kapacitetsmekanismer om

(a) den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet inte har konstaterat ett 
resurstillräcklighetsproblem, eller

(b) om den detaljerade färdplan som avses 
i artikel 18.3 inte har erhållit ett positivt 
beslut från kommissionen.

6. När en medlemsstat tillämpar en 
kapacitetsmekanism ska den se över 
denna mekanism och se till att inga nya 
avtal ingås enligt denna mekanism om

(a) den europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet inte har konstaterat ett 
resurstillräcklighetsproblem, och/eller

(b) om de åtgärder som avses i artikel 18.3 
inte har genomförts i tillräcklig grad.

7. Kapacitetsmekanismerna ska vara 
tillfälliga. De ska godkännas av 
kommissionen för högst fem år. De ska 
fasas ut eller åtminstone skalas ned, på 
grundval av genomförandeplanen i 
enlighet med artikel 18.3.

8. Med undantag för strategiska reserver 
får produktionskapacitet med utsläpp på 
550 g CO2/kWh eller mer inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
efter [datum för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 933
Carolina Punset

Förslag till förordning
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Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger den nödvändiga nivån för 
försörjningstryggheten. En 
genomgripande kostnads-nyttoanalys ska 
utföras för att motivera behovet av att 
uppnå en viss nivå på 
försörjningstryggheten, samt för att 
motivera behovet av att anpassa 
kapacitetsmekanismer i syfte att uppnå 
sådana nödvändiga nivåer.

Or. en

Motivering

Den nödvändiga nivån för försörjningstrygghet bör fastställas med beaktande av det värde 
som konsumenten sätter på el (värde för förlorad last), av balansen mellan de tillkommande 
kostnaderna för att skydda konsumenter mot avbrott och kostnaden för tillkommande avbrott 
för konsumenter. I samband med att uppnå en sådan nödvändig nivå, och eftersom 
ersättningsmekanismer för kapacitet snedvrider marknaden, bör de endast antas efter kontroll 
av både deras tekniska nödvändighet och deras ekonomiska effektivitet, och efter att 
alternativa lösningar har utvärderats.

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten. I fall gällande 
gränsöverskridande elområden ska 
sådana tillförlitlighetsnormer fastställas 
gemensamt av de relevanta 
myndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 935
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
och objektivt sätt anger den nivå för 
försörjningstryggheten som de anser 
nödvändig. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas till en tekniskt genomförbar 
och kostnadseffektiv nivå.

Or. en

Motivering

Det är möjligt att, i syfte att motivera användningen av en kapacitetsmekanism, en 
medlemsstat skulle kunna fastställa en onödigt hög och orimlig tillförlitlighetsnorm, vilket 
skulle kräva användning av en sådan kapacitetsmekanism för att normen ska uppnås. För att 
upprätthålla välfungerande marknader och minimera elkostnaden för konsumenter bör 
tillförlitlighetsnormen fastställas till den mest tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva 
nivån.

Ändringsförslag 936
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras nödvändiga nivå för 
försörjningstryggheten. Denna 
tillförlitlighetsnorm bör fastställas till en 
tekniskt genomförbar och 
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kostnadseffektiv nivå.

Or. en

Ändringsförslag 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm för att på ett 
transparent sätt fastställa den nödvändiga 
nivån för försörjningstryggheten.

Or. en

Motivering

Vid identifiering av den nödvändiga nivån för försörjningstryggheten ska medlemsstater 
beakta den potentiella negativa miljöpåverkan av elproduktion och behovet av att undvika 
miljömässigt skadliga subventioner.

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras erfordrade nivå för 
försörjningstryggheten.

Or. en
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Ändringsförslag 939
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. Medlemsstater ska ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

Or. en

Ändringsförslag 940
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska de ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent 
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

1. Medlemsstater ska ha en 
tillförlitlighetsnorm som på ett transparent
sätt anger deras önskade nivå för 
försörjningstryggheten.

Or. en

Ändringsförslag 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5.

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5, med beaktande 
av principerna om nödvändighet och 
proportionalitet samt behovet av att 
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undvika de negativa effekterna av 
miljömässigt skadliga subventioner och
snedvridningar av marknaden via 
skapandet av överkapacitet.

Or. en

Motivering

Vid identifiering av den nödvändiga nivån för försörjningstryggheten ska medlemsstater 
beakta den potentiella negativa miljöpåverkan av elproduktion och behovet av att undvika 
miljömässigt skadliga subventioner.

Ändringsförslag 942
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5.

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5, med beaktande 
av utvecklingen av efterfrågan på el, 
principerna om nödvändighet och 
proportionalitet samt behovet av att 
undvika miljömässigt och ekonomiskt 
skadliga subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 943
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5, med beaktande 
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metoden enligt artikel 19.5. av principerna om nödvändighet och 
proportionalitet samt behovet av att 
undvika de negativa effekterna av 
miljömässigt skadliga subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 944
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5.

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten i medlemsstaten, eller 
av den myndighet som utsetts av 
medlemsstaten, på grundval av metoden 
enligt artikel 19.5.

Or. en

Ändringsförslag 945
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5.

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av en 
överenskommen metod, såsom enligt 
artikel 19.5.

Or. en

Ändringsförslag 946
Jaromír Kohlíček
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av den nationella 
tillsynsmyndigheten på grundval av 
metoden enligt artikel 19.5.

2. Tillförlitlighetsnormen ska 
fastställas av medlemsstaten, eller av den 
myndighet som utsetts av medlemsstaten,
på grundval av metoden enligt artikel 19.5.

Or. en

Motivering

Vi föredrar att tillförlitlighetsnormer fastställs antingen direkt av medlemsstaten, eller 
indirekt av en myndighet som utsetts av medlemsstaten.

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillförlitlighetsnormen ska 
beräknas med hjälp av värdet för förlorad 
last (Value of Lost Load) och kostnaden 
för ny resurs (Cost of New Entry) för en 
viss tidsram.

3. Tillförlitlighetsnormen ska 
beräknas med hjälp av kostnaden för ny
resurs (Cost of New Entry) för en viss 
tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 948
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De parametrar som avgör vilken 
kapacitetsmängd som upphandlas inom 
kapacitetsmekanismen ska godkännas av 

4. De parametrar som avgör vilken 
kapacitetsmängd som upphandlas inom 
kapacitetsmekanismen ska godkännas av 
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den nationella tillsynsmyndigheten. den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

1. Om det är tekniskt genomförbart 
ska kapacitetsmekanismer vara öppna för 
gränsöverskridande, direkt deltagande av 
andra medlemsstater, förutsatt att det finns 
en direkt nätanslutning mellan dessa 
medlemsstater och det elområde som 
tillämpar mekanismen. Direkt 
gränsöverskridande deltagande är i detta 
fall öppet för kapacitetsleverantörer i de 
berörda medlemsstaterna, och när det inte 
är möjligt, för sammanlänkningar med 
den medlemsstat som genomför 
kapacitetsmekanismen.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
gränsöverskridande deltagande, genom 
vilka kapacitet i en annan medlemsstat, 
förutsatt att det finns en nätanslutning 
mellan denna medlemsstat, eller 
sammanlänkningar kan certifieras inom 
ramen för kapacitetsmekanismen och ges 
ersättning för deltagande, med undantag 
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för de begränsningar som anges i punkt 2 
och 2a.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör ges möjligheten att fastställa reglerna för gränsöverskridande deltagande 
i sin kapacitetsmekanism med en nödvändig grad av flexibilitet.

Ändringsförslag 951
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
gränsöverskridande deltagande, genom 
vilka kapacitet i en annan medlemsstat 
eller sammanlänkningar kan certifieras 
inom ramen för kapacitetsmekanismen 
och ges ersättning för deltagande, med 
undantag för de begränsningar som anges 
i punkt 2 och 2a.

Or. en

Ändringsförslag 952
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
gränsöverskridande deltagande, genom 
vilka kapacitet i en annan medlemsstat 
eller sammanlänkningar kan certifieras 
inom ramen för kapacitetsmekanismen 
och ges ersättning för deltagande, med 
undantag för de begränsningar som anges 
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i punkt 2a.

Or. en

Ändringsförslag 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat i den utsträckning som 
produktionskapacitet som ligger i en 
annan medlemsstat kan vara föremål för 
certifiering inom ramen för den givna 
kapacitetsmekanismen med beaktande av 
de begränsningar som följer av punkterna 
2 och 2a.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna precisera reglerna för andelen gränsöverskridande kapacitet i 
effektmekanismerna, och samtidigt behålla en viss flexibilitet i tillämpningen av de antagna 
kriterierna.

Ändringsförslag 954
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 

1. Alla kapacitetsmekanismer utöver
strategiska reserver ska vara öppna för 
direkt deltagande av kapacitetsleverantörer 
i en annan medlemsstat, förutsatt att det 
finns en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
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mekanismen. tillämpar mekanismen.

Or. en

Motivering

Det bör inte göras undantag för strategiska reserver.

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en fysisk nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 956
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Kapacitetsmekanismer och
strategiska reserver ska vara öppna för 
direkt deltagande av kapacitetsleverantörer 
i en annan medlemsstat, förutsatt att det 
finns en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

Or. en
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Ändringsförslag 957
András Gyürk, György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver får vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 958
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Mekanismer ska vara öppna för 
direkt deltagande av kapacitetsleverantörer 
i en annan medlemsstat, förutsatt att det 
finns en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag i artikel 21.1 utesluts gränsöverskridande deltagande i 
kapacitetsmekanismer för strategiska reserver. Detta undantag är inte motiverat någonstans i 
förslaget och vi anser att det inte heller finns något teoretiskt skäl till ett sådant undantag. 
Strategiska reserver utgör en standardform av kapacitetsmekanismer, där 
gränsöverskridande samarbete kan ge förbättrad effektivitet. Vad gäller strategiska reserver 
är detta ämne av särskilt intresse och ger nya möjligheter för att på ett effektivt sätt ta del av 
grannländers överskott av produktionstillräcklighet.
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Ändringsförslag 959
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Mekanismer ska vara öppna för 
direkt deltagande av kapacitetsleverantörer 
i en annan medlemsstat, förutsatt att det 
finns en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 960
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Mekanismer ska vara öppna för 
direkt deltagande av kapacitetsleverantörer 
i en annan medlemsstat, förutsatt att det 
finns en nätanslutning mellan denna 
medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 961
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Kapacitetsmekanismer ska vara 
öppna för direkt deltagande av 
kapacitetsleverantörer i en annan 
medlemsstat, förutsatt att det finns en 
nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande deltagande bör gälla för alla typer av mekanismer som syftar till att 
säkerställa försörjningstryggheten, inbegripet strategiska reserver.

Ändringsförslag 962
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

1. Kapacitetsmekanismer ska vara 
öppna för direkt deltagande av 
kapacitetsleverantörer i en annan 
medlemsstat, förutsatt att det finns en 
nätanslutning mellan denna medlemsstat 
och det elområde som tillämpar 
mekanismen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra mekanismer än strategiska 
reserver ska vara öppna för direkt 
deltagande av kapacitetsleverantörer i en 
annan medlemsstat, förutsatt att det finns 
en nätanslutning mellan denna 

1. Mekanismer ska vara öppna för 
direkt gränsöverskridande deltagande av 
kapacitetsleverantörer i en annan 
medlemsstat, i enlighet med nivån av 
sammanlänkning mellan denna 
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medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

medlemsstat och det elområde som 
tillämpar mekanismen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utländsk kapacitet som kan tillhandahålla 
likvärdiga tekniska prestanda som
inhemsk kapacitet har möjlighet att delta i 
samma konkurrenspräglade process som 
den inhemska kapaciteten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
berättigad utländsk kapacitet som kan 
tillhandahålla likvärdiga bidrag till deras 
systemtillräcklighet jämfört med inhemsk 
kapacitet har möjlighet att delta i samma 
konkurrenspräglade process som den 
inhemska kapaciteten.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör ges möjligheten att fastställa reglerna för gränsöverskridande deltagande 
i sin kapacitetsmekanism med en nödvändig grad av flexibilitet.

Ändringsförslag 965
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utländsk kapacitet som kan tillhandahålla 
likvärdiga tekniska prestanda som
inhemsk kapacitet har möjlighet att delta i 
samma konkurrenspräglade process som 
den inhemska kapaciteten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
berättigad utländsk kapacitet som kan 
tillhandahålla likvärdiga bidrag till deras 
systemtillräcklighet jämfört med inhemsk 
kapacitet har möjlighet att delta i samma 
konkurrenspräglade process som den 
inhemska kapaciteten.

Or. en
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Ändringsförslag 966
András Gyürk, György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utländsk kapacitet som kan tillhandahålla 
likvärdiga tekniska prestanda som
inhemsk kapacitet har möjlighet att delta i 
samma konkurrenspräglade process som 
den inhemska kapaciteten.

2. Medlemsstaterna får säkerställa att 
berättigad utländsk kapacitet som kan 
tillhandahålla likvärdiga bidrag till deras 
systemtillräcklighet jämfört med inhemsk 
kapacitet har möjlighet att delta i samma 
konkurrenspräglade process som den 
inhemska kapaciteten.

Or. en

Motivering

En obligatorisk öppning inför utländsk kapacitet skulle kunna inkräkta på inhemska 
energipolitiska mål. Incitament för att bygga nya inhemska kraftverk skulle kunna minska 
drastiskt.

Ändringsförslag 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utländsk kapacitet som kan tillhandahålla 
likvärdiga tekniska prestanda som 
inhemsk kapacitet har möjlighet att delta i 
samma konkurrenspräglade process som 
den inhemska kapaciteten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behörig utländsk kapacitet som kan 
tillhandahålla likvärdiga bidrag till 
systemet som inhemsk kapacitet har 
möjlighet att delta i samma 
konkurrenspräglade process som den 
inhemska kapaciteten.

Or. pl
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna precisera reglerna för andelen gränsöverskridande kapacitet i 
effektmekanismerna, och samtidigt behålla en viss flexibilitet i tillämpningen av de antagna 
kriterierna.

Ändringsförslag 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utländsk kapacitet som kan tillhandahålla 
likvärdiga tekniska prestanda som inhemsk 
kapacitet har möjlighet att delta i samma 
konkurrenspräglade process som den 
inhemska kapaciteten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
stödberättigad utländsk kapacitet som kan 
tillhandahålla likvärdiga tekniska prestanda 
som inhemsk kapacitet har möjlighet att 
delta i samma konkurrenspräglade process 
som den inhemska kapaciteten.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den medlemsstat som tillämpar 
mekanismen får begränsa direkt 
gränsöverskridande deltagande för endast

(a) elområden med en direkt 
nätanslutning mellan det elområdet och 
det elområde som tillämpar mekanismen,

(b) elområden som inte tillämpar en 
strategisk reserv,

(c) kapacitetsleverantörer som inte redan 
deltar i en annan kapacitetsmekanism för 
samma leveransperiod.

I de specifika fall där dessa 
begränsningar tillämpas ska 
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medlemsstater, inom ramen för sina 
kapacitetskrav, dock beakta bidraget till 
sin systemtillräcklighet av denna ej 
berättigade kapacitet.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör ha rätt att begränsa gränsöverskridande deltagande av 
kapacitetsleverantörer från ett elområde som tillämpar en strategisk reserv.

Ändringsförslag 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den medlemsstat som tillämpar 
kapacitetsmekanismen kan begränsa den 
gränsöverskridande effektens andel till

(a) endast de prisområden som är direkt 
anslutna till det prisområde där 
kapacitetsmekanismen tillämpas,

(b) endast de prisområden där den 
strategiska reservmekanismen inte 
tillämpas,

(c) endast de kapacitetsleverantörer som 
inte deltar i någon annan 
kapacitetsmekanism inom ramen för 
samma leveransperiod.

I särskilda fall där de ovannämnda 
begränsningarna blir tillämpliga ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till bidraget 
till effekttillräcklighet av den effekt som 
skulle ha kunnat delta i den om 
restriktioner inte hade tillämpats.

Or. pl
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna precisera reglerna för andelen gränsöverskridande kapacitet i 
effektmekanismerna, och samtidigt behålla en viss flexibilitet i tillämpningen av de antagna 
kriterierna.

Ändringsförslag 971
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den medlemsstat som tillämpar 
mekanismen får begränsa direkt 
gränsöverskridande deltagande

(a) för endast elområden med en direkt 
nätanslutning mellan det elområdet och 
det elområde som tillämpar mekanismen,

(b) för de enda elområden som inte 
tillämpar en strategisk reserv,

(c) för endast kapacitetsleverantörer som 
inte redan deltar i en annan 
kapacitetsmekanism för samma 
leveransperiod. I de specifika fall där 
dessa begränsningar tillämpas ska 
medlemsstater, inom ramen för sina 
kapacitetskrav, dock beakta bidraget till 
sin systemtillräcklighet av denna ej 
berättigade kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 972
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den medlemsstat som tillämpar 
mekanismen får begränsa direkt 
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gränsöverskridande deltagande för endast

(a) elområden med en direkt 
nätanslutning mellan det elområdet och 
det elområde som tillämpar mekanismen,

(b) elområden som inte tillämpar en 
strategisk reserv,

(c) kapacitetsleverantörer som inte redan 
deltar i en annan kapacitetsmekanism för 
samma leveransperiod.

Or. en

Ändringsförslag 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
den kapacitet som finns på deras 
territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
den kapacitet som finns på deras 
territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater. Dock måste hänsyn tas till 
att den nationella kapaciteten i särskilda 
belastningssituationer i första hand ska 
täcka det inhemska behovet.

Or. de

Motivering

Om särskilda belastningssituationer uppstår bör den nationella kapaciteten i första hand 
användas i den egna medlemsstaten.

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
den kapacitet som finns på deras 
territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
berättigade kapacitetsleverantörer på 
deras territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör ges möjligheten att fastställa reglerna för gränsöverskridande deltagande 
i sin kapacitetsmekanism med en nödvändig grad av flexibilitet.

Ändringsförslag 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
den kapacitet som finns på deras 
territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
den behöriga kapacitet som finns på deras 
territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna precisera reglerna för andelen gränsöverskridande kapacitet i 
effektmekanismerna, och samtidigt behålla en viss flexibilitet i tillämpningen av de antagna 
kriterierna.

Ändringsförslag 976
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
den kapacitet som finns på deras 

3. Medlemsstaterna får inte begränsa 
berättigade kapacitetsleverantörer på 
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territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

deras territorium från att delta i 
kapacitetsmekanismer i andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gränsöverskridande deltagande i 
marknadsomfattande
kapacitetsmekanismer får inte ändra eller 
på annat sätt påverka planerade och fysiska 
flöden mellan elområden och 
medlemsstater, vilka uteslutande ska 
avgöras genom resultatet av 
kapacitetstilldelning enligt artikel 14.

4. Gränsöverskridande deltagande i 
kapacitetsmekanismer får inte ändra eller 
på annat sätt påverka planerade och fysiska 
flöden mellan elområden och 
medlemsstater, vilka uteslutande ska 
avgöras genom resultatet av 
kapacitetstilldelning enligt artikel 14.

Or. fr

Ändringsförslag 978
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gränsöverskridande deltagande i 
marknadsomfattande
kapacitetsmekanismer får inte ändra eller 
på annat sätt påverka planerade och fysiska 
flöden mellan elområden och 
medlemsstater, vilka uteslutande ska 
avgöras genom resultatet av 
kapacitetstilldelning enligt artikel 14.

4. Gränsöverskridande deltagande i 
kapacitetsmekanismer får inte ändra eller 
på annat sätt påverka planerade och fysiska 
flöden mellan elområden och 
medlemsstater, vilka uteslutande ska 
avgöras genom resultatet av 
kapacitetstilldelning enligt artikel 14.

Or. en
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Ändringsförslag 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gränsöverskridande deltagande i 
marknadsomfattande
kapacitetsmekanismer får inte ändra eller 
på annat sätt påverka planerade och fysiska 
flöden mellan elområden och 
medlemsstater, vilka uteslutande ska 
avgöras genom resultatet av 
kapacitetstilldelning enligt artikel 14.

4. Gränsöverskridande deltagande i 
kapacitetsmekanismer får inte ändra eller 
på annat sätt påverka planerade och fysiska 
flöden mellan elområden och 
medlemsstater, vilka uteslutande ska 
avgöras genom resultatet av 
kapacitetstilldelning enligt artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 981
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

5. Kapacitetsleverantörer ska inte
kunna delta i mer än en mekanism för 
samma leveransperiod.

Or. en

Ändringsförslag 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i endast en mekanism utanför den 
egna marknaden för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet.

Or. de

Motivering

Kapacitetsleverantörer bör delta i endast en mekanism utanför den egna marknaden för 
samma leveransperiod. Om kapacitetsleverantörer deltar i flera mekanismer utanför den egna 
marknaden för samma leveransperiod finns det risk för att nödvändig kapacitet inte är 
tillgänglig.

Ändringsförslag 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

5. Utan att det påverkar de 
begränsningar som fastställs i punkt 2 ska
kapacitetsleverantörer kunna delta i mer än 
en mekanism för samma leveransperiod. 
De ska vara föremål för betalningar till 
följd av otillgänglighet i händelse av 
otillgänglighet
.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna precisera reglerna för andelen gränsöverskridande kapacitet i 
effektmekanismerna, och samtidigt behålla en viss flexibilitet i tillämpningen av de antagna 
kriterierna.

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

5. Kapacitetsleverantörer ska inte
kunna delta i mer än en mekanism för 
samma leveransperiod. De ska vara 
föremål för betalningar till följd av 
otillgänglighet i händelse av 
otillgänglighet.

Or. en
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Ändringsförslag 985
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist i 
två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av avtal.

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist i 
två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av avtal. 
Kapacitetsleverantörer får inte delta med 
mer än sin tillgängliga maximala 
kapacitet.

Or. en

Motivering

Även om en kapacitetsleverantör ska kunna delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod ska kapacitetsleverantörer inte tillåtas att delta med mer än sin tillgängliga 
maximala kapacitet, för att inte äventyra försörjningstryggheten.

Ändringsförslag 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, eller till följd 
av oförmåga att uppfylla samtliga sina 
åtaganden.
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avtal.

Or. fr

Ändringsförslag 987
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

5. Utan att det påverkar de 
begränsningar som fastställs i punkt 2 ska
kapacitetsleverantörer kunna delta i mer än 
en mekanism för samma leveransperiod. 
De ska vara föremål för betalningar till 
följd av otillgänglighet i enlighet med de 
gemensamma regler som hänvisas till i 
punkt 10 d, i händelse av otillgänglighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kapacitetsleverantörer ska kunna 
delta i mer än en mekanism för samma 
leveransperiod. De ska vara föremål för 
betalningar till följd av otillgänglighet i 
händelse av otillgänglighet, och föremål 
för två eller flera betalningar till följd av 
otillgänglighet om det råder samtidig brist 
i två eller flera elområden där 
kapacitetsleverantören är bunden av 
avtal.

5. Utan att det påverkar de 
begränsningar som fastställs i punkt 2 ska
kapacitetsleverantörer kunna delta i mer än 
en mekanism för samma leveransperiod. 
De ska vara föremål för betalningar till 
följd av otillgänglighet i enlighet med de 
gemensamma regler som hänvisas till i 
punkt 10 d, i händelse av otillgänglighet.

Or. en
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Motivering

Medlemsstater bör ges möjligheten att fastställa reglerna för gränsöverskridande deltagande 
i sin kapacitetsmekanism med en nödvändig grad av flexibilitet.

Ändringsförslag 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt 
i det system där mekanismen tillämpas 
och det system där den utländska 
kapaciteten finns. En beräkning krävs för 
varje elområdesgräns.

utgår

Or. de

Motivering

Mervärdet med att inrätta regionala operativa centrum framgår inte klart. Entso för el är en 
befintlig sammanslagning av de nationella systemansvariga för överföringssystem på 
europeisk nivå. Ett ytterligare organ skulle leda till en oproportionerlig administrativ och 
byråkratisk börda. Dubbla strukturer ska under alla omständigheter undvikas.

Ändringsförslag 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 

6. Där kapacitetsmekanismer 
genomförs ska systemansvariga för 
överföringssystemen hjälpa de berörda 
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till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

tillsynsmyndigheterna att beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. fr

Ändringsförslag 991
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Systemansvariga för 
överföringssystem ska, i samarbete med de 
berörda systemansvariga för 
överföringssystem, varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

Ändringsförslag 992
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

Ändringsförslag 993
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

Ändringsförslag 994
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

Motivering

Med tanke på att regionala säkerhetssamordnare inte skulle anförtros befogenheten att 
beräkna den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet inom ramen för kapacitetsmekanismen, bör denna bestämmelse ändras i 
enlighet därmed.
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Ändringsförslag 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. pl

Motivering

Denna behörighet bör förbli på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 997
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 

6. Den relevanta systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
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finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

Ändringsförslag 998
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år 
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

6. Den relevanta systemansvariga för 
överföringssystem ska varje år beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för deltagande 
av utländsk kapacitet, med hänsyn till den 
förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Regionala operativa centrum som 
inrättas enligt artikel 32 ska varje år
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 

6. Ifall kapacitetssystem tillämpas 
ska systemansvariga för transportsystem
beräkna den maximala kapacitet kopplad 
till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet, med 
hänsyn till den förväntade tillgången till 
sammanlänkningar och sannolikheten för 
att systempåfrestningar inträffar samtidigt i 
det system där mekanismen tillämpas och 
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det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

det system där den utländska kapaciteten 
finns. En beräkning krävs för varje 
elområdesgräns.

Or. en

Ändringsförslag 1000
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En eventuell skillnad i kostnad för 
utländsk och inhemsk kapacitet som 
uppstår genom den tilldelning som avses i 
punkt 7 ska tillfalla systemansvariga för 
överföringssystem och delas dem emellan 
enligt den metod som avses i punkt 10 b. 
De systemansvariga för 
överföringssystemen ska använda sådana 
intäkter för de ändamål som fastställs i 
artikel 17.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En eventuell skillnad i kostnad för 
utländsk och inhemsk kapacitet som 
uppstår genom den tilldelning som avses i 
punkt 7 ska tillfalla systemansvariga för 
överföringssystem och delas dem emellan 
enligt den metod som avses i punkt 10 b. 
De systemansvariga för 
överföringssystemen ska använda sådana 
intäkter för de ändamål som fastställs i 
artikel 17.2.

8. En eventuell inkomst som uppstår 
för de systemansvariga för 
överföringssystemen genom den tilldelning 
som avses i punkt 7 ska fördelas mellan 
dem enligt en metod som godkänts av 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 
kapacitetsmekanismen genomförs efter 
utlåtande av angränsande medlemsstaters 
tillsynsmyndigheter. De systemansvariga 
för överföringssystemen ska använda 
sådana intäkter för de ändamål som 
fastställs i artikel 17.2.
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Or. fr

Ändringsförslag 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den systemansvarige för 
överföringssystemet där den utländska 
kapaciteten finns ska

9. De systemansvariga där den 
utländska kapaciteten finns ska

Or. fr

Ändringsförslag 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fastställa om intresserade 
kapacitetsleverantörer kan tillhandahålla 
den tekniska prestanda som krävs av den 
kapacitetsmekanism i vilken 
kapacitetsleverantören avser att delta, och 
registrera kapacitetsleverantören i registret 
som berättigad kapacitetsleverantör,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utföra tillgänglighetskontroller när (Berör inte den svenska versionen.)
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så är lämpligt.

Or. fr

Ändringsförslag 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en metod för att beräkna den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för 
gränsöverskridande deltagande och som 
avses i punkt 6,

(a) principer för att bedöma den 
maximala kapacitet kopplad till nya 
resurser som är tillgänglig för 
gränsöverskridande deltagande och som 
avses i punkt 6,

Or. fr

Ändringsförslag 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 10 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en metod för att fördela de intäkter 
som avses i punkt 8,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) gemensamma regler för att utföra 
tillgänglighetskontroller som avses i punkt 

(c) gemensamma principer för att 
utföra tillgänglighetskontroller som avses i 
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9 b, punkt 9 b,

Or. fr

Ändringsförslag 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 10 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) gemensamma regler för att 
bestämma när en betalning till följd av 
otillgänglighet ska förfalla,

(d) gemensamma principer för att 
bestämma när en betalning till följd av 
otillgänglighet ska förfalla,

Or. fr

Ändringsförslag 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 10 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) gemensamma regler för att 
kartlägga kapacitet som är berättigad att 
delta enligt vad som avses i punkt 9 a.

(f) gemensamma principer för att 
kartlägga kapacitet som är berättigad att 
delta enligt vad som avses i punkt 9 a.

Or. fr

Ändringsförslag 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Byrån ska kontrollera om 
kapaciteten har beräknats i enlighet med 
den metod som avses i punkt 10 a.

11. Byrån ska kontrollera om 
kapaciteten har beräknats i enlighet med de 
principer som avses i punkt 10 a.



PE609.625v01-00 134/191 AM\1133367SV.docx

SV

Or. fr

Ändringsförslag 1011
Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående 
frågor som inte kan undanröjas genom
åtgärder enligt artikel 18.3 får 
medlemsstaterna införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
unionens regler om statligt stöd.

1. Kapacitetsmekanismer utöver 
strategiska reserver ska

(a) inte leda till onödig snedvridning av 
marknaden och inte begränsa den 
gränsöverskridande handeln,

(b) inte gå utöver vad som är nödvändigt
för att ta itu med tillräcklighetsproblemet i 
medlemsstaterna, och genomföras i 
överensstämmelse med EU:s 
tillräcklighetsmetod som tagit fram av 
Entso för el,
(c) välja kapacitetsleverantörer på ett 
transparent, icke-diskriminerande och 
marknadsbaserat sätt,
(d) vara teknikneutrala,
(e) vara tillfälliga och godkännas av 
kommissionen för högst fem år,
(f) tillämpa kapacitetsprodukter som 
utfärdas för högst två år,
(g) ge kapacitetsleverantörer incitament 
att vara tillgängliga vid förväntade 
systempåfrestningar,
(h) säkerställa att ersättningen bestäms 
genom en marknadsbaserad process,
(i) fastställa, före urvalsförfarandet, de 
tekniska villkor som krävs för deltagande 
av kapacitetsleverantörer,
(j) vara öppna för deltagande av alla 
resurser, inklusive förnybar energi, 
lagring och efterfrågestyrning som kan 
tillhandahålla likvärdig teknisk 
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prestanda,
(k) tillämpa lämpliga påföljder för 
kapacitetsleverantörer när de inte är 
tillgängliga vid systempåfrestningar,
(l) inte vara öppna för 
produktionskapacitet som släpper ut 450 g 
CO2/kWh eller mer vid ikraftträdandet av 
denna förordning,
(m) fasas ut eller åtminstone skalas ned 
till en strategisk reserv efter en 
förutbestämd tidsperiod, baserat på ett 
fullständigt genomförande av de åtgärder 
som beskrivs i färdplanen enligt artikel 
18.3.

Or. en

Motivering

(b) Medlemsstater ska utföra sina egna bedömningar och studier om tillräcklighet på vilka de 
grundar sina beslut om införande eller inte av kapacitetsmekanismer i sina system. Det 
föreligger ett starkt behov av gemensamma regler och EU-metoder för bedömning av 
produktionstillräcklighet. (l) Inrättandet av en utsläppsnorm går hand i hand med 
fastställandet av realistiska och ambitiösa trösklar.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående 
frågor som inte kan undanröjas genom 
åtgärder enligt artikel 18.3 får 
medlemsstaterna införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
unionens regler om statligt stöd.

1. Kapacitetsmekanismer utöver 
strategiska reserver ska

(a) inte leda till onödig snedvridning av 
marknaden och inte begränsa den 
gränsöverskridande handeln,

(b) inte gå utöver vad som är nödvändigt
för att ta itu med tillräcklighetsproblemet,
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(c) välja kapacitetsleverantörer på ett 
transparent, icke-diskriminerande och 
marknadsbaserat sätt,
(d) vara marknadsbaserade och 
teknikneutrala,
(e) vara tillfälliga och godkännas av 
kommissionen för högst fem år,
(f) tillämpa kapacitetsprodukter som 
utfärdas för högst två år,
(g) ge kapacitetsleverantörer incitament 
att vara tillgängliga vid förväntade 
systempåfrestningar,
(h) säkerställa att ersättningen bestäms 
genom en marknadsbaserad process,
(i) fastställa, före urvalsförfarandet, de 
tekniska villkor som krävs för deltagande 
av kapacitetsleverantörer,
(j) vara öppna för deltagande av alla 
resurser, inklusive förnybar energi,
lagring och efterfrågestyrning som kan 
tillhandahålla likvärdig teknisk 
prestanda,
(k) tillämpa lämpliga påföljder för 
kapacitetsleverantörer när de inte är 
tillgängliga vid systempåfrestningar,
(l) inte vara öppna för 
produktionskapacitet som släpper ut 550 g 
CO2/kWh eller mer vid ikraftträdandet av
denna förordning,
(m) fasas ut eller åtminstone skalas ned 
till en strategisk reserv efter en 
förutbestämd tidsperiod, baserat på ett 
fullständigt genomförande av de åtgärder 
som beskrivs i färdplanen enligt artikel
18.3.

Or. en

Ändringsförslag 1013
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1133367SV.docx 137/191 PE609.625v01-00

SV

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt stöd.

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
tillfälligt, och som en sista utväg, införa 
kapacitetsmekanismer. Kommissionen får 
fatta beslut om tillåtande av beviljande av 
den begärda kapacitetsmekanismen, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt stöd 
Kommissionen ska underrätta alla 
medlemsstater om dessa ansökningar 
innan den fattar beslut, med beaktande av 
konfidentialitet. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Kommissionen får i sitt 
beslut inbegripa villkor för 
genomförandet av kapacitetsmekanismen. 
Lösningar som bygger på inskränkning av 
produktion av förnybar energi, 
tvångsbortkoppling av hushållskunder 
eller begränsad inmatning/dirigering av 
småskaliga egenproducenter ska 
uteslutas. Beslutet ska begränsas i tid och 
innehålla en utförlig tidsplan med 
åtgärder för kapacitetsmekanismens 
utfasning såväl som för dess planerade 
upphörandedatum.

Or. en

Motivering

Kapacitetsmekanismer kan, om de inte utformas väl eller är tillfälliga till sin karaktär, skapa 
allvarliga snedvridningar av marknaden. De ska inte användas som en livlina för 
konventionell produktionskapacitet och endast införas som en sista utväg.

Ändringsförslag 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående 
frågor som inte kan undanröjas genom 
åtgärder enligt artikel 18.3 får

1. Medlemsstaterna får införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
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medlemsstaterna införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
unionens regler om statligt stöd.

unionens regler om statligt stöd

Or. en

Ändringsförslag 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd.

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd.

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer.

Or. pl
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Motivering

Effektleverans är också en mekanism av marknadskaraktär.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd.

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer.

Or. en

Motivering

Definitionen av statligt stöd bör tillämpas i linje med den dynamiska marknadsbaserade 
metoden, vilket återspeglar det faktum att kapacitetsgrundade betalningar inte skulle skapa 
ekonomiska fördelar, eftersom de utgör en ersättning för bidrag till försörjningstryggheten. I 
detta avseende skulle en kapacitetsmekanism inte utgöra en subvention för producenter och 
kräva svarsresurser, utan ett rättvist verktyg som utformats för delning av ansvaret för 
försörjningstrygghet mellan kapacitetsleverantörer och systemansvariga för 
överföringssystem.

Ändringsförslag 1018
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 ska medlemsstaterna 
utarbeta en plan som sörjer för tillbörliga 
åtgärder för att ta itu med dessa frågor, 
som ska genomföras inom en period på 
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stöd. högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd.

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 ska medlemsstaterna 
utarbeta en plan som sörjer för tillbörliga 
åtgärder för att ta itu med dessa frågor, 
som ska genomföras inom en period på 
högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas genom åtgärder 
enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt stöd.

1. För att ta itu med återstående frågor 
som inte kan undanröjas på ett ekonomiskt 
lönsamt vis genom åtgärder enligt artikel 
18.3 får medlemsstaterna införa 
kapacitetsmekanismer, med förbehåll för 
bestämmelserna i denna artikel och 
unionens regler om statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Planen i punkt 1 ska syfta till att 
strukturellt och permanent ta itu med ett 
resurstillräcklighetsproblem genom en 
eller flera av följande åtgärder:

(a) Ytterligare produktionskapacitet för 
förnybar energi

(b) Energieffektivitet

(c) Efterfrågeflexibilitet

(d) Lagring

(e) Sammanlänkning

Or. en

Ändringsförslag 1022
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid utformning av 
kapacitetsmekanismer ska medlemsstater 
inbegripa en utträdesklausul, en 
bestämmelse som möjliggör effektiv 
utfasning av en kapacitetsmekanism ifall 
bedömningen av resurstillräcklighet visar 
att tillräcklighetsproblemet inte längre 
föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led 2 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I väntan på genomförandet av 
planen i punkt 1 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd

Or. en

Ändringsförslag 1024
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vid utformning av 
kapacitetsmekanismer ska medlemsstater 
prioritera resurser i enlighet med de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
fördelar som de ger.

Or. en

Ändringsförslag 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Planen i punkt 1 ska syfta till att 
strukturellt och permanent ta itu med ett 
resurstillräcklighetsproblem, i synnerhet 
genom planering av stöd till, och 
investeringar i

(a) ytterligare produktionskapacitet för 
förnybar energi,

(b) energieffektivitet,

(c) efterfrågeflexibilitet,
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(d) lagring,

(e) sammanlänkning.

Or. en

Ändringsförslag 1026
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kapacitetsmekanismer får endast 
införas om de utformas enligt följande 
kriterier: marknadsbaserade, 
transparenta, teknikneutrala och öppna.

Or. de

Motivering

För att säkerställa en europeisk och samordnad strategi bör den här förordningen fastställa 
principer för hur kapacitetsmekanismer ska utformas.

Ändringsförslag 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I väntan på genomförandet av 
planen i punkt 1 får medlemsstaterna 
införa kapacitetsmekanismer, med 
förbehåll för bestämmelserna i denna 
artikel och unionens regler om statligt 
stöd

Or. en

Ändringsförslag 1028
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Flavio Zanonato

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen
åtminstone med de angränsande 
medlemsstater med vilka den är elektriskt 
sammankopplad.

2. Kapacitetsmekanismer i form av 
strategiska reserver med kapacitet som 
hålls åtskild från marknaden ska
(a) endast utnyttjas om dagen före- och 
intradagsmarknaderna inte lyckats 
bestämma ett clearingpris och 
systemansvariga för överföringssystem 
har uttömt sina balansresurser för att 
upprätta jämvikt mellan tillgång och 
efterfrågan,
(b) säkerställa att obalanser under de 
perioder då strategiska reserver 
utnyttjades avräknas till åtminstone den 
tekniska prisgräns som tillämpas av 
marknadsaktörer enligt artikel 9,
(c) även vara öppna för 
produktionskapacitet som släpper ut 450 g 
CO2/kWh eller mer för att möjliggöra en 
rättvis övergång,
(d) inte låta kapacitetsleverantörer som 
går in i den strategiska reserven 
återkomma till marknaden.

Or. en

Motivering

Inrättandet av en utsläppsnorm går hand i hand med fastställandet av realistiska och 
ambitiösa trösklar.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 

2. Kapacitetsmekanismer i form av 
strategiska reserver med kapacitet som 
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om den föreslagna mekanismen
åtminstone med de angränsande 
medlemsstater med vilka den är elektriskt 
sammankopplad.

hålls åtskild från marknaden ska

(a) endast utnyttjas om dagen före- och 
intradagsmarknaderna inte lyckats 
bestämma ett clearingpris och 
systemansvariga för överföringssystem 
har uttömt sina balansresurser för att 
upprätta jämvikt mellan tillgång och 
efterfrågan,

(b) säkerställa att obalanser under de 
perioder då strategiska reserver 
utnyttjades avräknas till åtminstone den 
tekniska prisgräns som tillämpas av 
marknadsaktörer enligt artikel 9,
(c) även vara öppna för 
produktionskapacitet som släpper ut 550 g 
CO2/kWh eller mer för att möjliggöra en 
rättvis övergång,
(d) inte låta kapacitetsleverantörer som 
går in i den strategiska reserven 
återkomma till marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen åtminstone 
med de angränsande medlemsstater med 
vilka den är elektriskt sammankopplad.

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen åtminstone 
med de angränsande medlemsstater med 
vilka den är elektriskt sammankopplad, 
med byrån samt med alla relevanta 
intressenter, inbegripet med 
konsumentorganisationer. Innan ett 
förslag om en kapacitetsmekanism läggs 
fram för offentligt samråd ska den 
nationella tillsynsmyndigheten bedöma 
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konsekvenserna av kapacitetsmekanismen 
för energipriser, och i synnerhet för 
energipriser för hushållskunder. 
Konsekvensbedömningen ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 1031
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen åtminstone 
med de angränsande medlemsstater med 
vilka den är elektriskt sammankopplad.

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen åtminstone 
med de angränsande medlemsstater med 
vilka den är elektriskt sammankopplad, i 
synnerhet med avseende på ökat regionalt 
deltagande och gränsöverskridande
handel på marknadsbaserade villkor.

Or. en

Ändringsförslag 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen åtminstone 
med de angränsande medlemsstater med 
vilka den är elektriskt sammankopplad.

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen åtminstone 
med alla berörda parter, inbegripet 
konsumentorganisationer, och de 
angränsande medlemsstater med vilka den 
är elektriskt sammankopplad.

Or. en
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Ändringsförslag 1033
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen 
åtminstone med de angränsande 
medlemsstater med vilka den är elektriskt 
sammankopplad.

2. En medlemsstats beslut att införa 
en kapacitetsmekanism ska vara grundat 
på de bedömningar om tillräcklighet som 
genomförts av den berörda medlemsstaten 
i överensstämmelse med EU:s 
tillräcklighetsmetod som tagit fram av 
Entso för el.

Or. en

Motivering

Medlemsstater, som är de som ytterst är ansvariga för en trygg elförsörjning, ska övervaka 
resurstillräcklighet inom sina territorier samt ska genomföra sina egna bedömningar och 
studier om tillräcklighet på vilka de grundar sina beslut om införande eller inte av 
kapacitetsmekanismer i sina system. Det föreligger ett behov av gemensamma regler och EU-
metoder för bedömning av produktionstillräcklighet.

Ändringsförslag 1034
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen 
åtminstone med de angränsande 
medlemsstater med vilka den är elektriskt 
sammankopplad.

2. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den samråda 
om den föreslagna mekanismen med alla 
berörda parter, inbegripet med de 
angränsande medlemsstater med vilka den 
är elektriskt sammankopplad.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte 
leda till onödig snedvridning av 
marknaden och inte begränsa den 
gränsöverskridande handeln. Den 
kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande 
enligt mekanismen får inte gå utöver vad 
som är nödvändigt för att lösa problemet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1036
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden
eller ytterligare snedvridning som skulle 
öka kostnaderna för minskningen av 
koldioxidutsläpp, hindra de mål som 
fastställts i direktivet om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor, inte begränsa den 
gränsöverskridande handeln samt ska vara 
icke-diskriminerande och öppna för all 
produktionsteknik, 
sammanlänkningskapacitet, resurser för 
efterfrågeflexibilitet, lagring och 
energieffektivitet. Den kapacitetsmängd 
som ingår i ett åtagande enligt mekanismen 
får inte gå utöver vad som är nödvändigt 
för att lösa problemet. 
Kapacitetsmekanismer ska utformas på ett 
sätt som är så lite påträngande som 
möjligt, kostnaderna ska fördelas rättvist 
och ska inte skapa en onödig börda, i 
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synnerhet inte för konsumenter som 
befinner sig i energifattigdom.
Leverantörer av produktionskapacitet ska 
väljas ut utifrån transparenta kriterier, 
däribland flexibilitetskriterier och minsta 
kostnader för samhället.

Or. en

Ändringsförslag 1037
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet. Om den europeiska 
bedömningen av tillräcklighet inte har 
fastställt ett resurstillräcklighetsproblem 
ska medlemsstaten tillämpa 
kapacitetsmekanismer. 
Kapacitetsmekanismerna ska tillämpas 
under en period på högst fyra år.
Vart fjärde år ska medlemsstaterna 
bedöma sin kapacitetsmekanism och i 
synnerhet
(a) den nivå av stöd som mottas av 
kapacitetsleverantörer,
(b) den kapacitetsmängd som ingår i ett 
åtagande enligt mekanismen,
(c) mekanismens utformningskriterier, 
inbegripet hållbarhetskriteriet.

Or. en
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Motivering

Kapacitetsmekanismer kan, om de inte utformas väl eller är tillfälliga till sin karaktär, skapa 
allvarliga snedvridningar av marknaden. De ska inte användas som en livlina för 
konventionell produktionskapacitet.

Ändringsförslag 1038
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer ska vara 
öppna för all produktionsteknik, lagring 
och efterfrågeflexibilitet, inbegripet för 
aktörer i andra medlemsstater, såvida 
detta är tekniskt genomförbart. De får inte 
leda till onödig snedvridning av marknaden 
och inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Ändringsförslag 1039
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer ska vara 
marknadsbaserade och får inte leda till 
någon omotiverad snedvridning av 
marknaden och inte begränsa den 
gränsöverskridande handeln. Den 
kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande 
enligt mekanismen får inte gå utöver vad 
som är strikt nödvändigt för att lösa 
problemet.
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Or. en

Ändringsförslag 1040
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer ska 
utformas på ett sätt som inte leder till 
onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsar den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Ändringsförslag 1041
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer ska 
utformas på ett sätt som inte leder till 
onödig snedvridning av marknaden eller 
begränsar den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Motivering

Vi stöder att principer för utformning av kapacitetsmekanismer (CRM – Capacity 
Remuneration Mechanism, ersättningsmekanism för kapacitet) även inbegriper en skyldighet 
att ha tydliga regler och förfaranden för utfasningen av CRM så snart skälen för deras 
införande upphör att gälla. Det är också nödvändigt att fastställa en tydlig tidsfrist för 
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harmonisering av befintliga CRM med detta förslag för att undvika eventuella missförstånd 
mellan befintliga och nya CRM. Genom en ny lydelse specificeras utformningskrav för CRM 
för begränsning av deras inverkan på marknaden.

Ändringsförslag 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer ska 
utformas på ett sätt som inte leder till 
onödig snedvridning av marknaden eller 
begränsar den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Ändringsförslag 1043
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer ska 
utformas på ett sätt som inte leder till 
snedvridning av marknaden och inte 
begränsar den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Motivering

Utformningen av kapacitetsmekanismer bör även inbegripa en skyldighet att ha tydliga regler 
och förfaranden för utfasningen av kapacitetsmekanismer så snart skälen för deras införande 
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upphör att gälla. Det är också nödvändigt att fastställa en tydlig tidsfrist för harmonisering 
av befintliga kapacitetsmekanismer med den föreslagna förordningen.

Ändringsförslag 1044
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till otillbörlig snedvridning av marknaden 
och inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Ändringsförslag 1045
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till onödig snedvridning av marknaden och 
inte begränsa den gränsöverskridande 
handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i 
ett åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

3. Kapacitetsmekanismer får inte leda 
till snedvridning av marknaden och inte 
begränsa den gränsöverskridande handeln. 
Den kapacitetsmängd som ingår i ett 
åtagande enligt mekanismen får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att lösa 
problemet.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Decentraliserade resurser och 
efterfrågeflexibilitet måste ha en icke-
diskriminerande tillgång till 
kapacitetsmekanismer och deras 
strukturella fördelar ska återspeglas i alla 
mekanismer.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att kapacitetsmekanismer är öppna för alla marknadsaktörer, 
inbegripet över gränser, och att de inbegriper flexibilitetskriterier för att faktiskt kunna 
tillhandahålla kapacitet med kort varsel och med flexibla volymer.

Ändringsförslag 1047
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Vid certifiering av kapacitet ska de 
specifika särdragen för 
efterfrågeflexibilitet och energilagring 
beaktas, inbegripet i produktdefinitioner 
och förkvalificeringskrav.

Or. en

Ändringsförslag 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 

utgår
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[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. de

Motivering

Inhemska energiresurser minskar exportberoendet

Ändringsförslag 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. de

Motivering

Kapacitetsmekanismer garanterar försörjningstryggheten. Det framgår därför inte klart 
varför ett klimatpolitiskt kriterium refereras i det här sammanhanget. Fastställandet av ett 
CO2-gränsvärde leder till enorma extra kostnader. Den europeiska utsläppshandeln styr 
utsläppsminskningarna av växthusgaser.

Ändringsförslag 1050
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Janusz Korwin-Mikke

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. pl
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Motivering

EPS 550 försvagar prissignalen för EU:s utsläppshandelssystem, vilken är det viktigaste 
instrumentet för politiken för minskade koldioxidutsläpp, samt inför en reglering som inte är 
teknikneutral. EPS 550 introducerar en preferens för gasenheter, vilket kommer att försvaga 
EU:s energioberoende.

Ändringsförslag 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 

utgår



PE609.625v01-00 158/191 AM\1133367SV.docx

SV

fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 

utgår
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ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1056
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Motivering

Införandet av kapacitetsmekanismer syftar till att ta itu med produktionstillräcklighet, och bör 
baseras på ett teknikneutralt tillvägagångssätt. Tydliga regler för faktisk utfasning av 
kapacitetsmekanismer bör också fastställas.

Ändringsförslag 1057
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 

utgår
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Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

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.

Ändringsförslag 1058
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1059
Markus Pieper
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Motivering

Utformningen av kapacitetsmekanismer bör vara teknikneutral och inte vara diskriminerande 
gentemot specifika konventionella kraftverk. Ur en ekonomisk synvinkel vore detta ineffektivt. 
Vidare syftar kapacitetsmekanismer till att åstadkomma försörjningstrygghet. Att inbegripa 
kriterier för klimatskydd i utformningen av kapacitetsmekanismer är en onödig blandning av 
två skilda ämnen, eftersom minskningen av koldioxidutsläpp redan behandlas inom ramen för 
det europeiska utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 1060
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 

utgår
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ikraftträdande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 

utgår
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ikraftträdande.

Or. en

Motivering

EU:s utsläppshandelssystem är det centrala verktyget för att uppnå minskningar av utsläpp 
av växthusgaser inom ramen för klimatpolitik. Införandet av utsläppsnormer i elförordningen 
är omotiverat eftersom detta är baserat på artikel 194 i EUF-fördraget, som endast avser 
energipolitik. Mer specifikt strider de diskriminerande utsläppsnormerna mot artikel 194.2, 
genom vilken medlemsstaterna tilldelas rätten att bestämma sin energimix. Utsläppsnormerna 
skulle i sin nuvarande form utesluta en stor andel av konventionella energikällor från 
eventuella kapacitetsmarknader.

Ändringsförslag 1063
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1064
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
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[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh.
Befintlig produktionskapacitet med utsläpp 
på minst 650 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.
Befintlig produktionskapacitet med 
utsläpp på minst 600 g CO2/kWh får inte 
ingå i åtaganden enligt 
kapacitetsmekanismer tio år efter denna 
förordnings ikraftträdande.
Befintlig produktionskapacitet med 
utsläpp på minst 550 g CO2/kWh får inte 
ingå i åtaganden enligt 
kapacitetsmekanismer femton år efter 
denna förordnings ikraftträdande.
Anläggningar som förbränner avgaser, 
inbegripet masugnsgaser, ska inte 
omfattas av gränsen för koldioxidutsläpp, 
med beaktande av den effektiva 
energiåtervinningen av avgaser och dess 
miljömässiga nytta, och det faktum att den 
höga koldioxidhalten i avgaserna överförs 
från den industriella processen, till 
exempel ståltillverkningsprocessen 
(”ingående koldioxid” enligt 
förordningen om övervakning och 
rapportering).
Emissionsfaktorn för koldioxid för en 
anläggning för elproduktion ska baseras 
på nettoverkningsgraden vid nominell 
kapacitet under ISO-förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 1065
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 4. Produktionskapacitet för vilken ett 
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slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh för 
anläggningar med en nominell kapacitet 
på mindre än 200 MW och under 450 g 
CO2/kWh för anläggningar med större 
kapacitet. Produktionskapacitet med 
utsläpp på minst 550 g CO2/kWh får inte 
ingå i åtaganden enligt 
kapacitetsmekanismer fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande.
Beräkningen av CO2/kWh i det första 
stycket ska baseras på 
nettoverkningsgraden vid nominell 
kapacitet under ISO-förhållanden.

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.

Ändringsförslag 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 

4. Produktionskapacitet ska endast 
vara berättigad att utgöra en del av en 
kapacitetsmekanism om
(a) dess totala utsläpp av växthusgaser per 
kilowattimme av producerad el i 
anläggningen inte överskrider 350 g 
koldioxidekvivalenter från 
[Publikationsbyrån: datum för 
ikraftträdandet av denna förordning], och
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fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

(b) den under belastning är kapabel att 
öka eller minska med minst en nivå på 5 
% av dess kapacitet per minut.
Kapacitetsleverantörer ska följa EU:s 
miljökvalitetsnormer och ha bästa 
tillgängliga teknik för att delta i 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Motivering

De föreslagna hållbarhetskriterierna kommer direkt att äventyra EU:s klimatåtaganden 
genom att göra det möjligt att subventionera någon relativt högeffektiv elproduktion från kol 
(och potentiellt brunkol) med värmeåtervinning (dvs. kraftvärme) och/eller 
samförbränningsanläggningar för biomassa. Det är avgörande att strama åt nivån till 350 g 
CO2/kWh och säkerställa att denna nivå sänks över tid. Kapacitetsersättning bör endast vara
befogat när det bidrar till systemstabilitet, och flexibilitet är ett viktigt steg för att säkerställa 
detta.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh.
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer får begränsa 
gränsöverskridande deltagande av
produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
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Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet ska vara 
berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 350 g CO2/kWh. 
Deltagande kraftverk kommer att behöva 
uppfylla europeiska luftkvalitetsnormer, 
inbegripet referensdokumenten för bästa 
tillgängliga teknik i direktiv 2010/75/EU 
om industriutsläpp. 
Kärnenergiproduktion ska endast vara 
berättigad om alla kostnader för 
avfallshantering, avveckling och 
ansvarsskyldighet helt täcks av 
operatören.

Or. en

Ändringsförslag 1069
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh.

Or. de

Motivering

Om tröskelvärdet på 550 g endast tillämpades på nya anläggningar skulle de flesta 
nackdelarna med gränsvärdet ha avvärjts. Tidigare investeringar skulle inte förlora sitt värde 
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och kapacitetsmarknaderna skulle förbli styrbara eftersom alla befintliga anläggningar på 
marknaden skulle vara tillgängliga för kapacitetsmarknaden.

Ändringsförslag 1070
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. Om 
kraftvärme används ska både 
produktionen av värme och el beaktas vid 
beräkningen av de specifika utsläppen.
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1071
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Dessutom ska prioritet ges åt 
produktionskapacitet för förnybar energi 
kopplad med energilagring.
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 



AM\1133367SV.docx 169/191 PE609.625v01-00

SV

denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

För att stödja minskningen av koldioxidutsläpp inom sektorn bör prioritet ges åt reglerbar 
produktion med förnybar energi. Detta kommer att ge ett incitament att investera i reglerbar 
produktion med förnybar energi och driva på större moderniseringar inom 
produktionsresurserna.

Ändringsförslag 1072
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Dessutom bör prioritet ges åt 
kostnadseffektiv produktionskapacitet för 
förnybar energi kopplad med 
energilagring. Produktionskapacitet med 
utsläpp på minst 550 g CO2/kWh får inte 
ingå i åtaganden enligt 
kapacitetsmekanismer fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
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[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. Om 
kraftvärme används ska både 
produktionen av el och värme beaktas vid 
beräkningen av de specifika utsläppen.
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1074
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet ska vara 
berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 350 g CO2/kWh och 
om den under belastning är kapabel att 
öka eller minska med minst en nivå på 5 
% av dess kapacitet per minut.

Or. en

Motivering

Kapacitetsmekanismer ska inbegripa flexibilitetskriterier för att faktiskt kunna tillhandahålla 
kapacitet med kort varsel och med flexibla volymer.

Ändringsförslag 1075
Massimiliano Salini
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh vid 
beräkning med hänvisning till 
märkvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer två år efter 
denna förordnings ikraftträdande, eller fem 
år för de anläggningar som utgör en del 
av strategiska reserver.

Or. en

Motivering

Att fasa ut de mest förorenande anläggningarna är avgörande för att uppnå europeiska 
utsläppsmål. Därför bör införandet av utsläppsnormer för befintlig produktionskapacitet 
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tidigareläggas, med ett fem år långt undantag för anläggningar som utgör en del av 
strategiska reserver, eftersom det är en mycket mindre snedvridande mekanism.

Ändringsförslag 1077
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism utöver strategiska 
reserver endast om dess utsläpp ligger 
under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer utöver 
strategiska reserver fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1078
Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism utöver strategiska 
reserver endast om dess utsläpp ligger 
under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande.
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Or. en

Motivering

Strategiska reserver är åtskilda från marknaden och används endast under exceptionella 
förhållanden. Aktiveringen av dessa reserver görs endast undantagsvis och de utsläpp som de 
kommer att orsaka är obetydliga. Strategiska reserver används för att säkerställa att dagen 
före-marknaden kan bestämma ett clearingpris.

Ändringsförslag 1079
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer 5 år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

4. Produktionskapacitet för vilken ett 
slutligt investeringsbeslut har fattats efter 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
vara berättigad att delta i en 
kapacitetsmekanism endast om dess 
utsläpp ligger under 600 g CO2/kWh. 
Produktionskapacitet med utsläpp på minst 
600 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer 10 år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 1080
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från föregående 
punkt ska, i medlemsstater där [2015] mer 
än [20 %] av elen producerades från fasta 
fossila bränslen, och BNP per capita 
räknat i marknadspriser inte översteg 60 
% av genomsnittlig BNP per capita räknat 
i marknadspriser i Europeiska unionen1a, 
befintlig produktionskapacitet och ny 
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produktionskapacitet för vilken ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats senast [ett 
år] efter [Publikationsbyrån: 
ikraftträdande] vara berättigad att delta i 
kapacitetsmekanismer om dess utsläpp 
överstiger 550 g CO2/kWh, om 
försörjningstryggheten är äventyrad enligt 
den nationella tillsynsmyndighetens 
bedömning.

I de berörda medlemsstaterna får 
produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh inte ingå i 
åtaganden enligt kapacitetsmekanismer 
[femton år] efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Efter fem år från [femton år från denna 
förordnings ikraftträdande] får de 
berörda medlemsstaterna låta 
produktionskapacitet med utsläpp på 
minst 550 g CO2/kWh ingå i åtaganden 
enligt kapacitetsmekanismer om 
försörjningstryggheten fortfarande är 
äventyrad enligt den nationella 
tillsynsmyndighetens bedömning.

_________________

1a Följande medlemsstater bör uppfylla 
dessa kriterier: Bulgarien, Tjeckien, 
Estland, Grekland, Ungern, Polen, 
Portugal och Rumänien.

Or. en

Motivering

Den nya utsläppsnormen på nivån under 550 g CO2/kWh (EPS 550) återspeglar inte olika 
situationer vad gäller energimix inom EU och bör därför ändras för att säkerställa 
försörjningstryggheten i alla medlemsstater. Kapacitetsmekanismer i specifika medlemsstater 
krävs för att ge incitament åt investeringar i ny kapacitet och för att hålla befintliga 
konventionella tillgångar i drift.

Ändringsförslag 1081
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism ska den anordna 
ett konkurrensutsatt anbudsförfarande för 
kapacitetsleverantörer. Det 
konkurrensutsatta anbudsförfarandet ska 
inbegripa en uppsättning av tydliga och 
transparenta miljökriterier i syfte att 
prioritera de mest hållbara och 
energieffektiva kapacitetskällorna, 
inbegripet efterfrågeflexibilitet. 
Kriterierna för det konkurrensutsatta 
anbudsförfarandet ska också inbegripa 
flexibilitetskriterier. Berättigad kapacitet 
bör under belastning vara kapabel att öka 
eller minska med minst en nivå på 5 % av 
dess kapacitet per minut. 
Kapacitetsleverantörer ska, för att vara 
berättigade att lämna anbud, följa EU:s 
miljökvalitetsnormer och prestanda ska 
inte överstiga de striktare utsläppsnivåer 
som motsvarar bästa tillgängliga teknik 
och högre segmentet av 
energieffektivitetsnivåer som motsvarar 
bästa tillgängliga teknik för alla relevanta 
slutsatser avseende bästa tillgängliga 
teknik som fastställts för nya 
anläggningar som ska delta i 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Motivering

Kapacitetsmekanismer kan, om de inte utformas väl eller är tillfälliga till sin karaktär, skapa 
allvarliga snedvridningar av marknaden. De ska inte användas som en livlina för 
konventionell produktionskapacitet. Det är av yttersta vikt att sådana mekanismer är öppna 
för alla marknadsaktörer, inbegripet över gränser, och att de inbegriper flexibilitetskriterier 
för att faktiskt kunna tillhandahålla kapacitet med kort varsel och med flexibla volymer.

Ändringsförslag 1082
Carolina Punset

Förslag till förordning



PE609.625v01-00 176/191 AM\1133367SV.docx

SV

Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kapacitetsmekanismer ska, om det 
anses nödvändigt på grundval av en 
konsekvensbedömning, inbegripa 
flexibilitetskriterier i urvalsförfarandet för 
leverantörer av produktionskapacitet. 
Sådana kriterier ska syfta till att 
maximera förmågan att öka 
produktionen, och minimera den 
nödvändiga nivån av stabil produktion 
från kraftverk som drar nytta av 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Motivering

Att inbegripa flexibilitetskriterier i urvalsförfarandet för kapacitetsleverantörer kommer att 
säkerställa att stöd främst beviljas den mest effektiva reservkapaciteten. Kriterier för 
maximering av förmåga att öka produktionen från tillgänglig kapacitet, och minskning av 
nivån för den lägre gränsen för kapacitetsleverantörers regleringsförmåga kommer att bidra 
till att ta itu med problemet med överkapacitet av energikällor som inte är flexibla.

Ändringsförslag 1083
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Produktionskapacitet med utsläpp 
på 550 g CO2/kWh för vilken ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats före 
(Publikationbyrån: ikraftträdande) ska 
inte påverkas retroaktivt.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kapacitetsmekanismer ska belöna 
bidrag från alla resurser på samma sätt, 
inbegripet efterfrågeflexibilitet och 
aggregerade resurser. Inom ramen för 
desamma ska tydliga bestämmelser 
fastställas om icke-diskriminerande 
produktdefinitioner och 
förkvalificeringskrav ska inbegripas. 
Kapacitetsmekanismer ska återspegla den 
strukturella fördel som decentraliserade 
resurser och resurser på efterfrågesidan 
medför.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att sådana mekanismer är öppna för alla marknadsaktörer, inbegripet 
över gränser, och att de inbegriper flexibilitetskriterier för att faktiskt kunna tillhandahålla 
kapacitet med kort varsel och med flexibla volymer.

Ändringsförslag 1085
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Om bedömningen av 
produktionstillräcklighet för en 
medlemsstat genomförs i enlighet med de 
principer som fastställts i artikel 19 
påvisar allvarliga och ihållande problem 
med försörjningstrygghet får 
medlemsstaten eftersöka ett tillfälligt 
undantag från tillämpningen av 23.4 för 
befintlig produktionskapacitet.

Or. en
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Ändringsförslag 1086
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Kapacitetsprodukter bör fastställas 
med ett tidsperspektiv på högst fyra år. 
Samma avtalsperioder bör vara 
tillgängliga för alla resurser.

Or. en

Ändringsförslag 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt 
ett resurstillräcklighetsproblem får
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt 
ett resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 

utgår
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kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1089
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer. Medlemsstater ska 
heller inte tillämpa kapacitetsmekanismer 
på marknader med reglerade priser eller 
pristak, ifall de inte har uppnått sina 
sammanlänkningsmål eller där 
föreskrifter och riktlinjer för nät inte är 
helt införda eller ibruktagna.

Or. en

Motivering

Kapacitetsmekanismer bör inte införas på marknader som ännu inte har öppnats upp helt och 
där sammanlänkningskapacitet saknas.

Ändringsförslag 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om en medlemsstat önskar införa 
en kapacitetsmekanism måste den 
förklara dess förenlighet med den 
europeiska bedömningen av 
resurstillräcklighet, i synnerhet vad gäller 
motiveringen, omfattningen, start- och 
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slutdatum samt flerårigt införande.

Or. en

Ändringsförslag 1091
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om den nationella bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag beaktas inte subsidiaritetsprincipen. Även om övervakning och 
bedömning av resurstillräcklighet på europeisk nivå behövs och skulle kunna vara av nytta 
bör den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet endast utgöra ett komplement och 
stöd till den nationella bedömningen av resurstillräcklighet.
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Ändringsförslag 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 

5. Om den nationella bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
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kapacitetsmekanismer. kapacitetsmekanismer.

Or. pl

Motivering

Den huvudsakliga referenspunkten vid införandet av kapacitetsmekanismer bör vara en 
bedömning av resurstillräcklighet som genomförs på nationell nivå.

Ändringsförslag 1096
Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt 
ett resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Medlemsstater får tillämpa 
kapacitetsmekanismer om dessa stämmer 
överens med Europeiska kommissionens 
riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 
och energi för 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 1097
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Medlemsstater ska beakta 
resultatet från den europeiska 
bedömningen av resurstillräcklighet när de 
fattar beslut om att tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen 
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om en medlemsstat vill inrätta en 
kapacitetsmekanism måste den förklara 
dess förenlighet med bedömningarna av 
resurstillräcklighet, särskilt vad gäller dess 
berättigande.

Or. fr

Ändringsförslag 1099
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska bedömningen
av resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

5. Om en nationell bedömning av 
resurstillräcklighet inte har fastställt ett 
resurstillräcklighetsproblem får 
medlemsstaterna inte tillämpa 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid utformning av en 
kapacitetsmekanism ska medlemsstater 
inbegripa en utträdesklausul, en 
bestämmelse som möjliggör effektiv 
utfasning av en kapacitetsmekanism ifall 
bedömningen av resurstillräcklighet visar 
att tillräcklighetsproblemet inte längre 
föreligger.
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Or. en

Ändringsförslag 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstater får tillämpa 
kapacitetsmekanismer om en tillräcklig 
nivå av sammanlänkning inte har 
uppnåtts och om de kan motivera detta 
genom resultaten från den nationella 
bedömningen om tillräcklighet.

Or. en

Ändringsförslag 1102
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kapacitetsmekanismer ska 
utformas på ett sätt som möjliggör att de 
kan fasas ut på ett effektivt sätt när 
tillräcklighetsproblemet inte längre 
föreligger. I detta syfte ska 
kapacitetsmekanismer innehålla en 
specifik utträdesklausul.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kapacitetsmekanismer ska, där de 
införs, vara välutformade: 
marknadsbaserade, teknikneutrala, öppna 
för befintliga och nya tillgångar samt 
öppna för gränsöverskridande deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid utformning av 
kapacitetsmekanismer ska medlemsstater 
beakta miljömålet med att fasa ut 
miljömässigt eller ekonomiskt skadliga 
subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 1105
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a

Vid utformning av kapacitetsmekanismer 
ska medlemsstater inbegripa en 
utträdesklausul, en bestämmelse som 
möjliggör effektiv utfasning av en 
kapacitetsmekanism ifall bedömningen av 
resurstillräcklighet visar att 
tillräcklighetsproblemet inte längre 
föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 1106
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår

Befintliga mekanismer

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1107
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 18a, 21 och 23 i denna 
förordning. Utan att det påverkar den 
omedelbara tillämpningen av de krav för 
utsläppsgränser och flexibilitet som 
fastställs i artikel 23 ska medlemsstater 
senast [två år efter ikraftträdandet av 
denna förordning] slutföra översynen av 
befintliga kapacitetsmekanismer, och av 
tillhörande avtalsmässiga och 
administrativa arrangemang, och få dem 
att stämma överens med bestämmelserna i 
denna förordning. De ska lämna in en 
utförlig rapport till kommissionen om 
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översynens resultat och om vidtagna 
åtgärder.

Or. en

Motivering

För att skapa lika villkor måste befintliga marknadsmekanismer för kapacitet så snart som 
möjligt anpassas till de allmänna bestämmelserna.

Ändringsförslag 1108
Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
inom [två] år efter ikraftträdandet av 
denna förordning anpassa sina 
mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 
21 och 23 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att fastställa en tydlig tidsfrist för anpassningen av befintliga 
kapacitetsmekanismer till att efterleva den föreslagna förordningen.

Ändringsförslag 1109
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
inom [två] år efter ikraftträdandet av 
denna förordning anpassa sina 
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artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning. mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 
21 och 23 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är enbart lämpligt att fastställa en tydlig tidsfrist för anpassningen av befintliga 
kapacitetsmekanismer till att efterleva den föreslagna förordningen.

Ändringsförslag 1110
Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
inom två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning anpassa sina mekanismer för 
att efterleva artiklarna 18, 21 och 23 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

I syfte att åstadkomma tydlig lagstiftning föreligger ett behov av att specificera tidsfristen för 
de befintliga mekanismerna att efterleva de regler som föreslås i förordningen.

Ändringsförslag 1111
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
inom två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning anpassa sina mekanismer för 
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artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning. att efterleva artiklarna 18, 21 och 23 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
senast den 31 december 2030 anpassa sina 
mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 
21 och 23 i denna förordning.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att respektera principen om berättigade förväntningar, vilket 
skulle kräva att det införs en lämplig leveransperiod för att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att anpassa kapacitetsmekanismerna till kraven i förordningen.

Ändringsförslag 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
senast den 31 december 2030 anpassa sina 
mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 
21 och 23 i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
senast den 31 december 2030 anpassa sina 
mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 
21 och 23 i denna förordning.

Or. en

Motivering

En rimlig övergångsperiod bör fastställas för medlemsstater som ska tillämpa en 
kapacitetsmekanism det datum då elförordningen träder i kraft.

Ändringsförslag 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer vid 
[Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska 
anpassa sina mekanismer för att efterleva 
artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar 
kapacitetsmekanismer ska anpassa sina 
mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 
18a, 21 och 23 i denna förordning

Or. en

Ändringsförslag 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a

Inom tolv månader efter ikraftträdandet 
av denna förordning ska en rådgivande 
kommitté för utformning av elmarknaden 
inrättas. Den rådgivande kommittén ska 
bestå av högnivåexperter från EU-
medlemsstater och en relevant och 
balanserad grupp av experter från 
energisektorn, inbegripet allmännyttiga 
företag, investerare, teknikleverantörer, 
nätoperatörer, klimatskyddsgrupper, 
konsumentföreträdare och företrädare för 
lokala energigemenskaper.

Den rådgivande kommittén ska förse 
kommissionen med expertis och insikt, 
och sålunda ge råd till och bistå 
kommissionen i bedömningen av 
utmaningar i samband med utformningen 
av den nuvarande energimarknaden och 
utarbetandet av framtida politiska initiativ 
i detta avseende. Den kommer att göra 
detta genom att avfatta yttranden, 
rekommendationer eller rapporter, i 
enlighet med vad som är lämpligt.

Inom 24 månader efter inrättandet av den 
rådgivande kommittén bör Europeiska 
kommissionen dra sina slutsatser från 
diskussionen genom ett meddelande vari 
de strategiska prioriteringarna fastställs 
för en europeisk elmarknad som är 
kapabel att driva fram de investeringar 
som krävs för en hållbar, trygg och 
överkomlig energiomställning.

Or. en
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