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Ändringsförslag 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår

Den europeiska enheten för 
systemansvariga för distributionssystem

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt 
integrerat företag eller som är åtskilda 
enligt bestämmelserna i artikel 35 i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska 
samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av 
en fungerande inre marknad för el och 
för att främja en optimal förvaltning och 
en samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Or. en

Motivering

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure
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Ändringsförslag 1362
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten. 
För frågor med betydelse för flera 
sektorer ska EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
säkerställa samordningen – på lika villkor 
för alla – med gasdistributionsaktörer, 
vilka ska företrädas av ett ständigt utskott 
fram till det att en likvärdig enhet som 
företräder de systemansvariga för 
gasdistributionssystemet har inrättats och 
reglerna för förbindelsen mellan de två 
enheterna har fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 1363
Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt 
integrerat företag eller som är åtskilda 
enligt bestämmelserna i artikel 35 i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska 
samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem 
ska samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Or. en

Ändringsförslag 1364
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag, som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] eller som är 
ekonomiskt åtskilda från och helt 
oberoende av energirelaterade enheter i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 
[50c] ska samarbeta på unionsnivå genom 
en europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
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distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Or. en

Ändringsförslag 1365
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten. I 
beslutsförfarandet ska det säkerställas att 
de systemansvariga för 
distributionssystem är proportionerligt 
representerade utifrån geografi i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att de systemansvariga för distributionssystem är proportionerligt 
representerade utifrån geografi i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, för 
att säkerställa att den tar hänsyn till respektive regioners särdrag vid utarbetandet av 
respektive dokument eller lagstiftning.



AM\1134764SV.docx 7/126 PE610.751v01-00

SV

Ändringsförslag 1366
Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten. I 
beslutsförfarandet ska det säkerställas att 
de systemansvariga för 
distributionssystem är proportionerligt 
representerade utifrån geografi i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att de systemansvariga för distributionssystem är proportionerligt 
representerade utifrån geografi i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, för 
att säkerställa att den tar hänsyn till respektive regioners särdrag vid utarbetandet av 
respektive dokument eller lagstiftning.

Ändringsförslag 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
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Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt 
integrerat företag eller som är åtskilda 
enligt bestämmelserna i artikel 35 i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska 
samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem, 
inbegripet de minimis-systemansvariga 
för distributionssystem, ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
har rätt att bli registrerade medlemmar i 
enheten.

Or. de

Motivering

Små systemansvariga för distributionssystem får inte uteslutas från den europeiska enheten 
för systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt 
integrerat företag eller som är åtskilda 
enligt bestämmelserna i artikel 35 i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska 
samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 

Systemansvariga för distributionssystem 
ska samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el, för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem samt för att utbyta 
bästa praxis för de olika utmaningar som 
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fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

de systemansvariga för distributionssystem
står inför i unionen, inbegripet 
digitaliseringen av distributionsnät och 
införandet av smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem
som inte är en del av ett vertikalt 
integrerat företag eller som är åtskilda 
enligt bestämmelserna i artikel 35 i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska 
samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem 
ska samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten. Registrerade 
medlemmar får antingen delta direkt i 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem eller företrädas av 
valfri nationell eller europeisk 
organisation.

Or. en

Ändringsförslag 1370
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem
som inte är en del av ett vertikalt 
integrerat företag eller som är åtskilda 
enligt bestämmelserna i artikel 35 i 
[omarbetning av direktiv 2009/72/EG 
enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska 
samarbeta på unionsnivå genom en 
europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem (även kallad EU DSO-
enheten) för att främja fullbordandet av en 
fungerande inre marknad för el och för att 
främja en optimal förvaltning och en 
samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem som vill delta i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Alla systemansvariga för 
distributionssystem ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el, för att stödja utvecklingen 
av ett hållbart, decentraliserat och mer 
integrerat energisystem och för att främja 
en optimal förvaltning och en samordnad 
drift av distributions- och 
överföringssystem. Systemansvariga för 
distributionssystem och organisationer 
som företräder dem på unionsnivå som 
vill delta i EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem ska bli registrerade 
medlemmar i enheten.

Or. en

Ändringsförslag 1371
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 

Systemansvariga för distributionssystem 
som inte är en del av ett vertikalt integrerat 
företag eller som är åtskilda enligt 
bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning 
av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i 
COM(2016) 864/2] ska samarbeta på 
unionsnivå genom en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
(även kallad EU DSO-enheten) för att 
främja fullbordandet av en fungerande inre 
marknad för el och för att främja en 
optimal förvaltning och en samordnad drift 
av distributions- och överföringssystem. 
Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
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systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i enheten.

systemansvariga för distributionssystem är 
berättigade att bli registrerade medlemmar 
i enheten.

Or. de

Motivering

EU DSO-enheten ska utarbeta regelverk för hur den europeiska inre marknaden ska fungera 
som ska tillämpas på alla systemansvariga för distributionssystem, oberoende av storlek eller 
organisationsstruktur, efter att Europeiska kommissionen har antagit dem. Därför ska alla 
europeiska systemansvariga för distributionssystem kunna delta i EU DSO-enheten 
(deltagande ska vara frivilligt), inbegripet så kallade de-minimis-systemansvariga för 
distributionssystem.

Ändringsförslag 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska vid utförandet av 
sina uppgifter enligt unionsrätten verka 
oberoende av enskilda nationella 
intressen eller de nationella intressena 
hos systemansvariga för 
överföringssystem, och bidra till att målen 
i den politiska ramen för klimat- och 
energifrågor för perioden 2020–2030 
uppnås på ett effektivt och hållbart sätt, 
särskilt genom att bidra till en effektiv 
integrering av el som produceras från 
förnybara energikällor och till ökad 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1373
Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje lands systemansvariga för 
distributionssystem ska få möjlighet att 
välja en landsföreträdare för de 
systemansvariga för distributionssystem, 
med ansvar för att samordna 
inkommande information, tillsätta 
experter i arbetsgrupper och rösta i 
omröstningar.

Or. en

Ändringsförslag 1374
Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rösterna från landsföreträdarna för de 
systemansvariga för distributionssystem 
ska viktas i enlighet med rådets 
omröstningsförfarande som fastställs i 
artikel 16.4 i det konsoliderade fördraget 
om Europeiska unionen, i dess ändrade 
lydelse enligt Lissabonfördraget (dubbel 
majoritet).

Or. en

Ändringsförslag 1375
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a

Samrådsforumets uppgifter

1. Samrådsforumets medlemmars 
uppgifter ska vara att ge kommissionen 
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råd i frågor som rör driften och 
förvaltningen av distributionsnäten.

2. Kommissionen får rådfråga 
samrådsforumet inom alla frågor med 
anknytning till genomförandet av denna 
förordning och av direktiv 2009/72/EG, 
omarbetat enligt förslag i 
COM(2016)0864/2, samt kring 
antagandet av de nätföreskrifter och 
riktlinjer som avses i artikel 54. 
Samrådsforumet kan också rådfrågas av 
kommissionen och av byrån när det gäller 
andra åtgärder.

3. Samrådsforumet får

(a) utarbeta bästa praxis, på eget initiativ 
eller på begäran av kommissionen eller 
byrån, inom frågor med anknytning till 
utvecklingen av efterfrågeflexibilitet, 
integreringen av förnybara 
energiresurser, decentraliserad 
produktion och andra resurser som ingår 
i distributionsnätet,

(b) underrätta kommissionen eller byrån 
om problem som rör genomförandet av de 
nätföreskrifter som avses i artikel 54 samt 
lämna rekommendationer och förslag till 
kommissionen eller byrån om hur 
problemen bör lösas och

(c) bedriva annan verksamhet som krävs 
för att fullgöra sina uppgifter. 
Samrådsforumet ska informera 
kommissionen om sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 49a

Medlemskap i den europeiska enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 

(även kallad EU DSO-enheten)

Deltagande i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska vara frivilligt för varje enskild 
systemansvarig för distributionssystem.

Systemansvariga för distributionssystem 
som vill delta i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bli registrerade medlemmar i den 
enheten.

EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska säkerställa att alla 
systemansvariga för distributionssystem 
som är medlemmar i enheten behandlas 
jämlikt, oavsett deras storlek.

EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska säkerställa att 
mindre eller oberoende systemansvariga 
för distributionssystem är tillbörligt 
representerade, även i beslutsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 1377
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a

Samrådsforum

Kommissionen ska inrätta ett 
samrådsforum rörande driften och 
förvaltningen av distributionsnät. 
Kommissionen ska säkerställa att 
samrådsforumet har en välavvägd 
sammansättning av alla berörda parter 
som har anknytning till driften och 
förvaltningen av distributionsnät, såsom 
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systemansvariga, systemanvändare, 
sammanslutningar, berörda 
branschorganisationer, 
miljöskyddsgrupper samt 
konsumentorganisationer. 
Arbetsordningen för forumet ska 
fastställas av kommissionen.

Or. en

Motivering

I stället för att kräva att en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem inrättas bör 
kommissionen skapa ett samrådsforum rörande driften och förvaltningen av distributionsnät. 
Samrådsforumet skulle avsevärt minska risken för självreglering från de systemansvariga för 
distributionssystem, eftersom det endast skulle vara rådgivande. Dessutom skulle ett brett 
spektrum av intressenter delta i samrådsforumet.

Ändringsförslag 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår

Inrättande av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem

1. Entso för el ska senast 
[Publikationsbyrån: tolv månader efter 
ikraftträdandet] ska de systemansvariga 
för distributionssystemen, med 
administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning 
för samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

2. Inom två månader från mottagandet 
ska byrån, efter formellt samråd med 
organisationer som representerar 
samtliga berörda parter, särskilt 
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distributionssystemets användare, lämna 
ett yttrande till kommissionen om utkastet 
till stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning.

3. Kommissionen ska lämna ett yttrande 
om utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning, med beaktande av det 
yttrande från byrån som föreskrivs i punkt 
2, inom tre månader från mottagandet av 
byråns yttrande.

4. Inom tre månader från mottagandet av 
kommissionens yttrande ska de 
systemansvariga för distributionssystemen 
inrätta EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem och anta och 
offentliggöra dess stadgar och 
arbetsordning.

5. De dokument som avses i punkt 1 ska 
lämnas in till kommissionen och till byrån 
i händelse av ändringar av dokumenten, 
eller på kommissionens eller byråns 
motiverade begäran. Byrån och 
kommissionen ska avge ett yttrande i 
enlighet med den process som fastställs i 
punkterna 2–4.

6. Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bäras av de systemansvariga för 
distributionssystem som är registrerade 
medlemmar och beaktas i beräkningen av 
tariffer. Tillsynsmyndigheterna får 
godkänna dessa kostnader endast om de 
är rimliga och proportionerliga.

Or. en

Motivering

Förslaget om att inrätta en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem bör skrotas 
för att minimera riskerna för intressekonflikter. Ändringsförslaget främjar överensstämmelse 
med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 1379
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Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Inom [Publikationsbyrån: två 
månader efter ikraftträdandet] ska varje 
medlemsstat säkerställa att 
medlemsstaternas systemansvariga för 
distributionssystem får möjlighet att till 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem välja en 
landsföreträdare för de systemansvariga 
för distributionssystem, på ett rättvist och 
öppet sätt. Medlemsstaten ska säkerställa 
att omval av företrädare sker vartannat år 
och på begäran av en majoritet av 
medlemsstaternas systemansvariga för 
distributionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 1380
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån: 
tolv månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för 
distributionssystemen, med administrativt 
stöd från byrån, till kommissionen och 
byrån lämna in ett utkast till stadgar, en 
förteckning över registrerade medlemmar 
och ett utkast till arbetsordning, inklusive 
arbetsordning för samrådet med Entso för 
el och andra intressenter samt 
finansieringsregler, för den EU-enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
som ska inrättas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1381
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för distributionssystemen, 
med administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för distributionssystemen, 
med administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
preliminärt utkast till förvaltningsstruktur 
som säkerställer en rättvis och välavvägd 
representation av intressen mellan 
medlemmar och medlemsstater. Detta ska 
inbegripa ett utkast till stadgar, en 
förteckning över registrerade medlemmar 
och ett utkast till arbetsordning, inklusive 
arbetsordning för samrådet med Entso för 
el och andra intressenter samt 
finansieringsregler, för den EU-enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
som ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för 
distributionssystemen, med administrativt 
stöd från byrån, till kommissionen och 
byrån lämna in ett utkast till stadgar, en 
förteckning över registrerade medlemmar 
och ett utkast till arbetsordning, inklusive 
arbetsordning för samrådet med Entso för 

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
registrerade medlemmarna, antingen 
genom direkt deltagande eller genom att 
företrädas av valfri nationell eller 
europeisk organisation, med 
administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
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el och andra intressenter samt 
finansieringsregler, för den EU-enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
som ska inrättas.

registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso-E och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för distributionssystemen, 
med administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för distributionssystemen, 
med administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso för el och andra 
intressenter, beslutsförfaranden samt 
finansieringsregler, för den EU-enhet för 
systemansvariga för distributionssystem 
som ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 1384
Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för distributionssystemen, 

1. Senast den [Publikationsbyrån: tolv 
månader efter ikraftträdandet] ska 
landsföreträdarna för de systemansvariga 
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med administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

för distributionssystemen, med 
administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 1385
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån: 
tolv månader efter ikraftträdandet] ska de 
systemansvariga för distributionssystemen, 
med administrativt stöd från byrån, till 
kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning 
för samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

1. Systemansvariga för 
distributionssystemen ska samarbeta på 
unionsnivå för att bidra till uppnåendet av 
EU:s klimat- och energimål, inbegripet 
integreringen av de höga nivåer av el som 
produceras från intermittenta 
energikällor, för att främja fullbordandet 
av en fungerande inre marknad för el och 
för att främja en optimal förvaltning och 
en samordnad drift av distributions- och 
överföringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 1386
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Inom två månader från 
mottagandet ska byrån, efter formellt 
samråd med organisationer som 
representerar samtliga berörda parter, 
särskilt distributionssystemets användare, 
lämna ett yttrande till kommissionen om 
utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom två månader från mottagandet 
ska byrån, efter formellt samråd med 
organisationer som representerar samtliga 
berörda parter, särskilt 
distributionssystemets användare, lämna ett 
yttrande till kommissionen om utkastet till 
stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning.

2. Inom två månader från mottagandet 
ska byrån, efter formellt samråd med 
organisationer som representerar samtliga 
berörda parter, särskilt 
distributionssystemets användare, lämna ett 
yttrande till kommissionen om utkastet till 
stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning, med särskild 
hänsyn till regler som rör det oberoende 
från sina medlemmar som EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem ska åtnjuta i syfte att 
förebygga intressekonflikter samt till 
behovet av att säkerställa en välavvägd 
representation utifrån geografi och jämlik 
behandling av dess medlemmar, i 
synnerhet för små eller oberoende 
systemansvariga för distributionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 1388
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom två månader från 
mottagandet ska byrån, efter formellt 
samråd med organisationer som 
representerar samtliga berörda parter, 
särskilt distributionssystemets användare, 
lämna ett yttrande till kommissionen om 
utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning.

2. Systemansvariga för 
distributionssystem som efterlever de 
principer som fastställs i artikel 50c (ny) 
får delta i en gemensam europeisk enhet 
för systemansvariga för 
distributionssystem inom elområdet (även 
kallad EU DSO-enheten), upprättad med 
administrativt stöd från byrån.

Or. en

Ändringsförslag 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom två månader från mottagandet 
ska byrån, efter formellt samråd med 
organisationer som representerar samtliga 
berörda parter, särskilt 
distributionssystemets användare, lämna ett 
yttrande till kommissionen om utkastet till 
stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning.

2. Inom två månader från mottagandet 
ska byrån, efter formellt samråd med 
organisationer som representerar samtliga 
berörda parter, särskilt 
distributionssystemets användare och 
konsumentskyddsorganisationer, lämna 
ett yttrande till kommissionen om utkastet 
till stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 1390
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska lämna ett 
yttrande om utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning, med beaktande av det 
yttrande från byrån som föreskrivs i punkt 
2, inom tre månader från mottagandet av 
byråns yttrande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1391
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska lämna ett 
yttrande om utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning, med beaktande av det 
yttrande från byrån som föreskrivs i punkt 
2, inom tre månader från mottagandet av 
byråns yttrande.

3. EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem ska till 
kommissionen och byrån lämna utkastet 
till stadgar, en förteckning över 
registrerade medlemmar och utkastet till 
arbetsordning, inklusive arbetsordning för 
samrådet med Entso för el och andra 
intressenter samt finansieringsregler, för 
den EU-enhet för systemansvariga för 
distributionssystem som ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska lämna ett 
yttrande om utkastet till stadgar, 

3. Kommissionen ska lämna ett 
yttrande om utkastet till stadgar, 
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medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning, med beaktande av det 
yttrande från byrån som föreskrivs i punkt 
2, inom tre månader från mottagandet av 
byråns yttrande.

medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning och beslutsförfarande, med 
beaktande av det yttrande från byrån som 
föreskrivs i punkt 2, inom tre månader från 
mottagandet av byråns yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 1393
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre månader från 
mottagandet av kommissionens yttrande 
ska de systemansvariga för 
distributionssystemen inrätta EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem och anta och 
offentliggöra dess stadgar och 
arbetsordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1394
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre månader från mottagandet 
av kommissionens yttrande ska de 
systemansvariga för distributionssystemen 
inrätta EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem och anta och 
offentliggöra dess stadgar och 
arbetsordning.

4. Inom två månader från mottagandet 
ska byrån, efter formellt samråd med de 
organisationer som representerar 
samtliga berörda parter, särskilt 
distributionssystemens användare, lämna 
ett yttrande till kommissionen om utkastet 
till stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning varigenom 
åtminstone en generalförsamling, en 
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styrelse, en oberoende rådgivande nämnd, 
en generalsekreterare och ett sekretariat 
inrättas; de principer som anges i artikel 
50a (ny) ska följas.

Or. en

Ändringsförslag 1395
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De dokument som avses i punkt 1 
ska lämnas in till kommissionen och till 
byrån i händelse av ändringar av 
dokumenten, eller på kommissionens eller 
byråns motiverade begäran. Byrån och 
kommissionen ska avge ett yttrande i 
enlighet med den process som fastställs i 
punkterna 2–4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1396
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De dokument som avses i punkt 1 
ska lämnas in till kommissionen och till 
byrån i händelse av ändringar av 
dokumenten, eller på kommissionens eller 
byråns motiverade begäran. Byrån och 
kommissionen ska avge ett yttrande i 
enlighet med den process som fastställs i 
punkterna 2–4.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1397
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bäras av de systemansvariga för 
distributionssystem som är registrerade 
medlemmar och beaktas i beräkningen av 
tariffer. Tillsynsmyndigheterna får 
godkänna dessa kostnader endast om de 
är rimliga och proportionerliga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1398
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bäras av de systemansvariga för 
distributionssystem som är registrerade 
medlemmar och beaktas i beräkningen av 
tariffer. Tillsynsmyndigheterna får 
godkänna dessa kostnader endast om de är 
rimliga och proportionerliga.

6. Kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bäras av de systemansvariga för 
distributionssystem som är registrerade 
medlemmar och anses vara 
stödberättigande kostnader som 
tillsynsmyndigheten ska beakta i 
beräkningen av tariffer. 
Tillsynsmyndigheterna får godkänna dessa 
kostnader endast om de är rimliga och 
proportionerliga.

Or. en
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Motivering

Ett förtydligande av artikeln: Tillsynsmyndigheterna ska anse de kostnader som hänger ihop 
med att de systemansvariga för distributionssystem deltar i EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem som stödberättigande, och de ska följaktligen tas med i beräkningen 
av tariffer. Annars finns det en risk att de systemansvariga för distributionssystem avskräcks 
från medlemskap i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag 1399
Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bäras av de systemansvariga för 
distributionssystem som är registrerade 
medlemmar och beaktas i beräkningen av 
tariffer. Tillsynsmyndigheterna får 
godkänna dessa kostnader endast om de är 
rimliga och proportionerliga.

6. Kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska bäras av alla europeiska 
systemansvariga för distributionssystem 
och beaktas i beräkningen av tariffer. 
Tillsynsmyndigheterna får godkänna dessa 
kostnader endast om de är rimliga och 
proportionerliga.

Or. en

Ändringsförslag 1400
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50a

Regler och förfaranden för EU-enheten 
för systemansvariga för 

distributionssystem

1. Stadgarna och arbetsordningen för 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem som antas i enlighet 
med artikel 50 ska trygga följande 
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organisatoriska principer:

(a) Endast registrerade medlemmar deltar 
i arbetet vid EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem.

(b) Generalförsamlingen antar strategiska 
beslut om verksamheten vid EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem samt riktlinjerna för 
styrelsen.

(c) Generalförsamlingens beslut antas 
med 65 % av rösterna, som avgivits av 
medlemmar hemmahörande i åtminstone 
55 % av medlemsstaterna.

(d) Generalförsamlingens beslut kan 
blockeras genom 35 % av rösterna, som 
avgivits av medlemmar hemmahörande i 
åtminstone fyra medlemsstater.

(e) Generalförsamlingen väljer styrelsen 
för en högst fyra år lång mandatperiod, 
vilken kan förnyas en gång.

(f) Styrelsen utser ordföranden och tre 
vice ordföranden bland sina medlemmar.

(g) Styrelsen leder det samarbete mellan 
de systemansvariga för 
distributionssystem och de 
systemansvariga för överföringssystem 
som anges i artikel 52 och 53.

(h) Styrelsen antar beslut med enkel 
majoritet (11 röster) eller kvalificerad 
majoritet (15 röster).

(i) Generalförsamlingen utser 
generalsekreteraren bland sina 
medlemmar för en fyra år lång 
mandatperiod, vilken kan förnyas en 
gång.

(j) Expertgrupper tillsätts av 
generalförsamlingen.

2. Stadgarna och arbetsordningen för 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem som antas i enlighet 
med artikel 50 ska trygga en rättvis och 
proportionerlig behandling av enhetens 
medlemmar och återspegla den varierade 
geografiska och ekonomiska struktur som 



AM\1134764SV.docx 29/126 PE610.751v01-00

SV

dess medlemmar utgör. Arbetsordningen 
ska särskilt föreskriva följande:

(a) Medlemmarna i generalförsamlingen 
tilldelas ett visst antal rösträtter på 
grundval av objektiva och öppna kriterier 
som återspeglar omfattningen på deras 
ekonomiska verksamhet.

(b) Styrelsen består av ordföranden samt 
19 företrädare för medlemmarna, varav 
tio företräder medlemmar med fler än en 
miljon nätanvändare, fem företräder 
medlemmar med fler än 100 000 men 
färre än en miljon nätanvändare och fem 
företräder medlemmar med färre än 100 
000 nätanvändare.

(c) Styrelsen får inte bestå av fler än tre 
företrädare för medlemmar 
hemmahörande i samma medlemsstat.

(d) Styrelsens vice ordförande ska utses 
bland företrädare för medlemmar från var 
och en av de grupper som företräder ett 
visst antal nätanvändare.

3. Stadgarna och arbetsordningen för 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem som antas i enlighet 
med artikel 50 ska säkerställa att den 
oberoende rådgivande nämnden fungerar 
väl, och särskilt

(a) säkerställa att den oberoende 
rådgivande nämnden består av 
företrädare för systemanvändare, 
slutanvändare och alla andra relevanta 
berörda parter,

(b) att den arbetar för att fastställa bästa 
praxis för de uppgifter som anges i artikel 
51, och

(c) att den bidrar till arbetet vid EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och i synnerhet dess 
bidrag till utarbetandet av nätföreskrifter, 
årliga arbetsprogram och årsrapporter.

Or. en
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Motivering

Denna artikel är en logisk följd av inrättandet i förra artikeln av en EU-enhet för 
systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag 1401
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50b

Byråns tillsyn av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem

1. Vid utarbetandet av förslag i enlighet 
med de uppgifter som avses i artikel 51 
ska EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem till byrån lämna 
utkast till dessa förslag. Inom två 
månader från mottagandet ska byrån 
lämna ett yttrande till EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
och föreslå ändringar. Om yttrandet är 
negativt ska EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
föreslå en granskad version av texten.

2. Varje fysisk eller juridisk person som 
påverkas av ett beslut kan till byrån
överklaga ett beslut som fattats av EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, i de fall enheten har 
beslutsfattande makt i praktiken. 

Or. en

Motivering

Denna artikel är en logisk följd av artikel 50 om inrättandet av en EU-enhet för 
systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag 1402
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Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50c

Deltagande för de systemansvariga för 
distributionssystem

1. För att säkerställa att EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
är oberoende ska alla systemansvariga för 
distributionssystem tillämpa följande 
bestämmelser för att bli medlemmar i EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem:

(a) De systemansvariga för 
distributionssystem ska upprätta och 
genomföra en övervakningsplan där det 
anges vilka åtgärder som vidtas för att 
motverka diskriminerande beteende och 
på lämpligt sätt se till att planen följs. I 
övervakningsplanen ska det anges vilka 
specifika skyldigheter de anställda har för 
att uppfylla dessa mål. 
Övervakningsplanen ska underställas 
tillsynsmyndighetens godkännande. Utan 
att det påverkar tillsynsmyndighetens 
befogenheter ska den 
övervakningsansvarige oberoende 
övervaka att planen följs.

(b) De systemansvariga för 
distributionssystem ska informera 
tillsynsmyndigheten om de ekonomiska 
resurser som avses finnas tillgängliga för 
framtida investeringsprojekt och/eller för 
att ersätta befintliga tillgångar.

2. Systemansvariga för 
distributionssystem som är en del av ett 
vertikalt integrerat företag ska dessutom 
tillämpa följande bestämmelser för att bli 
medlemmar i EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem:

(a) Den övergripande 
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företagsledningsstrukturen och 
företagsformen hos den systemansvarige 
för distributionssystem ska säkerställa 
dennes faktiska oberoende. Det vertikalt 
integrerade företaget får inte bestämma, 
vare sig direkt eller indirekt, hur den 
systemansvarige för distributionssystem 
ska bete sig konkurrensmässigt i sin 
dagliga verksamhet och förvaltningen av 
nätet eller i de verksamheter som krävs 
för nätutveckling.

(b) Den systemansvarige för 
distributionssystem får inte diskriminera 
olika personer eller enheter och får inte 
inskränka, snedvrida eller förhindra 
konkurrens i produktions- eller 
leveransverksamhet.

(c) Den systemansvarige för 
distributionssystem får emellertid 
tillhandahålla det vertikalt integrerade 
företaget tjänster, under förutsättning att 
ingen systemanvändare därigenom 
diskrimineras, att alla systemanvändare 
har tillgång till dessa tjänster på samma 
villkor och att konkurrens i produktions-
eller leveransverksamhet inte inskränks, 
snedvrids eller förhindras därigenom.

(d) Den systemansvarige för 
distributionssystem ska ha befogenhet att 
anskaffa medel på kapitalmarknaden, 
särskilt genom lån och kapitalökning.

(e) Alla kommersiella och ekonomiska 
förbindelser mellan det vertikalt 
integrerade företaget och den 
systemansvarige för distributionssystem, 
bl.a. lån från den systemansvarige för 
distributionssystem till det vertikalt 
integrerade företaget, ska ske på 
marknadsvillkor. Den systemansvarige för 
distributionssystem ska noggrant notera 
sådana kommersiella och ekonomiska 
förbindelser och göra dem tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten på dennas begäran. 
Den systemansvarige för 
distributionssystem ska förelägga för 
tillsynsmyndighetens godkännande alla 
kommersiella och ekonomiska avtal med 
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det vertikalt integrerade företaget.

(f) Den systemansvarige för 
distributionssystem får inte dela it-system 
eller it-utrustning, fysiska lokaler och 
säkerhetssystem för åtkomst med någon 
del av det vertikalt integrerade företaget, 
och inte heller använda samma konsulter 
eller externa leverantörer för it-system 
eller it-utrustning och säkerhetssystem för 
åtkomst.

(g) Den systemansvarige för 
distributionssystem får inte i 
företagsprofil, kommunikationer, 
firmamärke och lokaler skapa förvirring i 
fråga om den separata identiteten av det 
vertikalt integrerade företaget eller någon 
del därav.

(h) Den systemansvarige för 
distributionssystem ska inrätta ett 
tillsynsorgan som ansvarar för beslut som 
kan ha en väsentlig inverkan på värdet på 
aktieägarnas tillgångar i den 
systemansvarige för distributionssystem, 
särskilt beslut om godkännande av de 
årliga och de långsiktiga 
finansieringsplanerna, den
systemansvariges skuldsättningsgrad och 
utdelningar till aktieägarna. De beslut 
som faller inom tillsynsorganets 
ansvarsområde omfattar inte sådana 
beslut som rör den dagliga verksamheten 
hos den systemansvarige för 
distributionssystem och den dagliga 
förvaltningen av nätet eller den 
verksamhet som är nödvändig för att 
utarbeta den tioåriga 
nätutvecklingsplanen. Tillsynsorganet ska 
bestå av ledamöter som företräder det 
vertikalt integrerade företaget, ledamöter 
som företräder tredje mans aktieägare 
och, om så föreskrivs i någon 
medlemsstats lagstiftning, företrädare för 
andra intressenter såsom anställda hos 
den systemansvarige för 
distributionssystem.

(i) Beslut om utnämning, förlängning, 
arbetsvillkor, bl.a. löner, och uppsägning 
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av personer med ansvar för 
företagsledning och/eller ledamöter av det 
administrativa organet hos den 
systemansvarige för distributionssystem 
ska fattas av tillsynsorganet för den 
systemansvarige för distributionssystem.

(j) Ingen yrkesmässig position eller 
affärsförbindelse och inget yrkesmässigt 
ansvar eller intresse, vare sig direkt eller 
indirekt, i eller med det vertikalt 
integrerade företaget eller någon del av 
detta, eller med någon annan 
majoritetsaktieägare än den 
systemansvarige för distributionssystem 
får utövas under en treårsperiod före 
utnämningen av personer med ansvar för 
företagsledning och/eller ledamöter av de 
administrativa organ hos den 
systemansvarige för distributionssystem 
som omfattas av denna punkt.

(k) Personer som ansvarar för 
företagsledningen och/eller är ledamöter i 
administrativa organ samt anställda hos 
den systemansvarige för 
distributionssystem får inte yrkesmässigt 
ha någon position eller något ansvar, 
något intresse eller någon 
affärsförbindelse, vare sig direkt eller 
indirekt, i eller med någon annan del av 
det vertikalt integrerade företaget eller 
med dess majoritetsaktieägare.

(l) Personer som ansvarar för 
företagsledningen och/eller är ledamöter i 
administrativa organ samt anställda hos 
den systemansvarige för 
distributionssystem får inte ha något 
intresse eller erhålla ekonomiska 
förmåner, vare sig direkt eller indirekt, 
från någon annan del av det vertikalt 
integrerade företaget än den 
systemansvarige för distributionssystem. 
Deras lön får inte bero på det vertikalt 
integrerade företagets verksamhet eller 
resultat som inte härrör från den 
systemansvarige för distributionssystem.

(m) Efter avslutad tjänsteperiod hos den 
systemansvarige för distributionssystem 
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får inte personer som ansvarar för 
företagsledningen och/eller är ledamöter i 
något av dess administrativa organ 
yrkesmässigt ha någon position eller 
något ansvar, något intresse eller någon 
affärsförbindelse med någon annan del av 
det vertikalt integrerade företaget än den 
systemansvarige för distributionssystem, 
eller med dess majoritetsaktieägare under 
en period på minst fyra år.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till artikel 50 och anger närmare bestämmelser för 
inrättandet av en enhet för systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår

Uppgifter för EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem

1. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska ha följande 
uppgifter:

(a) Samordnad drift och planering 
avseende överförings- och 
distributionsnät.

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad 
produktion och andra resurser som ingår 
i distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet.

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

(e) Datahantering, it-säkerhet och 
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dataskydd.

(f) Deltagande i utarbetandet av 
nätföreskrifter enligt artikel 55.

2. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska dessutom

(a) samarbeta med Entso för el när det 
gäller övervakningen av genomförandet 
av nätföreskrifter och riktlinjer som är 
relevanta för drift och planering avseende 
distributionsnät och en samordnad drift 
av överförings- och distributionsnät, och 
som antas enligt denna förordning,

(b) samarbeta med Entso för el samt anta 
bästa praxis för samordnad drift och 
planering avseende överförings- och 
distributionsnät, inklusive datautbyte 
mellan systemansvariga och samordning 
av decentraliserade energiresurser,

(c) arbeta med att fastställa bästa praxis 
på de områden som anges i punkt 1 och 
införa energieffektivitetsförbättringar i 
distributionsnätet,

(d) anta ett årligt arbetsprogram och en 
årlig rapport,

(e) verka i full överensstämmelse med 
konkurrensreglerna.

Or. en

Motivering

Förslaget om att inrätta en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem bör skrotas 
för att minimera riskerna för intressekonflikter. Ändringsförslaget främjar överensstämmelse 
med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 1404
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
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Uppgifter för EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem

1. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska ha följande 
uppgifter:

(a) Samordnad drift och planering 
avseende överförings- och 
distributionsnät.

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad 
produktion och andra resurser som ingår 
i distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet.

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

(e) Datahantering, it-säkerhet och 
dataskydd.

(f) Deltagande i utarbetandet av 
nätföreskrifter enligt artikel 55.

2. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska dessutom

(a) samarbeta med Entso för el när det 
gäller övervakningen av genomförandet 
av nätföreskrifter och riktlinjer som är 
relevanta för drift och planering avseende 
distributionsnät och en samordnad drift 
av överförings- och distributionsnät, och 
som antas enligt denna förordning,

(b) samarbeta med Entso för el samt anta 
bästa praxis för samordnad drift och 
planering avseende överförings- och 
distributionsnät, inklusive datautbyte 
mellan systemansvariga och samordning 
av decentraliserade energiresurser,

(c) arbeta med att fastställa bästa praxis 
på de områden som anges i punkt 1 och 
införa energieffektivitetsförbättringar i 
distributionsnätet,

(d) anta ett årligt arbetsprogram och en 
årlig rapport,

(e) verka i full överensstämmelse med 
konkurrensreglerna.
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Or. en

Ändringsförslag 1405
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska ha följande
uppgifter:

1. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska ha som 
huvuduppgift att delta i utarbetandet av 
nätföreskrifter enligt artikel 55 och 56.
Andra uppgifter kan bland annat 
inbegripa utbyte av åsikter och bästa 
praxis i fråga om följande:

Or. en

Ändringsförslag 1406
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Samordnad drift och planering 
avseende överförings- och 
distributionsnät.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1407
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Samordnad drift och planering (a) Antagande av rekommendationer 
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avseende överförings- och distributionsnät. för samordningen av drift och planering 
avseende överförings- och distributionsnät, 
i samarbete med Entso för el.

Or. en

Ändringsförslag 1408
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(b) Rådgivning för en effektiv 
integrering av förnybara energiresurser, 
decentraliserad produktion och andra 
resurser som ingår i distributionsnätet, t.ex. 
energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 1409
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring och 
sektoriell integration.

Or. de

Motivering

Tillägget av sektoriell integration i förordningen syftar till att säkerställa hållbarhet och 
jämlikhet mellan alla marknadsbaserade resurser i syfte att uppnå målen med unionens inre 
energimarknad.
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Ändringsförslag 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(b) Förbättring och optimering av 
integreringen av förnybara energiresurser, 
decentraliserad produktion och andra 
resurser som ingår i distributionsnätet, t.ex. 
energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 1411
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Integrering av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(b) Underlättande av integreringen av 
förnybara energiresurser, decentraliserad 
produktion och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 1412
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet. (c) Underlättande av utvecklingen av 
efterfrågeflexibilitet, särskilt via 
sammanslutningar.
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Or. en

Ändringsförslag 1413
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet. (c) Antagandet av rekommendationer 
för utvecklingen av efterfrågeflexibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1414
Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet. (c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet
och energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet. (c) Utveckling av efterfrågeflexibilitet
och energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 1416
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Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Utveckling av innovativa 
finansieringstekniker, inbegripet 
förfinansiering i kombination med 
återbetalning genom avgifter via mätaren, 
för investeringar i förnybar energi och 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1417
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Slutförande av uppgifterna som en 
förpliktad part i [direktivet om 
energieffektivitet].

Or. en

Ändringsförslag 1418
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Införande av 
energieffektivitetsförbättringar i 
distributionsnätet.

Or. en
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Ändringsförslag 1419
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

(d) Antagande av rekommendationer 
som rör digitaliseringen av 
distributionsnät, inklusive smarta nät och 
intelligenta mätsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1420
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

(d) Påskyndad digitalisering av 
distributionsnät, inklusive smarta nät och 
intelligenta mätsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

(d) Förbättring av digitaliseringen av 
distributionsnät, inklusive smarta nät och 
intelligenta mätsystem.

Or. en
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Ändringsförslag 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och intelligenta 
mätsystem.

(d) Digitalisering av distributionsnät, 
inklusive smarta nät och smarta 
mätsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Datahantering, it-säkerhet och 
dataskydd.

(e) Säkerställande av icke-
diskriminerande och neutral åtkomst till 
data oavsett datahanteringsmodell samt 
främjande av standardisering och 
gränsöverskridande datautbyte, i 
synnerhet med Entso för el när så är 
aktuellt för att underlätta datautbyte, it-
säkerhet och dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Datahantering, it-säkerhet och (e) Neutral datahantering, it-säkerhet 
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dataskydd. och dataskydd, i samarbete med berörda 
myndigheter och enheter.

Or. en

Ändringsförslag 1425
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Datahantering, it-säkerhet och 
dataskydd.

(e) Bidrag till en god datahantering
med respekt för rätten till integritet, it-
säkerhet och dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 1426
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Datahantering, it-säkerhet och 
dataskydd.

(e) Antagande av rekommendationer 
för datahantering, it-säkerhet och 
dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Datahantering, it-säkerhet och 
dataskydd.

(e) Främjande av neutral
datahantering, it-säkerhet och dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 1428
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Deltagande i utarbetandet av 
nätföreskrifter enligt artikel 55.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Deltagande i utarbetandet av 
nätföreskrifter enligt artikel 55.

(f) Deltagande i rekommendationen 
för, förslaget till och utarbetandet av 
nätföreskrifter och riktlinjer enligt artikel 
55.

Or. en

Motivering

Riktlinjerna är väldigt viktiga trots att de inte har någon laglig tyngd, eftersom de visar vilken 
väg man ska slå in på. Det är därför viktigt att enheter som distribuerar el har möjlighet att 
genom den framtida EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem delta då dessa 
riktlinjer fastställs.

Ändringsförslag 1430
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Deltagande i utarbetandet av 
nätföreskrifter enligt artikel 55.

(f) Bidrag till utarbetandet av 
nätföreskrifter genom utfärdandet av 
yttranden enligt artikel 55.

Or. en

Ändringsförslag 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Definitionen av standardiserade 
marknadsprodukter, åtminstone för 
gränsöverskridande elområden, i 
samarbete med alla berörda 
marknadsaktörer såsom systemansvariga 
för överföringssystem, tillhandahållare av 
efterfrågeflexibilitet och andra 
systemanvändare.

Or. en

Ändringsförslag 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeta med Entso för el när det 
gäller övervakningen av genomförandet av 
nätföreskrifter och riktlinjer som är 
relevanta för drift och planering avseende 
distributionsnät och en samordnad drift av 

(a) effektivt samarbeta med Entso för 
el, byrån och nationella 
tillsynsmyndigheter för att underlätta 
byråns och i tillämpliga fall de nationella 
tillsynsmyndigheternas övervakning av 
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överförings- och distributionsnät, och som 
antas enligt denna förordning,

genomförandet av nätföreskrifter och 
riktlinjer som är relevanta för drift och 
planering avseende distributionsnät och en 
samordnad drift av överförings- och 
distributionsnät, och som antas enligt 
denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 1433
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) arbeta med att fastställa bästa 
praxis på de områden som anges i punkt 1 
och införa energieffektivitetsförbättringar 
i distributionsnätet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1434
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) verka i full överensstämmelse med 
konkurrensreglerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – led ea (nytt)



AM\1134764SV.docx 49/126 PE610.751v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Samarbeta med Entso för el vid 
utarbetandet av den icke-bindande 
tioåriga nätutvecklingsplanen för hela 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Den bindande tioåriga nätutvecklingsplanen för hela gemenskapen påverkar eldistributionen, 
och det är därför logiskt att den framtida enheten som för samman eldistributörer bör kunna 
samarbeta med Entso-E.

Ändringsförslag 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a

Beslutsfattande

EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska med enhällighet 
anta beslut som rör deras uppgifter i 
enlighet med artikel 51.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
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Samråd i processen för utarbetande av 
nätföreskrifter

1. När EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem utarbetar möjliga 
nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i 
ett tidigt skede och på ett öppet och 
transparent sätt ha ett omfattande samråd 
med alla berörda intressenter, särskilt 
med de organisationer som företräder alla 
intressenter, i enlighet med den 
arbetsordning som avses i artikel 50. 
Samrådet ska inkludera nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella 
myndigheter, elhandels- och 
producentföretag, systemanvändare, 
inklusive kunder, systemansvariga för 
distributionssystemen, inklusive berörda 
branschorganisationer, tekniska organ 
och intressentplattformar. Samrådet ska 
ha till syfte att identifiera synpunkter och 
förslag från alla berörda parter i 
beslutsprocessen.

2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
samråd som avses i punkt 1 ska 
offentliggöras.

3. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska beakta de 
synpunkter som lämnats under samrådet. 
Innan förslag till nätföreskrifter som 
avses i artikel 55 antas ska EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem redovisa hur de 
synpunkter som mottagits under samrådet 
har beaktats. Om synpunkterna inte har 
beaktats, ska skälen till det anges.

Or. en

Ändringsförslag 1438
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår

Samråd i processen för utarbetande av 
nätföreskrifter

1. När EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem utarbetar möjliga 
nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i 
ett tidigt skede och på ett öppet och 
transparent sätt ha ett omfattande samråd 
med alla berörda intressenter, särskilt 
med de organisationer som företräder alla 
intressenter, i enlighet med den 
arbetsordning som avses i artikel 50. 
Samrådet ska inkludera nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella 
myndigheter, elhandels- och 
producentföretag, systemanvändare, 
inklusive kunder, systemansvariga för 
distributionssystemen, inklusive berörda 
branschorganisationer, tekniska organ 
och intressentplattformar. Samrådet ska 
ha till syfte att identifiera synpunkter och 
förslag från alla berörda parter i 
beslutsprocessen.

2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
samråd som avses i punkt 1 ska 
offentliggöras.

3. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska beakta de 
synpunkter som lämnats under samrådet. 
Innan förslag till nätföreskrifter som 
avses i artikel 55 antas ska EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem redovisa hur de 
synpunkter som mottagits under samrådet 
har beaktats. Om synpunkterna inte har 
beaktats, ska skälen till det anges.

Or. en

Ändringsförslag 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli



PE610.751v01-00 52/126 AM\1134764SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår

Samråd i processen för utarbetande av 
nätföreskrifter

1. När EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem utarbetar möjliga 
nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i 
ett tidigt skede och på ett öppet och 
transparent sätt ha ett omfattande samråd 
med alla berörda intressenter, särskilt 
med de organisationer som företräder alla 
intressenter, i enlighet med den 
arbetsordning som avses i artikel 50. 
Samrådet ska inkludera nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella 
myndigheter, elhandels- och 
producentföretag, systemanvändare, 
inklusive kunder, systemansvariga för 
distributionssystemen, inklusive berörda 
branschorganisationer, tekniska organ 
och intressentplattformar. Samrådet ska 
ha till syfte att identifiera synpunkter och 
förslag från alla berörda parter i 
beslutsprocessen.

2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
samråd som avses i punkt 1 ska 
offentliggöras.

3. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska beakta de 
synpunkter som lämnats under samrådet. 
Innan förslag till nätföreskrifter som 
avses i artikel 55 antas ska EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem redovisa hur de 
synpunkter som mottagits under samrådet 
har beaktats. Om synpunkterna inte har 
beaktats, ska skälen till det anges.

Or. en
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Motivering

Förslaget om att inrätta en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem bör skrotas 
för att minimera riskerna för intressekonflikter. Ändringsförslaget främjar överensstämmelse 
med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 1440
Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 52 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd i processen för utarbetande av 
nätföreskrifter

Samråd med EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem

Or. en

Motivering

EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem torde ha en bra överblick över sin 
verksamhet och bör rådfrågas när det gäller alla förslag, inte bara de som avser utarbetandet 
av nätföreskrifter.

Ändringsförslag 1441
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 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
utarbetar möjliga nätföreskrifter enligt 
artikel 55 ska den i ett tidigt skede och på 
ett öppet och transparent sätt ha ett 
omfattande samråd med alla berörda 
intressenter, särskilt med de organisationer 
som företräder alla intressenter, i enlighet 
med den arbetsordning som avses i artikel 
50. Samrådet ska inkludera nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella 
myndigheter, elhandels- och 

1. När EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
utarbetar nya nätföreskrifter, som avser 
tekniska detaljer i de befintliga 
unionsakter som fastställer det politiska 
ramverket, enligt artikel 55 ska den i ett 
tidigt skede och på ett öppet och 
transparent sätt ha ett omfattande samråd 
med alla berörda intressenter, särskilt med 
de organisationer som företräder alla 
intressenter, i enlighet med den 
arbetsordning som avses i artikel 50. 



PE610.751v01-00 54/126 AM\1134764SV.docx

SV

producentföretag, systemanvändare, 
inklusive kunder, systemansvariga för 
distributionssystemen, inklusive berörda 
branschorganisationer, tekniska organ och 
intressentplattformar. Samrådet ska ha till 
syfte att identifiera synpunkter och förslag 
från alla berörda parter i beslutsprocessen.

Samrådet ska inkludera nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella 
myndigheter, elhandels- och 
producentföretag, systemanvändare, 
inklusive kunder, systemansvariga för 
distributionssystemen, inklusive berörda 
branschorganisationer, tekniska organ och 
intressentplattformar. Samrådet ska ha till 
syfte att identifiera synpunkter och förslag 
från alla berörda parter i beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 1442
Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utarbetandet av förslag i 
enlighet med de uppgifter som avses i 
artikel 51 ska EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
till byrån lämna utkast till dessa förslag. 
Inom två månader räknat från 
mottagandet ska byrån lämna ett yttrande 
till EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem om utkastet och 
föreslagna ändringar. Om yttrandet är 
positivt kan EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
anta texten. Om yttrandet är negativt bör 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem omarbeta texten. Om 
ändringarna är betydande ska det samråd 
som fastställts i punkterna 1, 2 och 3 
genomföras på nytt.

Or. en

Motivering

Acer bör få en tillsynsroll när det gäller de utkast som EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem utarbetar.
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Ändringsförslag 1443
Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska beakta de 
synpunkter som lämnats under samrådet. 
Innan förslag till nätföreskrifter som avses 
i artikel 55 antas ska EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
redovisa hur de synpunkter som mottagits 
under samrådet har beaktats. Om 
synpunkterna inte har beaktats, ska skälen 
till det anges.

3. EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska beakta de 
synpunkter som lämnats under samrådet. 
Innan förslag till nätföreskrifter som avses 
i artikel 55 eller förslag i enlighet med de
uppgifter som avses i artikel 51 antas ska 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem i en tillgänglig 
publikation redovisa hur de synpunkter 
som mottagits under samrådet har beaktats. 
I de fall där synpunkter inte har beaktats 
ska skälen till det anges i samma 
publikation.

Or. en

Motivering

Samrådsskyldigheterna bör inte begränsas till utarbetandet av nätföreskrifter utan gälla både 
planeringen av arbetet och utarbetandet vad gäller nätföreskrifter, i synnerhet för att 
säkerställa att leveransen till kunderna tas i beaktande redan från början och att 
investeringarna ger dem högsta möjliga värde. Genom denna process bör det gå lättare att 
erhålla underlag från icke-tekniska experter som kan bidra med värdefull kunskap om hur 
denna marknad fungerar.

Ändringsförslag 1444
Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En oberoende rådgivande nämnd 
bestående av företrädare för 
intressenterna, i synnerhet 
systemanvändare och slutkunder, ska 
upprättas i syfte att tillhandahålla 



PE610.751v01-00 56/126 AM\1134764SV.docx

SV

oberoende rådgivning till EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
avseende

(a) arbetet med att fastställa bästa praxis 
för införandet av 
energieffektivitetsförbättringar i 
distributionsnätet i enlighet med artikel 
51.2 c,

(b) det årliga arbetsprogrammet och 
årsrapporten i enlighet med artikel 51.2 d, 
och

(c) utarbetandet av möjliga nätföreskrifter 
enligt artikel 56.

Or. en

Motivering

Samrådsskyldigheterna bör inte begränsas till utarbetandet av nätföreskrifter utan gälla både 
planeringen av arbetet och utarbetandet vad gäller nätföreskrifter, i synnerhet för att 
säkerställa att leveransen till kunderna tas i beaktande redan från början och att 
investeringarna ger dem högsta möjliga värde. Genom denna process bör det gå lättare att 
erhålla underlag från icke-tekniska experter som kan bidra med värdefull kunskap om hur 
denna marknad fungerar.

Ändringsförslag 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systemansvariga för 
distributionssystem ska samarbeta med 
systemansvariga för överföringssystem i 
planeringen och driften av sina nät. 
Framför allt ska systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem utbyta 
all nödvändig information och data som rör 
prestanda för produktionstillgångar och 
efterfrågeflexibilitet, den dagliga driften av 
sina nät och den långsiktiga planeringen av 
nätinvesteringar, i syfte att säkerställa en 
kostnadseffektiv, säker och tillförlitlig
utveckling och drift av sina nät.

1. Systemansvariga för 
distributionssystem och systemansvariga 
för överföringssystem ska samarbeta kring 
planeringen och driften av sina nät. 
Framför allt ska systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem utbyta 
all nödvändig information och data som rör 
prestanda för produktionstillgångar och 
efterfrågeflexibilitet, den dagliga driften av 
sina nät och den långsiktiga planeringen av 
nätinvesteringar, i syfte att säkerställa en 
kostnadseffektiv utveckling och drift och 
en säker och tillförlitlig drift av sina nät.
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Or. en

Ändringsförslag 1446
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systemansvariga för överförings-
och distributionssystem ska samarbeta för 
att uppnå en samordnad tillgång till 
resurser, såsom decentraliserad produktion, 
energilagring eller efterfrågeflexibilitet, 
som kan fylla särskilda behov i både 
distributionssystemet och 
överföringssystemet.

2. Systemansvariga för överförings-
och distributionssystem ska samarbeta för 
att uppnå en samordnad tillgång till 
resurser, såsom decentraliserad produktion, 
energilagring eller efterfrågeflexibilitet, 
som kan fylla särskilda behov i både 
distributionssystemet och 
överföringssystemet. De får inte ingå avtal 
med leverantörer av dessa resurser som 
hindrar dem från att sälja sina tjänster på 
andra marknader. Standardiserade 
flexibilitetsprodukter ska definieras 
utifrån marknadszon, i samarbete med 
systemansvariga för distributionssystem 
och för överföringssystem, leverantörer av 
efterfrågeflexibilitetstjänster, andra 
systemanvändare samt med 
tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 
32 i [eldirektivet].

Or. en

Ändringsförslag 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systemansvariga för överförings-
och distributionssystem ska samarbeta för 
att uppnå en samordnad tillgång till 
resurser, såsom decentraliserad produktion, 
energilagring eller efterfrågeflexibilitet, 

2. Systemansvariga för överförings-
och distributionssystem ska samarbeta för 
att uppnå en samordnad tillgång till 
resurser, såsom decentraliserad produktion, 
energilagring eller efterfrågeflexibilitet, 
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som kan fylla särskilda behov i både
distributionssystemet och 
överföringssystemet.

som kan fylla särskilda behov i både 
distributionssystemet och 
överföringssystemet. De får inte ingå avtal 
med leverantörer av dessa resurser som 
hindrar dem från att sälja sina tjänster på 
andra marknader.

Or. en

Ändringsförslag 1448
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Entso för el och EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska lägga fram ett förslag till inrättandet 
av en formell samarbetsmekanism mellan 
systemansvariga för distributionssystem 
och systemansvariga för 
överföringssystem så att alla aktörer 
(bland annat marknadsaktörer, 
kooperativ och energisamhällen) bidrar 
med så mycket som möjligt till 
uppnåendet av EU:s klimat- och 
energimål. Förslaget ska bland annat 
innehålla följande delar:

– En beskrivning av 
samarbetsmekanismens funktioner.

– De olika ansvarsområden som 
systemansvariga för distributionssystem 
och för överföringssystem har vad gäller 
tjänstehanteringen.

– Inrättandet av konkreta 
samordningsmekanismer.

– En kartläggning av alla ändringar som
krävs i EU:s befintliga nätföreskrifter.

– En analys av de funktionella 
konsekvenserna för förbindelserna med 
andra lokala aktörer.
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Or. en

Ändringsförslag 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

1. Det övergripande politiska 
ramverket för nätföreskrifter och 
riktlinjer ska först antas i unionsrätten 
genom det vanliga 
lagstiftningsförfarandet. Kommissionen 
får, med beaktande av befogenheterna i 
artiklarna 55 och 57, anta delegerade akter
för de tekniska specifikationerna vad 
gäller nätföreskrifter och riktlinjer när det 
övergripande politiska ramverket väl har 
antagits i unionsrätten. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

Or. en

Ändringsförslag 1450
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
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Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

Entso för el enligt förfarandet i artikel 55, 
eller som riktlinjer enligt förfarandet i 
artikel 57.

Or. en

Ändringsförslag 1451
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag till ett yttrande 
som utarbetas av Entso för el eller, om så 
beslutas i prioritetsförteckningen enligt 
artikel 55.2, av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
och ett förslag som byrån utarbetat enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

Or. en

Ändringsförslag 1452
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta genomförandeakter. Sådana 
genomförandeakter får antingen antas som 
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på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

nätföreskrifter på grundval av textförslag 
som utarbetas av Entso för el eller, om så 
beslutas i prioritetsförteckningen enligt 
artikel 55.2, av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
och byrån enligt förfarandet i artikel 55, 
eller som riktlinjer enligt förfarandet i 
artikel 57.

Or. en

Ändringsförslag 1453
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta genomförandeakter. Sådana 
genomförandeakter får antingen antas som 
nätföreskrifter på grundval av textförslag 
som utarbetas av Entso för el eller, om så 
beslutas i prioritetsförteckningen enligt 
artikel 55.2, av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
och byrån enligt förfarandet i artikel 55, 
eller som riktlinjer enligt förfarandet i 
artikel 57.

Or. en

Motivering

Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla fall där deras 
användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i förslaget till direktiv 
inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep genomförandeakter (t.ex. 
dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter (artikel 61 om Acer eller 
artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken ”regel” som användes för att 
ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1454
Zdzisław Krasnodębski
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Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta genomförandeakter. Sådana 
genomförandeakter får antingen antas som 
nätföreskrifter på grundval av textförslag 
som utarbetas av Entso för el eller, om så 
beslutas i prioritetsförteckningen enligt 
artikel 55.2, av EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
och byrån enligt förfarandet i artikel 55, 
eller som riktlinjer enligt förfarandet i 
artikel 57.

Or. en

Ändringsförslag 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och byrån enligt 
förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer 
enligt förfarandet i artikel 57.

1. Kommissionen får, med beaktande 
av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, 
anta delegerade akter. Sådana delegerade 
akter får antingen antas som nätföreskrifter 
på grundval av textförslag som utarbetas av 
Entso för el eller, om så beslutas i 
prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, 
av byrån enligt förfarandet i artikel 55, 
eller som riktlinjer enligt förfarandet i 
artikel 57.

Or. en
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Motivering

Förslaget om att inrätta en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem bör skrotas 
för att minimera riskerna för intressekonflikter. Ändringsförslaget främjar överensstämmelse 
med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) får endast vara av teknisk art,

Or. en

Ändringsförslag 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ska säkerställa att de föreskriver 
den grad av harmonisering som minst 
behövs för att uppnå denna förordnings 
syfte,

(a) ska säkerställa att de föreskriver 
den grad av teknisk harmonisering som 
minst behövs för att uppnå denna 
förordnings syfte,

Or. en

Ändringsförslag 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter för precisa och 
tekniskt detaljerade regler med 
gränsöverskridande betydelse i enlighet 
med artikel 63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter. Innan en delegerad akt om 
inrättandet av en ny nätföreskrift eller om 
ändring av en befintlig nätföreskrift antas 
ska kommission lägga fram ett 
lagstiftningsförslag i enlighet med det 
vanliga lagstiftningsförfarandet för 
antagandet av ett politiskt ramverk.

Or. en

Ändringsförslag 1459
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

1. Kommissionen har befogenhet att 
inrätta nätföreskrifter med hjälp av de 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 62.2 inom följande områden.

Or. en

Ändringsförslag 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

1. Kommissionen har under fem år 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 63 när det gäller 
utarbetande av nätföreskrifter som 
omfattar följande områden:
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Or. en

Ändringsförslag 1461
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

Or. en

Motivering

En annan ordalydelse är i linje med vår kommentar om delegerade akter, eftersom 
omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla fall där deras användning 
föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i förslaget till direktiv inte tydligt 
vilket som var skälet till att man ibland tillgrep genomförandeakter (t.ex. dataformat i artikel 
24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter (artikel 61 om Acer eller artikel 63 om 
nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken ”regel” som användes för att ange vilken typ 
av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1462
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller utarbetande av 
nätföreskrifter inom följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning, inklusive 
inskränkning av produktion och 
omdirigering av produktion och 
förbrukning.

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning.

Or. en

Ändringsförslag 1464
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning, inklusive 
inskränkning av produktion och 
omdirigering av produktion och 
förbrukning.

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning.

Or. en

Motivering

Att ta bort denna text är i linje med vår nuvarande ståndpunkt, som framgår av artikel 20.

Ändringsförslag 1465
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning, inklusive 
inskränkning av produktion och 
omdirigering av produktion och 

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning.
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förbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning, inklusive 
inskränkning av produktion och 
omdirigering av produktion och 
förbrukning.

(g) Regler för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastning.

Or. en

Ändringsförslag 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

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.
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Ändringsförslag 1468
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
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inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

kompensation mellan systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 1471
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. en

Motivering

På grund av regionala skillnader och variationer är det inte bra om tariffstrukturer för 
distribution harmoniseras i hela EU.

Ändringsförslag 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 1473
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och för 
anslutningsavgifter, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. en

Motivering

Med tanke på de många olika naturliga aspekterna och särdragen hos distributionsnäten i 
medlemsstaterna kommer det inte att vara möjligt att genomföra en harmonisering av 
tarifferna för distribution på EU-nivå. Samma argument kan tillämpas för led n i denna 
artikel.

Ändringsförslag 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och för 
anslutningsavgifter, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. en

Motivering

Med tanke på hur snabbt energisystemen utvecklas är det inte motiverat med nätavgifter för 
tariffstrukturer för distribution med tanke på deras små gränsöverskridande konsekvenser och 
deras starka sammankoppling med lokala särdrag.
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Ändringsförslag 1475
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och 
distribution och för anslutningsavgifter, 
inklusive lokaliseringssignaler och regler 
för kompensation mellan systemansvariga 
för överföringssystem.

(k) Regler för harmoniserade 
tariffstrukturer för överföring och för 
anslutningsavgifter, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Regler för icke-diskriminerande, 
transparent tillhandahållande av ej 
frekvensrelaterade stödtjänster, inklusive 
reglering av stabil spänning, tröghet, 
snabb reaktiv ströminmatning, förmåga 
till dödnätsstart.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(m) Regler för icke-diskriminerande, 
transparent tillhandahållande av ej 
frekvensrelaterade stödtjänster, inklusive 
reglering av stabil spänning, tröghet, 
snabb reaktiv ströminmatning, förmåga 
till dödnätsstart.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1478
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Regler för efterfrågeflexibilitet, 
inklusive aggregering, energilagring och 
inskränkning på förbrukningssidan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1479
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Regler för efterfrågeflexibilitet, 
inklusive aggregering, energilagring och 
inskränkning på förbrukningssidan.

utgår

Or. en

Motivering

I denna förordning står det klart och tydligt att regler som rör regionala operativa centrum 
bör fastställas av de systemansvariga för överföringssystem. Det är därför inte tydligt varför 
det krävs en särskild bestämmelse för regionala operativa centrum. Vi anser också att alla 
sådana viktiga bestämmelser bör anges uttryckligen i denna förordning.
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Ändringsförslag 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Regler för efterfrågeflexibilitet, 
inklusive aggregering, energilagring och 
inskränkning på förbrukningssidan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Regler för efterfrågeflexibilitet, 
inklusive aggregering, energilagring och 
inskränkning på förbrukningssidan.

(n) Regler för efterfrågeflexibilitet, 
inklusive aggregering, och inskränkning på 
förbrukningssidan.

Or. en

Ändringsförslag 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Energilagring.

Or. en

Ändringsförslag 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Regler för it-säkerhet. utgår

Or. en

Motivering

Flera olika europeiska organ arbetar redan med denna fråga (t.ex. Enisa) och en nätföreskrift 
skulle troligen överlappa andra föreskrifter, och information till allmänheten bör begränsas 
till vad som är nödvändigt.

Ändringsförslag 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Regler för it-säkerhet. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Regler som rör regionala operativa 
centrum.

utgår

Or. en

Motivering

Regler för regionala samordningscentrum omfattas rimligen av riktlinjerna för systemdrift 
eftersom de troligen föreskriver mer i detalj hur samordningen bör ske i praktiken.
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Ändringsförslag 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Regler som rör regionala operativa 
centrum.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1487
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Energilagring

Or. en

Ändringsförslag 1488
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna, vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter.
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begära att EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, i 
stället för Entso för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

Or. en

Ändringsförslag 1489
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, i 
stället för Entso för el, sammankallar en
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el, EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och de andra berörda intressenterna, vart 
tredje år upprätta en 
årsprioritetsförteckning över de i punkt 1,
artikel 8.6, första stycket, angivna 
områden som ska inbegripas i utarbetandet 
av nätföreskrifter. 

Or. en

Motivering

Denna förordning inför i artiklarna 49–51 en europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem. Uppgifter som berör denna enhet måste därför anpassas och införlivas i 
bestämmelsen i denna artikel; detta gäller även i synnerhet för samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem i artikel 
53.

Ändringsförslag 1490
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Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna, vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån. EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska säkerställa att 
redaktionskommittén har en välavvägd 
sammansättning utifrån geografi, 
inbegripet små eller oberoende 
systemansvariga för distributionssystem, 
och att den omfattas av regler som rör 
oberoende och förhindrande av 
intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el, EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
såväl som de andra berörda intressenterna,
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punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

vart tredje år upprätta en 
prioritetsförteckning över de i punkt 1 
angivna områden som ska inbegripas i 
utarbetandet av nätföreskrifter, efter en 
grundlig kostnads-nyttoanalys. Om 
sakinnehållet i nätföreskriften direkt berör 
driften av distributionssystemet och är av 
mindre betydelse för överföringssystemet 
får kommissionen begära att EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem, i stället för Entso för 
el, sammankallar en redaktionskommitté 
och lämnar in ett förslag till nätföreskrift 
till byrån.

Or. en

Motivering

Entso-E och EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bör vara jämlika. 
Kostnads-nyttoanalysen är viktig för att konsumenter ska kunna informeras om skälen till ett 
beslut.

Ändringsförslag 1492
Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el, de 
systemansvariga för distributionssystem
och de andra berörda intressenterna, vart 
tredje år upprätta en 
årsprioritetsförteckning över de i punkt 1 
angivna områden som ska inbegripas i 
utarbetandet av nätföreskrifter. Om 
sakinnehållet i nätföreskriften direkt berör 
driften av distributionssystemet och är av 
mindre betydelse för överföringssystemet 
får kommissionen begära att EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem, i stället för Entso för 
el, sammankallar en redaktionskommitté 
och lämnar in ett förslag till nätföreskrift 
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till byrån.

Or. en

Ändringsförslag 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, i 
stället för Entso för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna, vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att byrån, i stället för Entso för el, 
sammankallar en intressentkommitté och 
lämnar in ett förslag till nätföreskrift.

Or. en

Motivering

I avsaknad av en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem bör Acer utarbeta och 
övervaka genomförandet av nätföreskrifter som rör distributionsnät. Acer bör också ha 
befogenhet att sammankalla så kallade redaktionskommittéer för nätföreskrifterna. Dessa 
redaktionskommittéer bör döpas om till intressentkommittéer så att inga missförstånd uppstår 
rörande deras roll; kommittéerna bör nämligen ha en rådgivande och stödjande roll men de 
bör inte hålla i pennan vid utarbetandet av nätföreskrifter.

Ändringsförslag 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el, EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och de andra berörda intressenterna, vart 
tredje år upprätta en prioritetsförteckning 
över de i punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet ska kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

Or. en

Ändringsförslag 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de i 
punkt 1 angivna områden som ska 
inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. 
Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt 
berör driften av distributionssystemet och 
är av mindre betydelse för 
överföringssystemet får kommissionen 
begära att EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, i stället för Entso 
för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med byrån, Entso för el och de andra 
berörda intressenterna, vart tredje år 
upprätta en prioritetsförteckning över de 
angivna områden som ska inbegripas i 
lagstiftningsplaneringen och utarbetandet 
av nätföreskrifter. Om sakinnehållet i 
nätföreskriften direkt berör driften av 
distributionssystemet och är av mindre 
betydelse för överföringssystemet får 
kommissionen begära att EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, i 
stället för Entso för el, sammankallar en 
redaktionskommitté och lämnar in ett 
förslag till nätföreskrift till byrån.

Or. en
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Ändringsförslag 1496
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska uppmana byrån 
att, inom en rimlig tidsfrist som inte 
överstiger sex månader, lämna in en icke-
bindande ramriktlinje (nedan kallad 
ramriktlinje), i vilken det anges klara och 
objektiva principer för utarbetande av 
nätföreskrifter som rör de områden som 
anges i prioritetsförteckningen. 
Kommissionens begäran kan innehålla 
villkor som ska behandlas inom 
ramriktlinjen. Varje ramriktlinje ska bidra 
till marknadsintegrering, icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en 
väl fungerande marknad. Efter en 
motiverad ansökan från byrån får 
kommissionen förlänga denna period.

3. Kommissionen ska uppmana byrån 
att, inom en rimlig tidsfrist som inte 
överstiger sex månader, lämna in en icke-
bindande ramriktlinje (nedan kallad 
ramriktlinje), i vilken det anges klara och 
objektiva principer för utarbetande av 
nätföreskrifter som rör de områden som 
anges i prioritetsförteckningen. 
Kommissionens begäran kan innehålla 
villkor som ska behandlas inom 
ramriktlinjen. Varje ramriktlinje ska bidra 
till bättre marknadsintegrering av höga 
nivåer av el som produceras från 
intermittenta energikällor, icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en 
väl fungerande marknad. Efter en 
motiverad ansökan från byrån får 
kommissionen förlänga denna period.

Or. en

Ändringsförslag 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska på ett öppet och 
transparent sätt under en period på minst 
två månader formellt samråda med Entso 
för el, med EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och med de andra berörda intressenterna 
om ramriktlinjen.

4. Byrån ska på ett öppet och 
transparent sätt under en period på minst 
två månader formellt samråda med Entso 
för el och med de andra berörda 
intressenterna om ramriktlinjen.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget främjar överensstämmelse med andra ändringsförslag. För att skapa 
klarhet kring de olika rollerna och ansvarsområdena vid utarbetandet av nätföreskrifter bör 
dessutom bestämmelser om nätföreskrifter som rör distributionsnätet tas upp i ett annat 
stycke. Innehållet i denna punkt begränsas därför till nätföreskrifter som omfattas av det 
område som Entso-E ansvarar för.

Ändringsförslag 1498
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska på ett öppet och 
transparent sätt under en period på minst 
två månader formellt samråda med Entso 
för el, med EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och med de andra berörda intressenterna 
om ramriktlinjen.

4. Byrån ska på ett öppet och 
transparent sätt under en period på minst 
två månader formellt samråda med Entso 
för el och med de andra berörda 
intressenterna om ramriktlinjen.

Or. en

Ändringsförslag 1499
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen anser att 
ramriktlinjen inte medverkar till 
marknadsintegrering, icke-diskriminering, 
verklig konkurrens och en väl fungerande 
marknad, får den begära att byrån ser över 
ramriktlinjen inom en rimlig tidsfrist och 
lämnar in den till kommissionen på nytt.

6. Om kommissionen anser att 
ramriktlinjen inte medverkar till bättre 
marknadsintegrering av höga nivåer av el 
som produceras från intermittenta 
energikällor, icke-diskriminering, verklig 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad, får den begära att byrån ser över 
ramriktlinjen inom en rimlig tidsfrist och 
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lämnar in den till kommissionen på nytt.

Or. en

Ändringsförslag 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska uppmana Entso 
för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, 
om så bestäms i prioritetsförteckningen 
enligt punkt 2, att för byrån lägga fram ett 
förslag till nätföreskrifter som 
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen inom en rimlig period som 
inte överstiger tolv månader.

8. Kommissionen ska uppmana Entso 
för el att för byrån lägga fram ett förslag 
till nätföreskrifter som överensstämmer 
med den relevanta ramriktlinjen inom en 
rimlig period som inte överstiger tolv 
månader.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget främjar överensstämmelse med andra ändringsförslag. För att skapa 
klarhet kring de olika rollerna och ansvarsområdena vid utarbetandet av nätföreskrifter bör 
dessutom bestämmelser om nätföreskrifter som rör distributionsnätet tas upp i ett annat 
stycke. Innehållet i denna punkt begränsas därför till nätföreskrifter som omfattas av det 
område som Entso-E ansvarar för.

Ändringsförslag 1501
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska uppmana Entso 
för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, 
om så bestäms i prioritetsförteckningen 
enligt punkt 2, att för byrån lägga fram ett 
förslag till nätföreskrifter som 

8. Kommissionen ska uppmana Entso 
för el att för byrån lägga fram ett förslag 
till nätföreskrifter som överensstämmer 
med den relevanta ramriktlinjen inom en 
rimlig period som inte överstiger tolv 
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överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen inom en rimlig period som 
inte överstiger tolv månader.

månader.

Or. en

Ändringsförslag 1502
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska uppmana Entso 
för el eller EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, om så bestäms i 
prioritetsförteckningen enligt punkt 2, att 
för byrån lägga fram ett förslag till
nätföreskrifter som överensstämmer med
den relevanta ramriktlinjen inom en rimlig 
period som inte överstiger tolv månader.

8. Kommissionen ska uppmana Entso 
för el eller EU-enheten för systemansvariga 
för distributionssystem, om så bestäms i 
prioritetsförteckningen enligt punkt 2, att 
för byrån lägga fram ett yttrande om
nätföreskrifter som överensstämmer med 
den relevanta ramriktlinjen inom en rimlig 
period som inte överstiger tolv månader.

Or. en

Motivering

Denna förordning inför i artiklarna 49–51 en europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem. Uppgifter som berör denna enhet måste därför anpassas och införlivas i 
bestämmelsen i denna artikel; detta gäller även i synnerhet för samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem i artikel 
53.

Ändringsförslag 1503
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, 
om så bestäms i prioritetsförteckningen 

9. Byrån ska sammankalla en 
redaktionskommitté som stöd i 
utarbetandet av nätföreskrifterna. 
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enligt punkt 2, ska sammankalla en 
redaktionskommitté som stöd i 
utarbetandet av nätföreskrifterna. 
Redaktionskommittén ska bestå av 
företrädare för Entso för el, byrån, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och, om så är lämpligt, 
av nominerade elmarknadsoperatörer och 
ett begränsat antal av de huvudsakliga 
intressenterna. Entso för el, eller EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, om så bestäms i 
prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska 
utarbeta förslag till nätföreskrifter inom de 
områden som anges i punkt 1 på 
uppmaning av kommissionen i enlighet 
med punkt 8.

Redaktionskommittén ska bestå av 
företrädare för Entso för el, byrån, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och, om så är lämpligt, 
av nominerade elmarknadsoperatörer, de 
huvudsakliga intressenterna – inbegripet 
marknadsoperatörer som är tredje man –
samt vilken annan yttre sakkunnig som 
helst från den akademiska världen eller 
organisationer i det civila samhället.
Byrån ska utarbeta förslag till 
nätföreskrifter inom de områden som anges 
i artikel 6.1, punkt 1 på uppmaning av 
kommissionen i enlighet med punkt 8.

Or. en

Motivering

Denna förordning inför i artiklarna 49–51 en europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem. Uppgifter som berör denna enhet måste därför anpassas och införlivas i 
bestämmelsen i denna artikel; detta gäller även i synnerhet för samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem i artikel 
53.

Ändringsförslag 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, 
om så bestäms i prioritetsförteckningen 
enligt punkt 2, ska sammankalla en 
redaktionskommitté som stöd i 
utarbetandet av nätföreskrifterna. 
Redaktionskommittén ska bestå av 
företrädare för Entso för el, byrån, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och, om så är lämpligt, 
av nominerade elmarknadsoperatörer och 

9. Entso för el ska sammankalla en 
intressentkommitté som stöd i utarbetandet 
av nätföreskrifterna. Intressentkommittén
ska bestå av företrädare för Entso för el, 
byrån och andra berörda intressenter som 
kan ha ett intresse av nätföreskriften 
såsom systemansvariga för 
distributionssystem, nominerade 
elmarknadsoperatörer, systemanvändare, 
relevanta branschorganisationer, tekniska 
organ och konsumentorganisationer. 
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ett begränsat antal av de huvudsakliga 
intressenterna. Entso för el, eller EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, om så bestäms i 
prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska 
utarbeta förslag till nätföreskrifter inom de 
områden som anges i punkt 1 på 
uppmaning av kommissionen i enlighet 
med punkt 8.

Entso för el ska utarbeta förslag till 
nätföreskrifter inom de områden som anges 
i punkt 1 på uppmaning av kommissionen i 
enlighet med punkt 8.

Or. en

Motivering

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Ändringsförslag 1505
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem, 
om så bestäms i prioritetsförteckningen 
enligt punkt 2, ska sammankalla en 
redaktionskommitté som stöd i 
utarbetandet av nätföreskrifterna. 
Redaktionskommittén ska bestå av 
företrädare för Entso för el, byrån, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och, om så är lämpligt, 
av nominerade elmarknadsoperatörer och 
ett begränsat antal av de huvudsakliga 
intressenterna. Entso för el, eller EU-
enheten för systemansvariga för 

9. Entso för el ska sammankalla en 
intressentkommitté som stöd i utarbetandet 
av nätföreskrifterna. Intressentkommittén
ska bestå av företrädare för Entso för el, 
byrån och andra berörda intressenter som 
kan ha ett intresse av nätföreskriften 
såsom systemansvariga för 
distributionssystem, nominerade 
elmarknadsoperatörer, systemanvändare, 
relevanta branschorganisationer, tekniska 
organ och konsumentorganisationer.
Entso för el ska utarbeta förslag till 
nätföreskrifter inom de områden som anges 
i punkt 1 på uppmaning av kommissionen i 
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distributionssystem, om så bestäms i 
prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska 
utarbeta förslag till nätföreskrifter inom de 
områden som anges i punkt 1 på 
uppmaning av kommissionen i enlighet 
med punkt 8.

enlighet med punkt 8.

Or. en

Ändringsförslag 1506
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att nätföreskriften 
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen och bidrar till 
marknadsintegrering, icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en väl fungerande 
marknad och lämna den granskade 
nätföreskriften till kommissionen inom sex 
månader från den dag då förslaget togs 
emot. I det förslag som lämnas in till 
kommissionen ska byrån ta hänsyn till de 
synpunkter som tillhandahållits av samtliga 
inblandade parter under det utarbetande av 
förslaget som letts av Entso för el eller EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, och formellt samråda 
med de berörda intressenterna om den 
version som ska lämnas in till 
kommissionen.

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att nätföreskriften 
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen och bidrar till 
marknadsintegrering, icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en väl fungerande 
marknad. Inom fyra månader efter 
mottagandet ska byrån tillhandahålla 
Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
den granskade nätföreskriften. Om Entso 
för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
inte godtar den granskade nätföreskriften 
ska den sammankalla den 
redaktionskommitté som avses i punkt 9 
som stöd i utarbetandet av den granskade 
nätföreskriften. Entso för el eller EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem ska inkomma med 
sina synpunkter på den granskade 
nätföreskriften och återlämna den till 
byrån inom två månader efter dess 
mottagande. Byrån ska lämna den 
granskade nätföreskriften till 
kommissionen inom en månad från den 
dag då det granskade förslaget togs emot. I 
det förslag som lämnas in till 
kommissionen ska byrån ta hänsyn till de 
synpunkter som tillhandahållits av samtliga 
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inblandade parter under det utarbetande av 
förslaget som letts av Entso för el eller EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, och formellt samråda 
med de berörda intressenterna om den 
version som ska lämnas in till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att nätföreskriften
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen och bidrar till 
marknadsintegrering, icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en väl fungerande 
marknad och lämna den granskade 
nätföreskriften till kommissionen inom sex 
månader från den dag då förslaget togs 
emot. I det förslag som lämnas in till 
kommissionen ska byrån ta hänsyn till de 
synpunkter som tillhandahållits av samtliga 
inblandade parter under det utarbetande av 
förslaget som letts av Entso för el eller 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, och formellt samråda 
med de berörda intressenterna om den 
version som ska lämnas in till 
kommissionen.

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att den nätföreskrift som 
utarbetats av Entso för el överensstämmer 
med den relevanta ramriktlinjen och bidrar 
till marknadsintegrering, icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en 
väl fungerande marknad och lämna den 
granskade nätföreskriften till 
kommissionen inom sex månader från den 
dag då förslaget togs emot. I det förslag 
som lämnas in till kommissionen ska byrån 
ta hänsyn till de synpunkter som 
tillhandahållits av samtliga inblandade 
parter under det utarbetande av förslaget 
som letts av Entso för el och formellt 
samråda med de berörda intressenterna om 
den version som ska lämnas in till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget främjar överensstämmelse med andra ändringsförslag. För att skapa 
klarhet kring de olika rollerna och ansvarsområdena vid utarbetandet av nätföreskrifter bör 
dessutom bestämmelser om nätföreskrifter som rör distributionsnätet flyttas till ett annat 
stycke. Innehållet i denna punkt begränsas därför till nätföreskrifter som omfattas av det 
område som Entso-E ansvarar för.
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Ändringsförslag 1508
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att nätföreskriften
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen och bidrar till 
marknadsintegrering, icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en väl fungerande 
marknad och lämna den granskade 
nätföreskriften till kommissionen inom sex 
månader från den dag då förslaget togs 
emot. I det förslag som lämnas in till 
kommissionen ska byrån ta hänsyn till de 
synpunkter som tillhandahållits av samtliga 
inblandade parter under det utarbetande av 
förslaget som letts av Entso för el eller 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, och formellt samråda 
med de berörda intressenterna om den 
version som ska lämnas in till 
kommissionen.

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att den nätföreskrift som 
utarbetats av Entso för el överensstämmer 
med den relevanta ramriktlinjen och bidrar 
till marknadsintegrering, icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en 
väl fungerande marknad och lämna den 
granskade nätföreskriften till 
kommissionen inom sex månader från den
dag då förslaget togs emot. I det förslag 
som lämnas in till kommissionen ska byrån 
ta hänsyn till de synpunkter som 
tillhandahållits av samtliga inblandade 
parter under det utarbetande av förslaget 
som letts av Entso för el och formellt 
samråda med de berörda intressenterna om 
den version som ska lämnas in till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1509
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Byrån ska granska nätföreskriften 
och säkerställa att nätföreskriften 
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen och bidrar till 
marknadsintegrering, icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en väl fungerande 

10. Byrån ska säkerställa att 
nätföreskriften överensstämmer med den 
relevanta ramriktlinjen och bidrar till bättre 
marknadsintegrering av höga nivåer av el 
som produceras från intermittenta 
energikällor, icke-diskriminering, effektiv 
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marknad och lämna den granskade 
nätföreskriften till kommissionen inom 
sex månader från den dag då förslaget togs 
emot. I det förslag som lämnas in till 
kommissionen ska byrån ta hänsyn till de 
synpunkter som tillhandahållits av samtliga 
inblandade parter under det utarbetande av 
förslaget som letts av Entso för el eller 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, och formellt samråda 
med de berörda intressenterna om den 
version som ska lämnas in till 
kommissionen.

konkurrens och en väl fungerande marknad 
och lämna utkastet till nätföreskrift till 
kommissionen inom sex månader från den 
dag då yttrandet togs emot. I det förslag 
som lämnas in till kommissionen ska byrån 
ta hänsyn till de synpunkter som 
tillhandahållits av samtliga inblandade 
parter under utarbetandet av förslaget.

Or. en

Ändringsförslag 1510
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om Entso för el eller EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem har underlåtit att 
utarbeta en nätföreskrift inom den 
tidsperiod som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 8, får kommissionen uppmana 
byrån att utarbeta ett utkast till nätföreskrift 
på grundval av den relevanta ramriktlinjen. 
Byrån får inleda ytterligare ett samråd 
under utarbetandet av en nätföreskrift 
enligt denna punkt. Byrån ska lämna in ett 
utkast till nätföreskrift som utarbetats 
enligt denna punkt till kommissionen och 
får rekommendera att den antas.

11. Om Entso för el har underlåtit att 
utarbeta ett yttrande inom den tidsperiod 
som kommissionen har fastställt enligt 
punkt 8, får kommissionen uppmana byrån 
att utarbeta ett utkast till nätföreskrift på 
grundval av den relevanta ramriktlinjen
utan yttrandet från Entso för el. Byrån får 
inleda ytterligare ett samråd under 
utarbetandet av en nätföreskrift enligt 
denna punkt. Byrån ska lämna in ett utkast 
till nätföreskrift som utarbetats enligt 
denna punkt till kommissionen och får 
rekommendera att den antas.

Or. en

Ändringsförslag 1511
Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om Entso för el eller EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem har underlåtit att 
utarbeta en nätföreskrift inom den 
tidsperiod som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 8, får kommissionen uppmana 
byrån att utarbeta ett utkast till nätföreskrift 
på grundval av den relevanta ramriktlinjen. 
Byrån får inleda ytterligare ett samråd 
under utarbetandet av en nätföreskrift 
enligt denna punkt. Byrån ska lämna in ett 
utkast till nätföreskrift som utarbetats 
enligt denna punkt till kommissionen och 
får rekommendera att den antas.

11. Om Entso för el har underlåtit att 
utarbeta en nätföreskrift inom den 
tidsperiod som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 8, får kommissionen uppmana 
byrån att utarbeta ett utkast till nätföreskrift 
på grundval av den relevanta ramriktlinjen. 
Byrån får inleda ytterligare ett samråd 
under utarbetandet av en nätföreskrift 
enligt denna punkt. Byrån ska lämna in ett 
utkast till nätföreskrift som utarbetats 
enligt denna punkt till kommissionen och 
får rekommendera att den antas.

Or. en

Ändringsförslag 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Om Entso för el eller EU-enheten 
för systemansvariga för 
distributionssystem har underlåtit att 
utarbeta en nätföreskrift inom den 
tidsperiod som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 8, får kommissionen uppmana 
byrån att utarbeta ett utkast till nätföreskrift 
på grundval av den relevanta ramriktlinjen. 
Byrån får inleda ytterligare ett samråd 
under utarbetandet av en nätföreskrift 
enligt denna punkt. Byrån ska lämna in ett 
utkast till nätföreskrift som utarbetats 
enligt denna punkt till kommissionen och 
får rekommendera att den antas.

11. Om Entso för el har underlåtit att 
utarbeta en nätföreskrift inom den 
tidsperiod som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 8, får kommissionen uppmana 
byrån att utarbeta ett utkast till nätföreskrift 
på grundval av den relevanta ramriktlinjen. 
Byrån får inleda ytterligare ett samråd 
under utarbetandet av en nätföreskrift 
enligt denna punkt. Byrån ska lämna in ett 
utkast till nätföreskrift som utarbetats 
enligt denna punkt till kommissionen och 
får rekommendera att den antas.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget främjar överensstämmelse med andra ändringsförslag. För att skapa 
klarhet kring de olika rollerna och ansvarsområdena vid utarbetandet av nätföreskrifter bör 
dessutom bestämmelser om nätföreskrifter som rör distributionsnätet flyttas till ett annat 
stycke. Innehållet i denna punkt begränsas därför till nätföreskrifter som omfattas av det 
område som Entso-E ansvarar för.

Ändringsförslag 1513
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen får på eget initiativ, 
om Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
har underlåtit att utarbeta en nätföreskrift 
eller byrån har underlåtit att utarbeta ett 
utkast till nätföreskrift enligt punkt 11 i 
denna artikel, eller efter rekommendation 
från byrån enligt punkt 10 i denna artikel, 
anta en eller flera nätföreskrifter på de 
områden som omfattas av punkt 1.

12. Kommissionen får på eget initiativ, 
om byrån har underlåtit att utarbeta ett 
utkast till nätföreskrift enligt punkt 11 i 
denna artikel, eller efter rekommendation 
från byrån enligt punkt 10 i denna artikel, 
anta en eller flera nätföreskrifter på de 
områden som omfattas av punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1514
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen får på eget initiativ, 
om Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
har underlåtit att utarbeta en nätföreskrift 
eller byrån har underlåtit att utarbeta ett 
utkast till nätföreskrift enligt punkt 11 i 
denna artikel, eller efter rekommendation 
från byrån enligt punkt 10 i denna artikel, 

12. Kommissionen får på eget initiativ, 
om Entso för el har underlåtit att utarbeta 
en nätföreskrift eller byrån har underlåtit 
att utarbeta ett utkast till nätföreskrift enligt 
punkt 11 i denna artikel, eller efter 
rekommendation från byrån enligt punkt 10 
i denna artikel, anta en eller flera 
nätföreskrifter på de områden som omfattas 
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anta en eller flera nätföreskrifter på de 
områden som omfattas av punkt 1.

av punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen får på eget initiativ, 
om Entso för el eller EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
har underlåtit att utarbeta en nätföreskrift 
eller byrån har underlåtit att utarbeta ett 
utkast till nätföreskrift enligt punkt 11 i 
denna artikel, eller efter rekommendation 
från byrån enligt punkt 10 i denna artikel, 
anta en eller flera nätföreskrifter på de 
områden som omfattas av punkt 1.

12. Kommissionen får på eget initiativ, 
om Entso för el eller byrån har underlåtit 
att utarbeta en nätföreskrift eller byrån har 
underlåtit att utarbeta ett utkast till 
nätföreskrift enligt punkt 11 i denna artikel, 
eller efter rekommendation från byrån 
enligt punkt 10 i denna artikel, anta en eller 
flera nätföreskrifter på de områden som 
omfattas av punkt 1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget främjar överensstämmelse med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Om kommissionen på eget initiativ 
föreslår att en nätföreskrift ska antas ska 
den under en period som inte understiger 
två månader samråda med byrån, Entso för 
el och alla berörda intressenter om ett 
utkast till nätföreskrift.

13. Om kommissionen på eget initiativ 
föreslår att en nätföreskrift ska antas ska 
den under en period som inte understiger 
två månader samråda med byrån, Entso för 
el, EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och alla berörda 
intressenter om ett utkast till nätföreskrift.
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Or. en

Ändringsförslag 1517
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Om kommissionen på eget initiativ 
föreslår att en nätföreskrift ska antas ska 
den under en period som inte understiger 
två månader samråda med byrån, Entso för 
el och alla berörda intressenter om ett 
utkast till nätföreskrift.

13. Om kommissionen på eget initiativ 
föreslår att en nätföreskrift ska antas ska 
den under en period som inte understiger 
två månader samråda med byrån, Entso för 
el, EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem och alla berörda 
intressenter om ett utkast till nätföreskrift.

Or. en

Ändringsförslag 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Om sakinnehållet i nätföreskriften 
direkt berör driften av 
distributionssystemet och är av mindre 
betydelse för överföringssystemet, och om 
så bestäms i prioritetsförteckningen enligt 
punkt 2, ska byrån lämna in ett förslag till 
en nätföreskrift till kommissionen inom 
en rimlig tidsperiod som inte får 
överskrida tolv månader. Byrån ska 
sammankalla en intressentkommitté som 
stöd i utarbetandet av nätföreskrifterna. 
Intressentkommittén ska bestå av 
företrädare för byrån, Entso för el och 
andra berörda intressenter som kan ha ett 
intresse av nätföreskriften såsom 
systemansvariga för distributionssystem, 
nominerade elmarknadsoperatörer, 
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systemanvändare, relevanta 
branschorganisationer, tekniska organ 
och konsumentplattformar. Byrån ska 
säkerställa att nätföreskriften 
överensstämmer med den relevanta 
ramriktlinjen och bidrar till 
marknadsintegrering, icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och 
en väl fungerande marknad och lämna 
nätföreskriften till kommissionen. I det 
förslag som lämnas in till kommissionen 
ska byrån ta hänsyn till de synpunkter 
som tillhandahållits av samtliga 
inblandade parter under utarbetandet av 
förslaget och formellt samråda med de 
berörda intressenterna om den version 
som ska lämnas in till kommissionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget anger hur utarbetandet av nätföreskrifter som rör distributionsnätet ska gå 
till. I avsaknad av en EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem bör Acer utarbeta 
och övervaka genomförandet av nätföreskrifter som rör distributionsnät. Acer bör också ha 
befogenhet att sammankalla så kallade redaktionskommittéer (omdöpta till 
intressentkommittéer) som stöd i utarbetandet av nätföreskrifter.

Ändringsförslag 1519
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Denna artikel påverkar inte 
kommissionens rätt att anta och ändra 
riktlinjerna enligt artikel 57. Den får inte 
påverka möjligheten för Entso för el att 
utarbeta icke-bindande riktlinjer inom de 
områden som fastställs i punkt 1, förutsatt 
att detta inte rör områden som omfattas av 
en begäran som kommissionen riktat till 
Entso för el. Denna vägledning ska 
föreläggas byrån för yttrande. Entso för el 

14. Denna artikel påverkar inte 
kommissionens rätt att anta och ändra 
riktlinjerna enligt artikel 57. Den får inte 
påverka möjligheten för Entso för el och 
EU-enheten för systemansvariga för 
distributionssystem att utarbeta icke-
bindande riktlinjer inom de områden som 
fastställs i punkt 1, förutsatt att detta inte 
rör områden som omfattas av en begäran 
som kommissionen riktat till Entso för el. 
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ska ta vederbörlig hänsyn till detta 
yttrande.

Denna vägledning ska föreläggas byrån för 
yttrande. Entso för el och EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem 
ska ta vederbörlig hänsyn till detta 
yttrande.

Or. en

Motivering

Denna förordning inför i artiklarna 49–51 en europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem. Uppgifter som berör denna enhet måste därför anpassas och införlivas i 
bestämmelsen i denna artikel; detta gäller även i synnerhet för samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem i artikel 
53.

Ändringsförslag 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
63 när det gäller ändring av nätföreskrifter 
enligt förfarandet i artikel 55. Ändringar 
får också föreslås av byrån enligt det 
förfarande som fastställs i punkterna 2–4 i 
denna artikel.

1. Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för det övergripande 
politiska ramverket innan antagandet av
delegerade akter i enlighet med artikel 63 
när det gäller ändring av nätföreskrifter 
enligt förfarandet i artikel 55. Ändringar 
får också föreslås av byrån enligt det 
förfarande som fastställs i punkterna 2–4 i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1521
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 1. Kommissionen har befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller ändring av 
nätföreskrifter enligt förfarandet i artikel 
55. Ändringar får också föreslås av byrån 
enligt det förfarande som fastställs i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

anta genomförandeakter i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i
artikel 62.2 när det gäller ändring av 
nätföreskrifter enligt förfarandet i artikel 
55. Ändringar får också föreslås av byrån 
enligt det förfarande som fastställs i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1522
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller ändring av 
nätföreskrifter enligt förfarandet i artikel 
55. Ändringar får också föreslås av byrån 
enligt det förfarande som fastställs i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller ändring av 
nätföreskrifter enligt förfarandet i artikel 
55. Ändringar får också föreslås av byrån 
enligt det förfarande som fastställs i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla fall där deras 
användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i förslaget till direktiv 
inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep genomförandeakter (t.ex. 
dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter (artikel 61 om Acer eller 
artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken ”regel” som användes för att 
ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1523
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen har befogenhet att 1. Kommissionen har befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller ändring av 
nätföreskrifter enligt förfarandet i artikel 
55. Ändringar får också föreslås av byrån 
enligt det förfarande som fastställs i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 63 när det gäller ändring av 
nätföreskrifter enligt förfarandet i artikel 
55. Ändringar får också föreslås av byrån 
enligt det förfarande som fastställs i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1524
Fulvio Martusciello

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät, nätanvändare och 
konsumenter, får föreslå byrån utkast till 
ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät, systemansvariga för 
distributionssystem, nätanvändare och 
konsumenter, får föreslå byrån utkast till 
ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1525
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät, nätanvändare och 

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät och för distributionssystem, 
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konsumenter, får föreslå byrån utkast till 
ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

nätanvändare och konsumenter, får föreslå 
byrån utkast till ändringar av denna 
nätföreskrift. Byrån får också föreslå 
ändringar på eget initiativ.

Or. en

Motivering

I linje med tillägget av den nya enheten för systemansvariga för distributionssystem bör även 
dessa systemansvariga nämnas här.

Ändringsförslag 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät, nätanvändare och 
konsumenter, får föreslå byrån utkast till 
ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät och för distributionssystem, 
nätanvändare och konsumenter, får föreslå 
byrån utkast till ändringar av denna 
nätföreskrift. Byrån får också föreslå 
ändringar på eget initiativ.

Or. en

Motivering

Systemansvariga för distributionssystem måste delta i utarbetandet.

Ändringsförslag 1527
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personer som kan ha intresse av en 2. Personer som kan ha intresse av en 
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nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät, nätanvändare och 
konsumenter, får föreslå byrån utkast till 
ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, 
systemansvariga för överföringsnät, 
systemansvariga för distributionssystem, 
nätanvändare och konsumenter, får föreslå 
byrån utkast till ändringar av denna 
nätföreskrift. Byrån får också föreslå 
ändringar på eget initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-
enheten för systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
överföringsnät, nätanvändare och 
konsumenter, får föreslå byrån utkast till 
ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

2. Personer som kan ha intresse av en 
nätföreskrift som har antagits i enlighet 
med artikel 55, inklusive Entso för el, 
systemansvariga för överföringsnät, 
systemansvariga för distributionssystem, 
nätanvändare och konsumenter, får föreslå 
byrån utkast till ändringar av denna 
nätföreskrift. Byrån får också föreslå 
ändringar på eget initiativ.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget främjar överensstämmelse med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 1529
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta en 
delegerad akt som en riktlinje på områden 
där sådana akter får utarbetas även enligt 

2. Kommissionen får anta en 
delegerad akt som riktlinjer på områden 
där sådana akter får utarbetas även enligt 
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förfarandet för nätföreskrifter enligt artikel 
55.1.

förfarandet för nätföreskrifter enligt artikel 
55.1. Dessa riktlinjer ska antas som 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
62.2.

Or. en

Ändringsförslag 1530
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta en 
delegerad akt som en riktlinje på områden 
där sådana akter får utarbetas även enligt 
förfarandet för nätföreskrifter enligt artikel 
55.1.

2. Kommissionen får anta en 
genomförandeakt som en riktlinje på 
områden där sådana akter får utarbetas 
även enligt förfarandet för nätföreskrifter 
enligt artikel 55.1.

Or. en

Motivering

Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla fall där deras 
användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i förslaget till direktiv 
inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep genomförandeakter (t.ex. 
dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter (artikel 61 om Acer eller 
artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken ”regel” som användes för att 
ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1531
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta en 
delegerad akt som en riktlinje på områden 
där sådana akter får utarbetas även enligt 
förfarandet för nätföreskrifter enligt artikel 

2. Kommissionen får anta en 
genomförandeakt som en riktlinje på 
områden där sådana akter får utarbetas 
även enligt förfarandet för nätföreskrifter 
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55.1. enligt artikel 55.1.

Or. en

Ändringsförslag 1532
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för distribution 
och överföring samt när det gäller 
anslutning, inklusive beaktandet av 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för distribution 
och överföring samt när det gäller 
anslutning, inklusive beaktandet av 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten, förhindrande av avgifter 
som inte återspeglar aktiva konsumenters 
kostnader och vinster och 
tillhandahållande av lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler, undantaget aktiva 
konsumenter, i enlighet med principerna i 
artikel 16.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till bestämmelserna och ändringarna i artikel 16.

Ändringsförslag 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
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producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för distribution 
och överföring samt när det gäller 
anslutning, inklusive beaktandet av 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för överföring 
samt när det gäller anslutning, inklusive 
beaktandet av kompensationsmekanismen 
mellan systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

Or. en

Motivering

Med tanke på hur snabbt energisystemen utvecklas är det inte motiverat med nätavgifter för 
tariffstrukturer för distribution med tanke på deras små gränsöverskridande konsekvenser och 
deras starka sammankoppling med lokala särdrag.

Ändringsförslag 1534
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för distribution 
och överföring samt när det gäller 
anslutning, inklusive beaktandet av 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för överföring 
samt när det gäller anslutning, inklusive 
beaktandet av kompensationsmekanismen 
mellan systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

Or. en
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Motivering

Den föreslagna alternativa ordalydelsen är i linje med vår ståndpunkt vad gäller 
distributionstariffer, vilken anges i artikel 55 i förordningen.

Ändringsförslag 1535
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för distribution 
och överföring samt när det gäller 
anslutning, inklusive beaktandet av 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

I riktlinjerna kan det också fastställas 
lämpliga regler när det gäller avgifter för 
producenter, energilagring och kunder 
(efter belastning) som tillämpas i de 
nationella tariffsystemen för överföring 
samt när det gäller anslutning, inklusive 
beaktandet av kompensationsmekanismen 
mellan systemansvariga för avgifterna i de 
nationella näten och tillhandahållande av 
lämpliga och effektiva 
lokaliseringssignaler i enlighet med 
principerna i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 1536
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppgifter avseende bestämmelser 
om investeringsstöd för 
sammanlänkningskapacitet inklusive 
lokaliseringssignaler.

(b) Uppgifter avseende bestämmelser 
om investeringsstöd för 
sammanlänkningskapacitet inklusive 
energilagringskapacitet, inklusive
lokaliseringssignaler.

Or. en
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Ändringsförslag 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När kommissionen antar eller 
ändrar riktlinjer, ska den samråda med 
byrån, Entso för el och andra intressenter 
när detta är relevant.

7. När kommissionen antar eller 
ändrar riktlinjer, ska den samråda med 
byrån, Entso för el, EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och andra intressenter när detta är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 1538
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När kommissionen antar eller 
ändrar riktlinjer, ska den samråda med 
byrån, Entso för el och andra intressenter 
när detta är relevant.

7. När kommissionen antar eller 
ändrar riktlinjer, ska den samråda med 
byrån, Entso för el, EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och andra intressenter när detta är relevant.

Or. en

Motivering

Denna förordning inför i artiklarna 49–51 en europeisk enhet för systemansvariga för 
distributionssystem. Uppgifter som berör denna enhet måste därför anpassas och införlivas i 
bestämmelsen i denna artikel; detta gäller även i synnerhet för samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem i artikel 
53.

Ändringsförslag 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
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Artikel 57 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När kommissionen antar eller 
ändrar riktlinjer, ska den samråda med 
byrån, Entso för el och andra intressenter 
när detta är relevant.

7. När kommissionen antar eller 
ändrar riktlinjer, ska den samråda med 
byrån, Entso för el, EU-enheten för 
systemansvariga för distributionssystem
och andra intressenter när detta är relevant

Or. en

Ändringsförslag 1540
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 58 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas rätt att besluta om mer 
detaljerade åtgärder

Medlemsstaternas rätt att besluta om mer 
detaljerade åtgärder eller mer effektiva 
marknadslösningar

Or. en

Ändringsförslag 1541
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 58 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att behålla eller 
införa åtgärder som innehåller mer 
ingående bestämmelser än dem som anges 
i denna förordning, i de riktlinjer som 
avses i artikel 57 eller i de nätföreskrifter 
som avses i artikel 55, förutsatt att dessa 
åtgärder inte äventyrar 
unionslagstiftningens ändamålsenlighet.

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att behålla eller 
införa åtgärder som innehåller mer 
ingående bestämmelser och/eller åtgärder 
för mer effektiva marknadslösningar när 
det gäller uppnåendet av de övergripande 
målen med denna förordning, som 
fastställs i artikel 1, än dem som anges i 
denna förordning, i de riktlinjer som avses 
i artikel 57 eller i de nätföreskrifter som 
avses i artikel 55, förutsatt att dessa 
åtgärder inte äventyrar 
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unionslagstiftningens ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 1542
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringen stärker konkurrensen 
på elförsörjningsområdet.

(a) Investeringen stärker konkurrensen 
på elförsörjningsområdet och, för projekt 
driftsatta efter den 1 januari 2009, i 
synnerhet har infört energilagring i en 
eller både ändarna av sammanlänkningen 
om energilagring utgör ett lägre 
kostnadsalternativ till investeringar i 
sammanlänkningskapacitet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram för vissa 
bestämmelser som kommissionen har ändrat.

Ändringsförslag 1543
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna ska, från fall till fall, 
besluta om det undantag som avses i 
punkterna 1, 2 och 3. Ett undantag får gälla 
hela eller delar av den nya 
sammanlänkningens kapacitet, eller den 
befintliga sammanlänkningen med en 
väsentligt ökad kapacitet.

Tillsynsmyndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna ska, från fall till fall, 
besluta om det undantag som avses i 
punkterna 1, 2 och 3. Ett undantag får gälla 
hela eller delar av den nya 
sammanlänkningens kapacitet eller 
avtalade energilagringskapacitet, eller den 
befintliga sammanlänkningen med en 
väsentligt ökad kapacitet.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram för vissa 
bestämmelser som kommissionen har ändrat.

Ändringsförslag 1544
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När beslut fattas om att bevilja undantag, 
ska det i varje enskilt fall övervägas om 
villkor måste anges för undantagets 
varaktighet och för icke-diskriminerande 
tillträde till sammanlänkningen. När dessa 
villkor fastställs ska särskild hänsyn tas till 
den ökade kapacitet som ska byggas upp 
eller till ändringen av befintlig kapacitet, 
till projektets tidsplan och till nationella 
förhållanden.

När beslut fattas om att bevilja undantag, 
ska det i varje enskilt fall övervägas om 
villkor måste anges för undantagets 
varaktighet och för icke-diskriminerande 
tillträde till sammanlänkningen. När dessa 
villkor fastställs ska särskild hänsyn tas till 
den ökade kapacitet eller den avtalade 
energilagringskapacitet som ska byggas 
upp eller till ändringen av befintlig 
kapacitet, till projektets tidsplan och till 
nationella förhållanden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram för vissa 
bestämmelser som kommissionen har ändrat.

Ändringsförslag 1545
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen har befogenhet att
anta delegerade akter in enlighet med 
artikel 63 när det gäller antagande av 
riktlinjer för tillämpningen av de villkor 

11. Kommissionen får anta riktlinjer 
för tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och för fastställandet av det 
förfarande som ska följas vid tillämpningen 
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som avses i punkt 1 och att och fastställa 
det förfarande som ska följas vid 
tillämpningen av punkterna 4, 7 8, 9 och 
10.

av punkterna 4, 7, 8, 9 och 10.

Or. en

Ändringsförslag 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Förslag till förordning
Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60a

Samarbete med tredjeländer

I anslutning till denna förordning ska 
kommissionen ta fram mekanismer som 
främjar samarbete och 
marknadsintegrering med tredjeländer 
som har en fysisk anslutning till EU:s 
elmarknad.

Or. en

Motivering

För att uppnå energiunionens mål och ambitioner bör man sträva efter att samarbeta med 
lämpliga tredjeländer som har en fysisk anslutning till EU:s elmarknad. Detta gynnar alla 
parter och kan bidra till unionens försörjningstrygghet, energieffektivitet och omställningen 
till en koldioxidsnål energiframtid.

Ändringsförslag 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a

Deltagande tredjeländer
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1. Tredjeländer får endast delta på den 
inre marknaden för el om de har slutit 
avtal med unionen varigenom de har 
antagit och tillämpar åtminstone

(a) de huvudsakliga rättigheter och 
skyldigheter som anges i [förordningen 
om den inre marknaden för el och de 
delegerade akter och genomförandeakter 
som antas i enlighet med samma 
förordning],

(b) de huvudsakliga rättigheter och 
skyldigheter som anges i [direktivet om 
den inre marknaden för el],

(c) reglerna om kontroll av statligt stöd på 
energiområdet i enlighet med artiklarna 
107–109 i EUF-fördraget,

(d) reglerna om samordnad övervakning 
av marknadens integritet och öppenhet 
enligt vad som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 1227/2001 av den 25 oktober 
2011 om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi, 
inbegripet de genomförandeakter för 
marknaden som antas i enlighet med 
samma förordning,

(e) kraven i rådets direktiv 
2009/71/EURATOM av den 25 juni 2009 
om upprättande av ett 
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid 
kärntekniska anläggningar (inbegripet 
rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 8 
juli 2014 om ändring av direktiv 
2009/71/Euratom) och i rådets direktiv 
2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om 
inrättande av ett gemenskapsramverk för 
ansvarsfull och säker hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall,

(f) miljöskyddsregler med betydelse för
kraftsektorn, samt

(g) regler om administrativt och rättsligt 
tillsynsarbete för samarbetet med EU om 
den inre marknaden, genom vilka 
verkställande och rättslig kontroll vad 
gäller reglerna i denna förordning och de 
delegerade akter och genomförandeakter 
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som antas i enlighet med samma 
förordning ges till antingen 
kommissionen och europeiska domstolen 
eller till en specifik utländsk 
rättsvårdande myndighet och en neutral 
utländsk domstol eller en skiljedomstol 
som är oberoende från det berörda 
tredjelandet.

2. Om inget avtal har slutits mellan 
unionen och ett tredjeland i enlighet med 
punkt 1 och om systemdriften äventyras 
får medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder såsom – men inte uteslutande –
begränsning av elflöden från det berörda 
tredjelandet.

Or. en

Motivering

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Ändringsförslag 1548
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta 
genomförandeakter ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1549
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta 
genomförandeakter ges till kommissionen 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Den föreslagna alternativa ordalydelsen är i linje med våra synpunkter på delegerade akter 
och genomförande akter. Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla 
fall där deras användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i 
förslaget till direktiv inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep 
genomförandeakter (t.ex. dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter 
(artikel 61 om Acer eller artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken 
”regel” som användes för att ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1550
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 31.3, 46.4, 
55.1, 56.1, 56.4 och 59.11 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 31.3, 46.4 och 
59.11 ska ges till kommissionen tills vidare 
från och med den [Publikationsbyrån: för 
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med den [Publikationsbyrån: för in dagen 
för ikraftträdande].

in dagen för ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 1551
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 31.3, 46.4, 
55.1, 56.1, 56.4 och 59.11 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den [Publikationsbyrån: för in dagen 
för ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta 
genomförandeakter som avses i artiklarna 
31.3, 46.4, 55.1, 56.1, 56.4 och 59.11 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den [Publikationsbyrån: för in 
dagen för ikraftträdande].

Or. en

Motivering

Den föreslagna alternativa ordalydelsen är i linje med våra synpunkter på delegerade akter 
och genomförande akter. Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla 
fall där deras användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i 
förslaget till direktiv inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep 
genomförandeakter (t.ex. dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter 
(artikel 61 om Acer eller artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken 
”regel” som användes för att ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1552
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 31.3, 46.4, 
55.1, 56.1, 56.4 och 59.11 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den [Publikationsbyrån: för in dagen 

2. Den befogenhet att anta 
genomförandeakter som avses i artiklarna 
31.3, 46.4, 55.1, 56.1, 56.4 och 59.11 ska 
ges till kommissionen på obestämd tid från 
och med den [Publikationsbyrån: för in 



PE610.751v01-00 114/126 AM\1134764SV.docx

SV

för ikraftträdande]. dagen för ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 31.3, 46.4, 55.1, 
56.1, 56.4 och 59.11 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte giltigheten av delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 31.3, 46.4, 55.1, 
56.1, 56.4 och 59.11 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år 
från [det datum då denna förordning 
träder i kraft]. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på fem år.
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 1554
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 31.3, 46.4, 55.1, 
56.1, 56.4 och 59.11 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 31.3, 46.4 och 59.11 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
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i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare datum som anges i 
beslutet. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1555
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

4. Innan kommissionen antar en 
genomförandeakt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016

Or. en

Motivering

Den föreslagna alternativa ordalydelsen är i linje med våra synpunkter på delegerade akter 
och genomförande akter. Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla 
fall där deras användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i 
förslaget till direktiv inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep 
genomförandeakter (t.ex. dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter 
(artikel 61 om Acer eller artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken 
”regel” som användes för att ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1556
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 

4. Innan kommissionen antar en 
genomförandeakt, ska den samråda med 
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experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

Or. en

Ändringsförslag 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska unionens officiella tidning
denna.

Or. en

Ändringsförslag 1558
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. Så snart kommissionen antar en 
genomförandeakt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

Or. en

Motivering

Den föreslagna alternativa ordalydelsen är i linje med våra synpunkter på delegerade akter 
och genomförande akter. Omfattningen och typen av delegerade akter måste utvärderas i alla 
fall där deras användning föreslås i direktivet och återspeglas i förordningen. Det är i 
förslaget till direktiv inte tydligt vilket som var skälet till att man ibland tillgrep 
genomförandeakter (t.ex. dataformat i artikel 24 i direktivet) och i andra fall delegerade akter 
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(artikel 61 om Acer eller artikel 63 om nätverksföreskrifter). Det är därför oklart vilken 
”regel” som användes för att ange vilken typ av akt som ska användas för specifika ämnen.

Ändringsförslag 1559
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. Så snart kommissionen antar en 
genomförandeakt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

Or. en

Ändringsförslag 1560
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 31.3, 46.4, 55.1, 56.1, 56.4 och 
59.11 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 31.3, 46.4 och 59.11 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1561
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 63a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a

Deltagande tredjeländer

Tredjeländer får endast delta på den inre 
marknaden för el om de har slutit avtal 
med unionen varigenom de har antagit 
och tillämpar åtminstone

(a) de huvudsakliga rättigheter och 
skyldigheter som anges i [förordningen 
om den inre marknaden för el och de 
delegerade akter och genomförandeakter 
som antas i enlighet med samma 
förordning],

(b) de huvudsakliga rättigheter och 
skyldigheter som anges i [direktivet om 
den inre marknaden för el],

(c) reglerna om kontroll av statligt stöd på 
energiområdet i enlighet med artiklarna 
107–109 i EUF-fördraget,

(d) reglerna om samordnad övervakning 
av marknadens integritet och öppenhet 
enligt vad som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 1227/2001 av den 25 oktober 
2011 om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi, 
inbegripet de genomförandeakter för 
marknaden som antas i enlighet med 
samma förordning,

(e) kraven i rådets direktiv 
2009/71/EURATOM av den 25 juni 2009 
om upprättande av ett 
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid 
kärntekniska anläggningar (inbegripet 
rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 8 
juli 2014 om ändring av direktiv 
2009/71/Euratom) och i rådets direktiv 
2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om 
inrättande av ett gemenskapsramverk för 
ansvarsfull och säker hantering av använt 
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kärnbränsle och radioaktivt avfall,

(f) miljöskyddsregler med betydelse för 
kraftsektorn, samt

(g) regler om administrativt och rättsligt 
tillsynsarbete för samarbetet med EU om 
den inre marknaden, genom vilka 
verkställande och rättslig kontroll vad 
gäller reglerna i denna förordning och de 
delegerade akter och genomförandeakter 
som antas i enlighet med samma 
förordning ges till antingen 
kommissionen och europeiska domstolen 
eller till en specifik utländsk 
rättsvårdande myndighet och en neutral 
utländsk domstol eller en skiljedomstol 
som är oberoende från det berörda 
tredjelandet. 2. Om inget avtal har slutits 
mellan unionen och ett tredjeland i 
enlighet med punkt 1 och om 
systemdriften äventyras får 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder såsom – men inte uteslutande –
begränsning av elflöden från det berörda 
tredjelandet.

Or. en

Motivering

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Ändringsförslag 1562
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 64a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 64a

Översyn

Kommissionen ska senast den 1 juni 2025 
se över genomförandet av förordningen 
och överlämna en rapport om detta till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Med tanke på de nya bestämmelser, tröskelvärden och tidsfrister för genomförande som 
införs genom ett betydande antal artiklar i denna förordning, samt de övervakningsuppgifter 
som ges till olika aktörer, måste ett datum för översyn av förordningen anges för att det ska 
gå att göra ändringar och för att framtida utveckling ska kunna integreras på ett passande 
sätt.

Ändringsförslag 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 64a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 64a

Granskning

Förordningen ska genomgå en 
övergripande granskning senast i slutet av 
år 2024.

Or. en

Ändringsförslag 1564
Zdzisław Krasnodębski

Förslag till förordning
Bilaga I
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1565
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – led 2.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a. En samordnad säkerhetsanalys 
ska genomföras på grundval av en 
gemensam systemmodell i enlighet med 
led 2 och av en metod för utformning av 
samordnade avhjälpande åtgärder som 
utarbetats av de systemansvariga för 
överföringssystem i den berörda 
systemdriftsregionen.

Or. en

Ändringsförslag 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Bilaga I – led 5 – led 5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1. Regionala operativa centrum ska 
utrustas med SCADA-system (Supervisory 
Control and Data Acquisition) som 
fungerar nära realtid, med observerbarhet 
som definieras genom tillämpning av det 
tröskelvärde som fastställs i enlighet med 
punkt 4.1.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Bilaga I – led 8 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. 8. Beräkning av regional 
balanskapacitet

Or. en

Ändringsförslag 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Förslag till förordning
Bilaga I – led 8 – led 8.1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ta hänsyn till möjliga utbyten 
mellan olika typer av reservkapacitet i 
syfte att minimera kostnaderna för 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Bilaga I – led 8 – led 8.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.2. Regionala operativa centrum ska 
stödja de systemansvariga för 
överföringssystemen i 
systemdriftsregionen vid upphandlingen 
av den nödvändiga mängd 
balanskapacitet som fastställs i enlighet 
med punkt 8.1. Upphandlingen av 
balanskapacitet ska

utgår

(a) utföras för tidsramen för dagen före-
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och/eller intradagsmarknaden,

(b) ta hänsyn till möjliga utbyten mellan 
olika typer av reservkapacitet i syfte att 
minimera kostnaderna för upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 1570
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13 – led 13.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13.1. Om Entso för el delegerar denna 
uppgift ska regionala operativa centrum 
kartlägga regionala krisscenarier i enlighet 
med de kriterier som fastställs i artikel 6.1 i 
[förordningen om riskberedskap enligt 
förslag i COM(2016) 862].

13.1. Regionala operativa centrum ska
kartlägga regionala krisscenarier för sina 
respektive regioner i enlighet med de 
kriterier som fastställs i artikel 6.1 i 
förordning (../...) [förordningen om 
riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 
862]. Dessa scenarier ska kartläggas på 
grundval av riskerna för varje region, 
såsom extrema väderförhållanden, 
naturkatastrofer, bränslebrist eller 
fientliga angrepp. Scenarierna ska utgöra 
grunden för de regionala delarna av de 
nationella riskberedskapsplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 1571
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13 – led 13.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13.1. Om Entso för el delegerar denna 
uppgift ska regionala operativa centrum 
kartlägga regionala krisscenarier i enlighet 
med de kriterier som fastställs i artikel 6.1 i 
[förordningen om riskberedskap enligt 

13.1. Om Entso-E delegerar denna 
uppgift ska regionala operativa centrum 
kartlägga regionala krisscenarier i enlighet 
med de kriterier som fastställs i artikel 6.1 i 
[förordningen om riskberedskap enligt 
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förslag i COM(2016) 862]. förslag i COM(2016) 862].

Or. en

Ändringsförslag 1572
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13 – led 13.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13.1a. Regionala operativa centrum ska 
bidra till harmoniseringen av de regionala 
åtgärder som ska ingå i medlemsstaternas 
nationella riskberedskapsplaner, genom 
att

(a) utfärda rekommendationer avseende 
utkasten till medlemsstaternas nationella 
riskberedskapsplaner i enlighet med 
artikel 10 i [förordningen om 
riskberedskap], och

(b) fungera som samordnande organ för 
att underlätta överenskommelser mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
när det gäller de regionala åtgärder som 
ska ingå i deras nationella planer i 
enlighet med artikel 12.2 i [förordningen 
om riskberedskap].

Or. en

Ändringsförslag 1573
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13 – led 13.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13.1a. Regionala operativa centrum ska 
utföra bedömningar av tillräcklighet på 
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kort sikt, dvs. 
säsongstillräcklighetsprognoser samt 
tillräcklighetsbedömningar för veckan 
före till intradag, för sina respektive 
regioner i enlighet med artikel 9 i 
[förordningen om riskberedskap]. 
Bedömningen av tillräcklighet på kort sikt 
ska komplettera bedömningen av 
resurstillräcklighet på lång sikt, vilket 
säkerställer en samordnad europeisk 
tillräcklighetsbedömning för att bedöma 
behovet av kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1574
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13 – led 13.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13.2. Regionala operativa centrum ska 
utarbeta och genomföra en årlig 
krissimulering i samarbete med behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 12.3 i 
[förordningen om riskberedskap enligt 
förslag i COM(2016) 862].

13.2. Om Entso-E delegerar denna 
uppgift ska regionala operativa centrum 
utarbeta och genomföra en årlig 
krissimulering i samarbete med behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 12.3 i 
[förordningen om riskberedskap enligt 
förslag i COM(2016) 862].

Or. en

Ändringsförslag 1575
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13 – led 13.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13.2a. Regionala operativa centrum ska 
rådfrågas vid utarbetandet av en metod 
för bedömningar av tillräcklighet på kort 
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sikt samt en metod för fastställande av de 
mest relevanta elkrisscenarierna i ett 
regionalt sammanhang i enlighet med 
artiklarna 8.2 och 5.4 i [förordningen om 
riskberedskap].

Or. en

Ändringsförslag 1576
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Fastställande av behov av 
överföringskapacitet

13a.1. Regionala operativa centrum ska 
tillhandahålla stöd till de systemansvariga 
för överföringssystem i 
systemdriftsregionen när det gäller 
fastställande av behov av 
överföringskapacitet.

13a.2. Regionala operativa centrum ska 
komma med förslag till de 
systemansvariga för överföringssystem i 
systemdriftsregionen på vad som bör 
prioriteras när det gäller nätinvesteringar 
på grundval av åtminstone följande 
kriterier:

(a) Bedömningar av systemtillräcklighet 
på lång sikt.

(b) De sammanlänkade systemens 
situation.

(c) Konstaterade strukturella 
överbelastningar.

Or. en
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