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Ændringsforslag 762
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net. DSO’er og 
TSO’er skal have mulighed for at 
godkende fleksibilitetstjenester, der sikrer 
stabiliteten i elnettet gennem 
netdriftressourcer, og derfor skal 
omkostninger til indkøb af sådanne 
fleksibilitetstjenester eller etablering og 
drift af oplagringsanlæg, der sikrer den 
nødvendige fleksibilitet, betragtes som 
netinfrastruktur og behandles på samme 
måde som investeringer i udbygning af 
elnettet.

Or. en

Ændringsforslag 763
Hans-Olaf Henkel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
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incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net. DSO’er og 
TSO’er skal have mulighed for at 
godkende fleksibilitetstjenester, der sikrer 
stabiliteten i elnettet gennem 
netdriftsressourcer. Omkostninger til 
indkøb af sådanne fleksibilitetstjenester 
eller etablering og drift af 
oplagringsanlæg, der sikrer den 
nødvendige fleksibilitet, betragtes som 
netinfrastruktur og behandles på samme 
måde som investeringer i udbygning af 
elnettet.

Or. en

Ændringsforslag 764
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger 
som berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører 
incitamenter til at øge produktiviteten og 

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at etablere innovative 
løsninger i distributionsnettet. Til det 
formål anerkender de regulerende 
myndigheder alle 
distributionssystemoperatørernes rimelige 
omkostninger til sådanne innovative 
løsninger. Det omfatter blandt andet 
forskning og udvikling, implementering af 
pilotprojekter og indførelse af ny 
teknologi samt servicekontrakter, som 
netværksoperatørerne indgår med andre 
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herunder energieffektiviteten i deres net. for drift og udvikling af deres net. Disse 
omkostninger tager 
distributionsnetværksoperatørerne i 
betragtning ved fastlæggelse af 
distributionstarifferne. Lovrammerne 
giver distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at øge produktiviteten og 
herunder energieffektiviteten i deres net.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 765
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemerne incitamenter 
til den mest effektive drift og udvikling af 
deres net og integrere innovative løsninger 
i distributionssystemerne, navnlig via 
anskaffelse af tjenester, herunder 
belastningsreduktion gennem 
prisfleksibelt elforbrug i stedet for 
netværksudvikling og oplagring til 
hjælpetjenester. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
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energieffektiviteten i deres net. distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten samt fremme og 
tilskynde til efterspørgselsreduktion og 
fleksibilitet i deres net.

Or. en

Ændringsforslag 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger 
som berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder kan
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne, når sådanne 
incitamenter vurderes at skabe relevante 
fordele for forbrugerne, og hvor de 
særlige lokale forhold altid tages i 
betragtning. De regulerende myndigheder 
skal til dette formål anerkende rimelige og 
effektive omkostninger som berettigede og 
medtage alle disse i de tilladte indtægter 
dækket af distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter med henblik på drift og 
udvikling af deres net og integrere 
innovative løsninger i 
distributionssystemerne, herunder gennem 
indkøb af tjenester. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten og digitaliseringen af 
distributionsnettene, der omfatter 
indførelse af intelligente net og 
intelligente målersystemer i deres net.

Or. en

Ændringsforslag 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
udelukkende anerkende relevante 
omkostninger som berettigede og medtage 
alle disse i distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at opgradere de 
eksisterende elnet og indføre intelligente 
net på en transparent måde og dermed 
give distributionssystemoperatører 
incitamenter til at øge produktiviteten og 
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herunder energieffektiviteten og 
energilagring i deres net.

Or. en

Ændringsforslag 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten og fleksibiliteten i 
deres net og fremme indarbejdning af 
energi fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering afspejler kun behovet for at øge effektiviteten i 
distributionsnettene. Distributionssystemoperatørerne bør ligeledes tilskyndes til at fremme 
fleksibiliteten i elnettene samt indarbejdning af energi fra vedvarende energikilder i 
overensstemmelse med formuleringerne i artikel 59, stk. 1, litra k), i omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået i COM(2016) 864.

Ændringsforslag 770
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten og fleksibiliteten i 
deres net og fremme indarbejdning af 
energi fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering afspejler kun behovet for at øge effektiviteten i 
distributionsnettene. Distributionssystemoperatørerne bør ligeledes tilskyndes til at fremme 
fleksibiliteten i elnettene samt indarbejdning af energi fra vedvarende energikilder i 
overensstemmelse med formuleringerne i artikel 59, stk. 1, litra k), i omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået i COM(2016) 864.

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

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
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distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i, digitaliseringen af 
og fleksibiliteten i deres net.

Or. en

Ændringsforslag 772
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 
incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten og energilagring i 
deres net.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De regulerende myndigheder skal 
give distributionssystemoperatørerne 

8. Medlemsstaterne skal give 
distributionssystemoperatørerne 
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incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. De regulerende 
myndigheder skal til dette formål 
anerkende alle relevante omkostninger som 
berettigede og medtage alle disse i 
distributionstariffer og indføre 
præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

incitamenter til at anskaffe tjenester med 
henblik på drift og udvikling af deres net 
og integrere innovative løsninger i 
distributionssystemerne. Medlemsstaterne
skal til dette formål anerkende alle 
relevante omkostninger som berettigede og 
medtage alle disse i distributionstariffer og 
indføre præstationsmål for at give 
distributionssystemoperatører incitamenter 
til at øge produktiviteten og herunder 
energieffektiviteten i deres net.

Or. en

Ændringsforslag 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet 
til de regulerende myndigheder om en 
gradvis konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

udgår

a) den tarifkvotient, der gælder for 
producenter og forbrugere

b) hvilke omkostninger der skal dækkes af 
tariffer

c) tidsdifferentierede nettariffer

d) lokaliseringsfremmende signaler

e) forholdet mellem transmissions- og 
distributionstariffer og herunder 
principper om ikke-diskriminering

f) metoder til sikring af gennemsigtighed i 
forbindelse med tariffastsættelse og -
struktur

g) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer, herunder 
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tariffritagelser

Or. de

Begrundelse

Tarifmetoderne og nettarifferne bør baseres på national og regional påvirkning. En 
harmonisering af nettarifferne er i modstrid med nærhedsprincippet. Derfor er det ikke 
ACER's opgave at give en anbefaling i denne forbindelse.

Ændringsforslag 775
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet 
til de regulerende myndigheder om en 
gradvis konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

udgår

(a) den tarifkvotient, der gælder for 
producenter og forbrugere

(b) hvilke omkostninger der skal dækkes 
af tariffer

(c) tidsdifferentierede nettariffer

(d) lokaliseringsfremmende signaler

(e) forholdet mellem transmissions- og 
distributionstariffer og herunder 
principper om ikke-diskriminering

(f) metoder til sikring af gennemsigtighed 
i forbindelse med tariffastsættelse og -
struktur

(g) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer, herunder 
tariffritagelser

Or. en
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Begrundelse

Distributionstarifferne skal afspejle strukturelle og regionale forhold forbrugsafhængigt, og 
merværdien er derfor tvivlsom. En samordnet struktur og opdatering hvert andet år kan skabe 
betydelige skævvridninger i tarifsystemet, f.eks. med hensyn til forudsigeligheden i de 
lovgivningsmæssige beslutninger.

Ændringsforslag 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet 
til de regulerende myndigheder om en 
gradvis konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
fastlægger de nationale 
reguleringsmyndigheder, der samarbejder 
inden for rammerne af agenturet en 
skabelon for offentliggørelse, der kan 
fremme gennemsigtigheden i fastlæggelse 
og opbygning af transmissionstariffer.
Skabelonen skal mindst indeholde 
følgende mindstekrav ved offentliggørelse 
af tariffer:
a) den tarifkvotient, der gælder for 
producenter og forbrugere
b) omkostninger og/eller 
transmissionssystemoperatørens tilladte 
eller ønskede indtægter, der dækkes af 
tarifferne
c) tidsdifferentierede nettariffer
d) lokaliseringsfremmende signaler
e) forholdet mellem transmission- og 
distributionstariffer
f) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer, herunder 
tariffritagelser
Senest den [OP: indsæt venligst dato – tre 
måneder efter ikrafttrædelsen] og herefter 
regelmæssigt hvert andet år offentliggør 
de nationale regulerende myndigheder 
eller 
transmissionssystemoperatøren(-erne), alt 
efter hvad de nationale regulerende 
myndigheder har bestemt, oplysninger i 
henhold til skabelonen for mindstekrav 
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ved offentliggørelse om den anvendte 
metode til beregning af de respektive 
nettariffer.

Or. en

Ændringsforslag 777
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet 
til de regulerende myndigheder om en 
gradvis konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
fastlægger agenturet en skabelon for 
offentliggørelse, der kan fremme 
gennemsigtigheden i fastlæggelse og 
opbygning af transmissionstariffer.
Skabelonen skal mindst indeholde 
følgende mindstekrav ved offentliggørelse 
af tariffer:

Or. en

Ændringsforslag 778
Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

9. Senest den [OP: Senest den indsæt 
venligst dato – tre måneder efter 
ikrafttrædelsen] forelægger agenturet en 
henstilling rettet til de regulerende 
myndigheder om en gradvis samordning af 
transmissions- og distributionstarifmetoder. 
Denne henstilling skal mindst indeholde:

Or. en
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Ændringsforslag 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

9. Senest den [OP: Senest den indsæt 
venligst dato –et år efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
etablering af konsistens i transmissions-
og distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

Or. en

Begrundelse

Den periode på tre måneder, som Europa-Kommissionen foreslår, er ikke tilstrækkelig til at 
høre alle interessenter. Der er en udpræget heterogenitet mellem distribution og tariffer. Den 
af Kommissionen foreslåede konvergens er en foregribelse. En reel konsistens vil dog være et 
stort fremskridt.

Ændringsforslag 780
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
konvergens af transmissionstarifmetoder. 
Denne henstilling skal mindst indeholde:

Or. en

Begrundelse

På grund af regionale forskelle bør distributionstarifmetoder ikke samordnes for nuværende.
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Ændringsforslag 781
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
konvergens af transmissions- og 
distributionstarifmetoder. Denne 
henstilling skal mindst indeholde:

9. Senest den [OP: indsæt venligst 
dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] 
forelægger agenturet en henstilling rettet til 
de regulerende myndigheder om en gradvis 
konvergens af transmissionstarifmetoder. 
Denne henstilling skal mindst indeholde:

Or. en

Begrundelse

På baggrund af energisystemernes hastige udvikling er der ikke behov for en progressiv 
konvergens af distributionstarifstrukturen. En sådan kan ikke berettiges på grund af deres 
lave grænseoverskridende effekt og stærke sammenhæng med særlige lokale forhold.

Ændringsforslag 782
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forholdet mellem transmissions- og 
distributionstariffer og herunder principper 
om ikke-diskriminering

e) forholdet mellem transmissions- og 
distributionstariffer og herunder principper 
om ikke-diskriminering, som aftalt med 
EU-DSO-enheden

Or. en

Ændringsforslag 783
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – litra g



AM\1133367DA.docx 17/194 PE609.625v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer, herunder 
tariffritagelser.

g) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer, samt hvordan de 
forskellige tariffer, de pålægges, afspejler 
en fair omkostningsfordeling og hindrer 
uberettiget statsstøtte.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer, herunder tariffritagelser

g) hvilke grupper af netbrugere, der er 
omfattet af tariffer i henhold til 
forbrugsmønstre og -typer, herunder 
tariffritagelser

Or. en

Ændringsforslag 785
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) metoder til beregning af fordelene 
ved produktion til eget forbrug, decentral 
produktion, lagring og prisfleksibelt 
elforbrug samt komplementariteten 
herimellem

Or. en
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Begrundelse

Udviklingen i transmissions- og distributionstarifmetoder skal baseres på principper til 
fastlæggelse af den reelle økonomiske, tekniske og sociale effekt for aktive forbrugere. 
Omkostningsovervejelserne skal derfor suppleres med overvejelser vedrørende fordelene ved 
udvikling af produktion til eget forbrug, egenproduktion, lagring og prisfleksibelt elforbrug.
Ved inddragelse af disse fordele skal der navnlig tages højde for undgået CO2-udledning, 
reducerede leveringstariffer samt reduceret behov for opgradering af elnettene.

Ændringsforslag 786
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) metoder til beregning af fordelene 
ved produktion til eget forbrug, decentral 
produktion, lagring og prisfleksibelt 
elforbrug, samt komplementariteten 
herimellem

Or. en

Begrundelse

Nye aktører bør inkluderes i artiklens bestemmelser i overensstemmelse med forordningens 
bredere anvendelsesområde i medfør af artikel 1.

Ændringsforslag 787
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) cost-benefit-analyse for distribuerede 
energiressourcer

Or. en
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Ændringsforslag 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) cost-benefit-analyse for 
distribuerede energiressourcer

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I forbindelse med stk. 9, litra b), vil 
tab og flaskehalse, der overstiger EU-
gennemsnittet, ikke ved fremsættelse af 
anbefalinger vedrørende omkostninger, 
der skal dækkes ind af tariffer, blive 
anerkendt som berettigede omkostninger.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. De regulerende myndigheder skal 
vedtage et sæt indikatorer for måling af 
transmissions- og 
distributionssystemoperatørernes 
præstation, som mindst skal omfatte alle 
følgende elementer:

- energibegrænsning i volumen i MWh, 
opsplittet på typer af energikilder

- procentdelen af længden af linjer, der 
anvendes ved hjælp af dynamic line 
ratings (RDL)

- procentdelen af understationer, der 
fjernovervåges og styres i realtid

- procentdelen af længden af linjer, der 
anvendes ved hjælp af dynamic line 
ratings (RDL)

- tab i høj-, mellem- og lavspændingsnet

- hyppighed og varighed af 
strømafbrydelser i elnettet.

Senest [to år efter forordningens 
ikrafttrædelse] og herefter hvert andet år 
offentliggør de regulerende myndigheder 
en beretning om transmissions- og 
distributionssystemoperatørernes 
præstation ledsaget af anbefalede 
forbedringer, hvor det er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 55, stk. 1, 
litra k), skal de regulerende myndigheder 

udgår
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tage behørigt hensyn til agenturets 
henstilling, når de godkender eller 
fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

Or. de

Begrundelse

Tarifmetoderne og nettarifferne bør baseres på national og regional påvirkning. En 
harmonisering af nettarifferne er i modstrid med nærhedsprincippet. Derfor er det ikke 
ACER's opgave at give en anbefaling i denne forbindelse. En delegeret retsakt er ikke 
nødvendig.

Ændringsforslag 792
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 55, stk. 1, 
litra k), skal de regulerende myndigheder 
tage behørigt hensyn til agenturets 
henstilling, når de godkender eller 
fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

udgår

Or. en

Begrundelse

Distributionstarifferne skal afspejle strukturelle og regionale forhold forbrugsafhængigt, og 
merværdien er derfor tvivlsom. En samordnet struktur og opdatering hvert andet år kan skabe 
betydelige skævvridninger i tarifsystemet, f.eks. med hensyn til forudsigeligheden i de 
lovgivningsmæssige beslutninger.
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Ændringsforslag 793
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 55, stk. 1, 
litra k), skal de regulerende myndigheder 
tage behørigt hensyn til agenturets 
henstilling, når de godkender eller 
fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 55, stk. 1, 
litra k), skal de regulerende myndigheder 
tage behørigt hensyn til agenturets 
henstilling, når de godkender eller 
fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

10. De oplysninger, der offentliggøres 
i henhold til artikel 16, stk. 9, skal gøres 
tilgængelige for offentligheden gratis og 
uden begrænsninger på anvendelsen. De 
skal offentliggøres: a) på en brugervenlig 
måde, b) på en tydelig, lettilgængelig 
måde og på et ikke-diskriminerende 
grundlag, c) i et format, der kan 
downloades, d) på et eller flere af de 
officielle sprog i medlemsstaten og, 
medmindre et af de officielle sprog i 
medlemsstaten er tysk, i videst muligt 
omfang på tysk.

Or. en
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Ændringsforslag 795
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 55, stk. 1, 
litra k), skal de regulerende myndigheder 
tage behørigt hensyn til agenturets 
henstilling, når de godkender eller 
fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

10. Senest seks måneder efter 
ikrafttrædelsen og herefter regelmæssigt 
hvert andet år offentliggør de nationale 
regulerende myndigheder eller de 
kompetente 
transmissionssystemoperatører, alt efter 
hvad de nationale regulerende 
myndigheder har bestemt, oplysninger i 
henhold til skabelonen for mindstekrav 
ved offentliggørelse om den anvendte 
metode samt alle omkostningsoplysninger 
til beregning af de respektive nettariffer.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 55, stk. 1, 
litra k), skal de regulerende myndigheder 
tage behørigt hensyn til agenturets 
henstilling, når de godkender eller 
fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

10. Med forbehold af yderligere 
harmonisering ved hjælp af den 
almindelige lovgivningsprocedure skal de 
regulerende myndigheder anvende 
agenturets retningslinjer, når de godkender 
eller fastsætter transmissionstariffer i 
overensstemmelse med Article59, stk. 6, 
litra a), i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2].

Or. en
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Ændringsforslag 797
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Agenturet skal overvåge 
gennemførelsen af sin henstilling og 
forelægge Kommissionen en rapport 
senest den 31. januar hvert år. Det skal 
ajourføre henstillingen mindst hvert andet 
år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 798
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Agenturet skal overvåge 
gennemførelsen af sin henstilling og 
forelægge Kommissionen en rapport 
senest den 31. januar hvert år. Det skal 
ajourføre henstillingen mindst hvert andet 
år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Agenturet skal overvåge 
gennemførelsen af sin henstilling og 
forelægge Kommissionen en rapport 
senest den 31. januar hvert år. Det skal 

udgår
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ajourføre henstillingen mindst hvert andet 
år.

Or. de

Begrundelse

Tarifmetoderne og nettarifferne bør baseres på national og regional påvirkning. En 
harmonisering af nettarifferne er i modstrid med nærhedsprincippet. Derfor er det ikke 
ACER's opgave at give en anbefaling i denne forbindelse.

Ændringsforslag 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Agenturet skal overvåge 
gennemførelsen af sin henstilling og 
forelægge Kommissionen en rapport 
senest den 31. januar hvert år. Det skal 
ajourføre henstillingen mindst hvert andet 
år.

11. Agenturet skal regelmæssigt 
offentliggøre en sammenfattende rapport 
over de oplysninger, der er offentliggjort 
af de nationale regulerende myndigheder 
eller transmissionssystemoperatører i 
henhold til artikel 16, stk. 9. Efter to 
udsendelser af den sammenfattende 
rapport kan agenturet fremlægge en 
udtalelse til de regulerende myndigheder 
vedrørende gennemsigtigheden i 
transmissionstarifferne.

Or. en

Ændringsforslag 801
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
netinvesteringer, især i nye 

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
optimering af brugen af eksisterende 
samkøringslinjer og netinvesteringer, især 
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samkøringslinjer. i nye samkøringslinjer. Hvis indtægterne 
ikke kan benyttes effektivt til formålene i 
litra a) og/eller b), første afsnit, må de, 
med forbehold af de pågældende 
medlemsstaters regulerende 
myndigheders godkendelse, benyttes som 
en indtægt, der skal tages i betragtning, 
når de skal godkende metoden for 
beregning af nettariffer og/eller for 
fastsættelsen af nettariffer.

Or. en

(Den sidste del af ordlyden stammer fra den oprindelige forordning.)

Begrundelse

Ikke kun etablering af nye men også optimering af eksisterende samkøringslinjer skal 
finansieres af flaskehalsindtægter, da det ligeledes kan bidrage til afhjælpning af flaskehalse. 
Denne ændring er nødvendig, også på baggrund af det princip, der fastlægges i denne 
artikels stykke 1 ("eller mindske incitamentet til at reducere kapacitetsbegrænsningerne"), og 
hænger tæt sammen med artikel 59, stk. 3, ("finder også anvendelse i forbindelse med 
markante kapacitetsforøgelser i eksisterende samkøringslinjer").

Ændringsforslag 802
Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
netinvesteringer, især i nye 
samkøringslinjer.

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
koordinerede afhjælpende 
foranstaltninger og/eller netinvesteringer, 
især netværksinvesteringer op til 
målværdien for overførselskapacitet ved 
grænseoverskridende grænser.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
netinvesteringer, især i nye 
samkøringslinjer.

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
koordinerede afhjælpende 
foranstaltninger og/eller
netværksinvesteringer op til målværdien 
for overførselskapacitet ved 
grænseoverskridende grænser.

Or. en

Ændringsforslag 804
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
netinvesteringer, især i nye 
samkøringslinjer.

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
koordinerede afhjælpende 
foranstaltninger og/eller netinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bevarelse eller forøgelse af 
samkøringslinjernes kapacitet gennem 
netinvesteringer, især i nye 
samkøringslinjer.

b) forøgelse af samkøringslinjernes 
kapacitet gennem netinvesteringer, især i 
nye samkøringslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 806
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) integration af udvikling af 
offshore-elnet og sammenkobling af 
offshoreproduktionen med 
onshoretransmissionsnettet

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) nedsættelse af tariffer

Or. en

Ændringsforslag 808
Kathleen Van Brempt
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) udvikling af hydrostatisk 
energilagring

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra 
a) eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 810
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), kan de som ekstra mulighed, med 
forbehold af de pågældende 
medlemsstaters regulerende 
myndigheders godkendelse, benyttes med 
et maksimumsbeløb, der fastsættes af 
disse regulerende myndigheder, som en 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
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nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer. De regulerende myndigheder 
kan kun godkende denne mulighed i 
tilfælde, hvor 
transmissionssystemoperatøren beslutter 
at forpligte sig til at varetage alle 
sammenkoblingsprojekter, der skaber en 
positiv nettofordel og kan udvise en 
balance, der er tilstrækkelig til at 
finansiere investeringerne.
Resten af indtægterne indsættes på en 
separat intern konto, indtil de kan benyttes 
til formålene i første afsnit, litra a) 
og/eller b). Den regulerende myndighed 
underretter agenturet om den 
godkendelse, der er omtalt i andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

Selvom der enighed om, at flaskehalsindtægter bør benyttes til at øge og sikre robustheden i 
den grænseoverskridende kapacitet som omhandlet i forordning 714/2009, og ideen 
understøttes af agenturet, er et forbud mod at benytte flaskehalsindtægter til at sænke 
nettarifferne ikke berettiget.

Ændringsforslag 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål. Alternativt kan 
de, med forbehold af de pågældende 
medlemsstaters regulerende 
myndigheders godkendelse, benyttes med 
et maksimumsbeløb, der fastsættes af 
disse regulerende myndigheder, som en 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
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nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer.
Resten af indtægterne indsættes på en 
separat intern konto, indtil de kan 
benyttes til formålene i litra a) og/eller b), 
første afsnit. Den regulerende myndighed 
underretter agenturet om den 
godkendelse, der er omtalt i andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 812
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
og/eller b), kan de, med forbehold af de 
pågældende medlemsstaters regulerende 
myndigheders godkendelse, benyttes med 
et maksimumsbeløb, der fastsættes af 
disse regulerende myndigheder som en 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer. Resten af indtægterne
indsættes på en separat intern konto, indtil 
de kan benyttes til formålene i første 
afsnit, litra a) og/eller b). Den 
regulerende myndighed underretter 
agenturet om den godkendelse, der er 
omtalt i andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

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

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

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

Ændringsforslag 813
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra 
a), b), ba) eller bc), skal de indsættes på en 
separat intern konto med henblik på 
fremtidig anvendelse til disse formål.
Uanset andet afsnit kan medlemsstater, 
der opfylder Unionens 
sammenkoblingsmål på 15 %, og hvor der 
ikke er eller forudses flaskehalse på 
sammenkoblingerne, anvende de 
resterende indtægter som indtægt, der
skal tages i betragtning af de nationale 
regulerende myndigheder ved 
godkendelse af metoden til beregning af 
nettariffer og/eller fastsættelse af 
nettariffer.

Or. en

Ændringsforslag 814
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
og/eller b), kan de, med forbehold for de 
pågældende medlemsstaters regulerende 
myndigheders godkendelse, benyttes med 
et maksimumsbeløb, der fastsættes af 
disse regulerende myndigheder som en 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer.

Or. en

Ændringsforslag 815
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b).

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår, at den eksisterende tekst fra 714/2009 som i stk. 2, litra a), fastholdes frem for 
den foreslåede ændring.

Ændringsforslag 816
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
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eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

eller b).

Or. en

Ændringsforslag 817
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), skal de indsættes på en separat 
intern konto med henblik på fremtidig 
anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes 
effektivt til formålene i første afsnit, litra a) 
eller b), kan de benyttes til at sænke 
tarifferne.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når målene i litra a) og b), første 
afsnit, er opfyldt, skal de resterende 
indtægter anvendes som indtægt, der skal 
tages i betragtning af de nationale 
tilsynsmyndigheder ved godkendelse af 
metoden til beregning af nettariffer 
og/eller fastsættelse af nettariffer.

Or. en

Ændringsforslag 819
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anvendelsen af indtægterne i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) og 
b), skal ske efter en metode, som foreslås 
af agenturet og godkendes af 
Kommissionen. Agenturets forslag skal 
forelægges Kommissionen senest den 
[OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og 
godkendes inden seks måneder.

udgår

Agenturet kan på eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen ajourføre 
metoden, og Kommissionen skal godkende 
den ajourførte metode senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf.

Inden forelæggelsen for Kommissionen 
skal agenturet foretage en høring 
angående metoden i henhold til artikel 15 
i [omarbejdning af forordning (EF) nr. 
713/2009 som foreslået i COM(2016) 
863/2].

I metoden specificeres som minimum, på 
hvilke betingelser indtægterne kan 
anvendes til stk. 2, litra a) og b), og på 
hvilke betingelser og hvor længe de kan 
indsættes på en separat intern konto med 
henblik på fremtidig anvendelse til disse 
formål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til forrige stykke.

Ændringsforslag 820
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anvendelsen af indtægterne i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) og 
b), skal ske efter en metode, som foreslås 
af agenturet og godkendes af 
Kommissionen. Agenturets forslag skal 
forelægges Kommissionen senest den 
[OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og 
godkendes inden seks måneder.

udgår

Agenturet kan på eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen ajourføre 
metoden, og Kommissionen skal godkende 
den ajourførte metode senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf.

Inden forelæggelsen for Kommissionen 
skal agenturet foretage en høring 
angående metoden i henhold til artikel 15 
i [omarbejdning af forordning (EF) nr. 
713/2009 som foreslået i COM(2016) 
863/2].

I metoden specificeres som minimum, på 
hvilke betingelser indtægterne kan 
anvendes til stk. 2, litra a) og b), og på 
hvilke betingelser og hvor længe de kan 
indsættes på en separat intern konto med 
henblik på fremtidig anvendelse til disse 
formål.

Or. en

Begrundelse

Forordningen giver ACER kompetence til at foreslå metode til anvendelse af 
flaskehalsindtægter. Det har direkte indvirkning på TSO’ernes eksklusivkompetence til fuldt 
ud at varetage investeringer i transmissionssystemer. Tildeling af nye kompetence til ACER 
kan medføre en omkostningsreduktion i tilfælde af fejlagtige investeringer. På baggrund heraf 
foreslår vi, at artiklens stykke 3 udgår.

Ændringsforslag 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af indtægterne i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) og 
b), skal ske efter en metode, som foreslås 
af agenturet og godkendes af 
Kommissionen. Agenturets forslag skal 
forelægges Kommissionen senest den 
[OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og 
godkendes inden seks måneder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 822
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af indtægterne i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) og 
b), skal ske efter en metode, som foreslås 
af agenturet og godkendes af 
Kommissionen. Agenturets forslag skal 
forelægges Kommissionen senest den 
[OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og 
godkendes inden seks måneder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 823
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan på eget initiativ eller efter 
anmodning fra Kommissionen ajourføre 
metoden, og Kommissionen skal godkende 
den ajourførte metode senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 824
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden forelæggelsen for Kommissionen 
skal agenturet foretage en høring 
angående metoden i henhold til artikel 15 
i [omarbejdning af forordning (EF) nr. 
713/2009 som foreslået i COM(2016) 
863/2].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 825
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I metoden specificeres som minimum, på 
hvilke betingelser indtægterne kan 
anvendes til stk. 2, litra a) og b), og på 
hvilke betingelser og hvor længe de kan 
indsættes på en separat intern konto med 
henblik på fremtidig anvendelse til disse 
formål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 826
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I metoden specificeres som minimum, på 
hvilke betingelser indtægterne kan 
anvendes til stk. 2, litra a) og b), og på 
hvilke betingelser og hvor længe de kan 
indsættes på en separat intern konto med 
henblik på fremtidig anvendelse til disse 
formål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 827
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I medlemsstater eller tredjelande, 
der som led i en politik anvender 
indtægter fra samkøringslinjer som 
indtægter, der skal tages højde for ved 
beregning af nettariffer, og denne politik 
eksplicit er udformet til at tiltrække nye 
investeringer i sammenkoblingskapacitet, 
kan alle indtægter hidrørende fra tildeling 
af kapacitet på samkøringslinjer, der ejes 
og drives af en selvstændig juridisk enhed 
fra det generelle transmissionssystem, 
efter godkendelse fra de regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater og op til et 
maksimumbeløb, der fastsættes af disse 
regulerende myndigheder, anvendes som 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer.

Or. en

Ændringsforslag 828
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Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal på forhånd tydeligt gøre rede for, 
hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil 
blive anvendt, og rapportere om den 
faktiske anvendelse af disse indtægter. 
Hvert år og senest den 31. juli hvert år
offentliggør de regulerende myndigheder 
en rapport, som indeholder oplysninger om 
de indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 30. juni
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt, herunder de specifikke 
projekter, som indtægterne blev anvendt 
til, eller det beløb, der er indsat på en 
separat intern konto, og det skal påvises, 
at denne anvendelse er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og den metode, som er opstillet i medfør af 
stk. 3.

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal rapportere om den faktiske anvendelse 
af disse indtægter. Hvert år offentliggør de 
nationale regulerende myndigheder en 
rapport, som indeholder oplysninger om de 
indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 31. december
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt.

Or. en

Ændringsforslag 829
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal på forhånd tydeligt gøre rede for, 
hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil 
blive anvendt, og rapportere om den 
faktiske anvendelse af disse indtægter. 
Hvert år og senest den 31. juli hvert år
offentliggør de regulerende myndigheder 
en rapport, som indeholder oplysninger om 
de indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 30. juni

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal rapportere om den faktiske anvendelse 
af flaskehalsindtægter. Hvert år 
offentliggør de regulerende myndigheder 
en rapport, som indeholder oplysninger om 
de indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 31. december
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt.



AM\1133367DA.docx 41/194 PE609.625v01-00

DA

samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt, herunder de specifikke 
projekter, som indtægterne blev anvendt 
til, eller det beløb, der er indsat på en 
separat intern konto, og det skal påvises, 
at denne anvendelse er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og den metode, som er opstillet i medfør af 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 830
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal på forhånd tydeligt gøre rede for, 
hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil 

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal rapportere om anvendelsen af 
flaskehalsindtægter. Hvert år offentliggør 
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blive anvendt, og rapportere om den 
faktiske anvendelse af disse indtægter. 
Hvert år og senest den 31. juli hvert år
offentliggør de regulerende myndigheder 
en rapport, som indeholder oplysninger om 
de indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 30. juni
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt, herunder de specifikke 
projekter, som indtægterne blev anvendt til, 
eller det beløb, der er indsat på en separat 
intern konto, og det skal påvises, at denne 
anvendelse er i overensstemmelse med 
denne forordning og den metode, som er 
opstillet i medfør af stk. 3.

de regulerende myndigheder en rapport, 
som indeholder oplysninger om de 
indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 31. december
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt, herunder de specifikke 
projekter, som indtægterne blev anvendt til.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen ønsker at fjerne muligheden for, at TSO’er kan anvende flaskehalsindtægter til 
at sænke transmissionstarifferne.

Ændringsforslag 831
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal på forhånd tydeligt gøre rede for, 
hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil 
blive anvendt, og rapportere om den 
faktiske anvendelse af disse indtægter. 
Hvert år og senest den 31. juli hvert år 
offentliggør de regulerende myndigheder 
en rapport, som indeholder oplysninger om 
de indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 30. juni 
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt, herunder de specifikke 
projekter, som indtægterne blev anvendt til, 
eller det beløb, der er indsat på en separat 
intern konto, og det skal påvises, at denne 
anvendelse er i overensstemmelse med 

4. Transmissionssystemoperatørerne 
skal på forhånd tydeligt gøre rede for, 
hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil 
blive anvendt, og rapportere om den 
faktiske anvendelse af disse indtægter. 
Hvert år og senest den 31. juli hvert år 
offentliggør de regulerende myndigheder 
en rapport, som indeholder oplysninger om 
de indtægter, der er indgået i 12-
månedersperioden indtil den 30. juni 
samme år, og om, hvordan disse indtægter 
blev anvendt, herunder de specifikke 
projekter, som indtægterne blev anvendt til, 
det beløb, der er indsat på en separat intern 
konto, eller det beløb, der er indgået ved 
beregning af nettarifferne, og det skal 
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denne forordning og den metode, som er 
opstillet i medfør af stk. 3.

påvises, at denne anvendelse er i 
overensstemmelse med denne forordning. I 
tilfælde, hvor flaskehalsindtægter delvist 
indgår ved beregning af nettariffer, kan 
rapporten indeholde en status på TSO’ens 
overholdelse af forpligtelser og krav til 
balancen i medfør af stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod at anvende flaskehalsindtægter til at sænke nettarifferne er ikke berettiget.

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

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I medlemsstater eller tredjelande, 
der som led i en politik, anvender 
indtægter fra samkøringslinjer som 
indtægter, der skal tages højde for ved 
beregning af nettariffer, og denne politik 
eksplicit er udformet til at tiltrække nye 
investeringer i sammenkoblingskapacitet, 
kan alle indtægter hidrørende fra tildeling 
af kapacitet på samkøringslinjer, der ejes 
og drives af en selvstændig juridisk enhed 
fra det generelle transmissionssystem, 
efter godkendelse fra de regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater og op til et 
maksimumbeløb, der fastsættes af disse 
regulerende myndigheder, anvendes som 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 833
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I medlemsstater eller tredjelande, 
der som led i en politik anvender 
indtægter fra samkøringslinjer som 
indtægter, der skal tages højde for ved 
beregning af nettariffer, og denne politik 
eksplicit er udformet til at tiltrække nye 
investeringer i sammenkoblingskapacitet, 
kan alle indtægter hidrørende fra tildeling 
af kapacitet på samkøringslinjer, der ejes 
og drives af en selvstændig juridisk enhed 
fra det generelle transmissionssystem, 
efter godkendelse fra de regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater og op til et 
maksimumbeløb, der fastsættes af disse 
regulerende myndigheder, anvendes som 
indtægt, der skal tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
nettariffer og/eller for fastsættelsen af 
nettariffer.

Or. en
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Ændringsforslag 834
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres territorium er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, der 
skal inddrage den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19. Metoden til den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering 
fastlægges af en medlemsstat og tager 
højde for metoden som omhandlet i 
artikel 19, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, som 
udføres med hensyntagen til den
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19. Metoden til udførelse 
af den nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering 
fastsættes af medlemsstaterne med 
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hensyntagen til den i artikel 19, stk. 4
fastlagte metode.

Or. pl

Begrundelse

Hovedreferencepunktet ved indførelse af kapacitetsmekanismer bør være en 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering udført på nationalt niveau.

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres territorium er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, der 
skal inddrage den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19. Metoden til den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering 
fastlægges af en medlemsstat og tager 
højde for metoden som omhandlet i 
artikel 19, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Elforsyningssikkerheden kan kun sikres ved at give medlemsstaterne kompetence til at 
gennemføre en ressourcetilstrækkelighedsvurdering. Overvågning og vurdering af 
ressourcetilstrækkelighed på europæisk niveau kan være en hjælp, men det skal supplere og 
understøtte den nationale vurdering. Det er ikke muligt på europæisk niveau at inddrage alle 
de nationale krav med tilstrækkelig detaljeringsgrad og dermed heller ikke at vurdere 
systemtilstrækkeligheden korrekt.

Ændringsforslag 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres territorium er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, der 
skal inddrage den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19. Metoden til den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering 
fastlægges af en medlemsstat og tager 
højde for metoden som omhandlet i 
artikel 19, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag overholder ikke nærhedsprincippet. Overvågning og vurdering af 
ressourcetilstrækkelighed på europæisk niveau er nødvendigt og kan muligvis være en hjælp, 
men den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal udelukkende supplere og 
understøtte den nationale ressourcetilstrækkelighedsvurdering. En tilstrækkelig 
detaljeringsgrad kan kun sikres ved at udarbejde vurderingerne på nationalt plan. En 
europæisk ressourcetilstrækkelighedsvurdering kan ikke inddrage alle de nationale forhold 
med tilstrækkelig detaljeringsgrad og dermed heller ikke vurdere systemtilstrækkeligheden 
korrekt.

Ændringsforslag 838
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres territorium er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, der 
inddrager den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
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medfør af artikel 19. Metoden til den 
nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering 
fastlægges af en medlemsstat og tager 
højde for metoden som omhandlet i 
artikel 19, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 839
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19, og at 
tilstrækkelighedsvurderingen har et 
regionalt og nationalt, geografisk omfang, 
der dækker medlemsstatens territorium og 
følger den metode, der er omhandlet i 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 840
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19. Enhver metode til 
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ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
tage højde for udviklingen i 
elektricitetsefterspørgslen og Unionens 
lovgivning vedrørende energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19. Medlemsstaterne kan 
tage udgangspunkt i metoden til den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 842
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19, som skal supplere 
den nationale 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering.
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Or. en

Ændringsforslag 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne vurderer, om
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige under hensyntagen til 
sammenkoblingen af systemet og data fra
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

Or. fr

Ændringsforslag 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal anvende 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19 til at sikre 
ressourcetilstrækkeligheden på deres 
område.

Or. en

Ændringsforslag 845
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge og 
offentliggøre rapporter om, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 846
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge og 
offentliggøre rapporter om, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 847
Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, i overensstemmelse med
den europæiske metode til 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19, stk. 4.
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for fælles regler og EU-metoder til udarbejdelse af 
ressourcetilstrækkelighedsvurderinger for at samordne de forskellige vurderingsniveauer 
(europæisk eller nationalt) og kunne sammenligne resultaterne i forskellige undersøgelser og 
vurderinger.

Ændringsforslag 848
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, i overensstemmelse med 
den europæiske metode til 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 849
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

1. Medlemsstaterne skal overvåge, at 
ressourcerne i deres område er 
tilstrækkelige, på grundlag af den 
nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering i 
medfør af artikel 19.

Or. en

Begrundelse

En tilstrækkelig detaljeringsgrad kan kun sikres ved at udarbejde vurderingerne på nationalt 
niveau.

Ændringsforslag 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påviser 
ressourcetilstrækkelighedsvurderingen på 
medlemsstaternes område (under 
hensyntagen til sammenkoblingen af 
systemet og data fra den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering) et 
problem, skal medlemsstaterne påvise 
eventuelle uhensigtsmæssigheder som 
følge af reguleringen, der forårsagede eller 
bidrog til at skabe problemet.

Or. fr

Ændringsforslag 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
markedsfejl eller uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen, der forårsagede 
eller bidrog til at skabe og fastholde 
problemet.

Or. en

Ændringsforslag 852
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i nationale vurderinger 
eller den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 853
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
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uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

markedsfejl og/eller uhensigtsmæssigheder
som følge af reguleringen, der forårsagede 
eller bidrog til at skabe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 854
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
markedsfejl og/eller uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen, der forårsagede 
eller bidrog til at skabe problemet.

Or. en

Begrundelse

Markedssvigt kan også skabe problemer med ressourcetilstrækkelighed, og derfor bør 
sådanne markedssvigt også afdækkes og afhjælpes.

Ændringsforslag 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen og markedsfejl, der 
forårsagede eller bidrog til at skabe 
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til at skabe problemet. problemet.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke kun uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen men også markedsfejl, 
såsom adgangsbarrierer, konkurrencebegrænsende adfærd, begrænset adgang til 
finansiering, der kan pålægge uforholdsmæssige store byrder på teknologier eller aktører og 
dermed bidrage til at skabe problemer med ressourcetilstrækkelighed.

Ændringsforslag 856
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen og markedsfejl, der 
forårsagede eller bidrog til at skabe 
problemet.

Or. en

Ændringsforslag 857
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen og markedsfejl, der 



AM\1133367DA.docx 57/194 PE609.625v01-00

DA

til at skabe problemet. forårsagede eller bidrog til at skabe 
problemet.

Or. en

Begrundelse

Ud over uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen kan også markedsfejl, såsom 
adgangsbarrierer, konkurrencebegrænsende adfærd, begrænset adgang til finansiering, 
pålægge uforholdsmæssige store byrder på teknologier eller markedsaktører og dermed 
bidrage til at skabe problemer med ressourcetilstrækkelighed. Det er vigtigt at se ud over de 
rent reguleringsmæssige barrierer.

Ændringsforslag 858
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen og markedsfejl, der 
forårsagede eller bidrog til at skabe 
problemet.

Or. en

Ændringsforslag 859
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 

2. Påvises der i en national 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
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medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 860
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i en national
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. en

Begrundelse

Tilstrækkelighedsvurderinger bør udføres af medlemsstaterne, godkendes af de nationale 
regulerende myndigheder og foretages ud fra en fælles europæisk metode fastlagt af ENTSO-
E.

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 

2. Påvises der i en national
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
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reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag overholder ikke nærhedsprincippet. Overvågning og vurdering af 
ressourcetilstrækkelighed på europæisk niveau er nødvendigt og kan muligvis være en hjælp, 
men den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal udelukkende supplere og 
understøtte den nationale ressourcetilstrækkelighedsvurdering. En tilstrækkelig 
detaljeringsgrad kan kun sikres ved at udarbejde vurderingerne på nationalt niveau. En 
europæisk ressourcetilstrækkelighedsvurdering kan ikke inddrage alle de nationale forhold 
med tilstrækkelig detaljeringsgrad og dermed heller ikke vurdere systemtilstrækkeligheden 
korrekt.

Ændringsforslag 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i en national
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 

2. Påvises der i den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
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problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. pl

Begrundelse

Hovedreferencepunktet ved indførelse af kapacitetsmekanismer bør være en 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering udført på nationalt niveau.

Ændringsforslag 864
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Påvises der i den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

2. Påvises der i en national
ressourcetilstrækkelighedsvurdering et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal 
medlemsstaterne påvise eventuelle 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, der forårsagede eller bidrog 
til at skabe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 865
András Gyürk, György Hölvényi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal 
offentliggøre en tidsplan for vedtagelsen 
af foranstaltninger med henblik på at 
fjerne eventuelle påviste 
uhensigtsmæssigheder som følge af 

udgår
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reguleringen. Når medlemsstaterne 
imødegår problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a. 
overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen, åbne mulighed 
for prisfastsættelse på grundlag af 
knaphed, udvikle samkøringslinjer, 
energilagring, foranstaltninger på 
efterspørgselssiden og energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 866
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og
energieffektivitet.

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen og 
gennemførelsen af foranstaltninger med 
henblik på at fjerne eventuelle påviste 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen og markedsfejl. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de navnlig sikre, at de bidrager til 
EU’s klima- og energimål frem til 2030 
samt dekarboniseringsmålene frem til 
2050, og fjerne uhensigtsmæssigheder som 
følge af reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
fleksibilitet på efterspørgselssiden og 
distribuerede energiressourcer samt 
energieffektivitet. Medlemsstaterne skal 
forelægge tidsplanerne for Europa-
Kommissionen til godkendelse. 
Kommissionen vurderer, om 
foranstaltningerne er tilstrækkelige til at 
fjerne markedsskævhederne og fremlægge 
en afgørelse om, hvorvidt de planlagte 
foranstaltninger, der fremgår af 
medlemsstaternes tidsplaner, er i 
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overensstemmelse med de generelle 
målsætninger for Energiunionen. 
Medlemsstaterne skal regelmæssigt 
rapportere om fremskridtene med 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
er fastsat i tidsplanerne.
Foranstaltningerne kan omfatte:
a) fjerne lovgivningsmæssige 
forvridninger og markedsfejl, især 
hindringer for øget energieffektivitet, 
fleksibilitet og indførelse af vedvarende 
energi
b) fjerne mulig overkapacitet på markedet 
ved at fjerne de mest forurenende og 
mindst fleksible energikilder fra elnettet 
først
c) fjerne prislofter
d) indføre en administrativ funktion for 
prisfastsættelsen ved underforsyning som 
omhandlet i artikel 44 i [Kommissionens 
forordning om fastlæggelse af en 
retningslinje for elbalancering]
e) øge sammenkoblingskapaciteten, hvor 
det er nødvendigt i henhold til 
ressourcetilstrækkelighedsvurderingen og 
sammenkoblingsmålene samt styrke og 
optimere interne elnet for at fjerne 
flaskehalse
f) øge energieffektiviteten, udvikle 
prisfleksibelt elforbrug og 
lagringskapacitet.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende ressourcetilstrækkelighed skal på en inkluderende måde omfatte 
alle markedsprincipper beskrevet i tidligere artikler, f.eks. artikel 3 og 16, så resultaterne kan 
danne grundlag for beslutninger vedrørende kapaciteten. Derfor er det nødvendigt, at de alle 
angives samlet her.

Ændringsforslag 867
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

3. Beslutningen om at indføre en 
kapacitetsmekanisme skal være en sidste 
løsning. En afgørelse om indførelse af 
kapacitetsmekanismer skal baseres på 
regionale tilstrækkelighedsvurderinger. 
Vurderingerne skal lægges til grund for 
en beslutning om at indføre 
kapacitetsmekanismer. Medlemsstaterne 
skal offentliggøre en tidsplan for 
vedtagelsen af foranstaltninger med 
henblik på at fjerne eventuelle påviste 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen. Når medlemsstaterne 
imødegår problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a. 
overveje at øge andelen af vedvarende 
energi, fjerne uhensigtsmæssigheder som 
følge af reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet. Når medlemsstaterne 
skal imødegå problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed, skal de følge en 
række klare og transparente kriterier, der 
sikrer, at de mest bæredygtige løsninger 
favoriseres i kapacitetsmekanismerne, 
efter at have rådført sig vedrørende de 
foreslåede mekanismer som minimum 
med de elsammenkoblede 
nabomedlemsstater. Medlemsstaterne skal 
navnlig:

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 3. Medlemsstaterne med problemer 
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en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og
energieffektivitet.

vedrørende ressourcetilstrækkelighed skal 
offentliggøre en handlingsplan med en 
tidsplan for vedtagelsen af foranstaltninger 
med henblik på at fjerne eventuelle påviste 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen. Når medlemsstaterne 
imødegår problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal de følge 
principperne i henhold til artikel 3 og bl.a. 
overveje at:
a) fjerne lovgivningsmæssige forvridninger
b) fjerne eksisterende prislofter
c) åbne mulighed for prisfastsættelse på 
baggrund af knaphed via fri prisdannelse
d) øge sammenkøringslinjernes kapacitet
e) sikre alle markedsdeltagere 
markedsadgang uden forvridninger
f) udvikle energilagring
g) udvikle foranstaltninger på 
efterspørgselssiden
h) investere i energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal 
offentliggøre en tidsplan for vedtagelsen 
af foranstaltninger med henblik på at 
fjerne eventuelle påviste 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen. Når medlemsstaterne 
imødegår problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a.
overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder
som følge af reguleringen, åbne mulighed 
for prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

3. Når medlemsstaterne imødegår 
problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal de 
overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen, åbne mulighed 
for prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.
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Or. fr

Ændringsforslag 870
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen og 
foranstaltninger til at imødegå 
markedsfejl. Når medlemsstaterne 
imødegår problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a. 
overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen, åbne mulighed 
for prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 871
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
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prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden, 
egenproduktion og energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 872
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 
medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
egenproduktion, udvikle samkøringslinjer, 
energilagring, foranstaltninger på 
efterspørgselssiden og energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
en tidsplan for vedtagelsen af 
foranstaltninger med henblik på at fjerne 
eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder 
som følge af reguleringen. Når 

3. Medlemsstater med identificerede 
problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed skal 
offentliggøre en gennemførelsesplan med 
en sammenhængende tidsplan for 
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medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de bl.a. overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen, åbne mulighed for 
prisfastsættelse på grundlag af knaphed, 
udvikle samkøringslinjer, energilagring, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
energieffektivitet.

vedtagelsen af foranstaltninger med 
henblik på at fjerne eventuelle påviste 
uhensigtsmæssigheder som følge af 
reguleringen samt markedsforvridninger.
Når medlemsstaterne imødegår problemer 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, 
skal de overholde artikel 3 og navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 874
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fjerne lovgivningsmæssige 
forvridninger og markedsfejl, især 
hindringer for energieffektivitet og 
indførelse af vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 875
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fjerne mulig overkapacitet på 
markedet ved at fjerne de mest 
forurenende og mindst fleksible 
energikilder fra elnettet først

Or. en

Ændringsforslag 876



PE609.625v01-00 68/194 AM\1133367DA.docx

DA

Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge sammenkoblingskapaciteten, 
hvor det er nødvendigt og løse interne 
flaskehalse i elnettet

Or. en

Ændringsforslag 877
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) øge energieffektiviteten, udvikle 
foranstaltninger til prisfleksibelt elforbrug 
og lagringskapacitet

Or. en

Ændringsforslag 878
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastsætter 
indikatorer til indberetning om 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
vedtages i henhold til stk. 3, og reviderer 
de mulige kapacitetsmekanismer, der 
indføres, herefter.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at fastlægge rammer, der sikrer, at kapacitetsmekanismer kun anvendes som en 
sidste udvej. Ved at indføre indikatorer samt pligt til at indberette vedrørende løsningen af de 
udpegede problemer bidrager man til at begrænse kapacitetsmekanismernes skævvridende 
effekt på markedet.

Ændringsforslag 879
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde, hvor en ny 
kapacitetsmekanisme indføres, skal 
gennemførelsesplanen ledsages af en 
omfattende strategi for udfasning, der
fastlægger en tidshorisont for denne 
kapacitetsmekanisme.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23 (og 18a) skal kapacitetsmekanismer, der 
indføres på grund af problemer vedrørende ressourcetilstrækkelighed (artikel 23, sidste 
afsnit), være midlertidige og ledsages af en tidshorisont for udfasning.

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fremsender 
handlingsplanen med en tidsplan for 
indførelse af foranstaltninger til 
afskaffelse af udpegede 
lovgivningsmæssige forvridninger til 
Kommissionen til gennemgang.
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Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen kan senest to 
måneder efter modtagelsen af 
handlingsplanen beslutte, om 
foranstaltningerne er tilstrækkelige til at 
fjerne de lovgivningsmæssige 
forvridninger, og kan kræve, at 
medlemsstaterne ændrer handlingsplanen 
i overensstemmelse hermed.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne overvåger 
gennemførelsen af handlingsplanen og 
offentliggør resultaterne i en årsrapport.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne sender en 
rapport om deres overvågning af 
gennemførelsen af gennemførelsesplanen 
til agenturet for en udtalelse.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Agenturet fremsætter sin udtalelse 
i henhold til stk. 3d til Kommissionen. 
Kommissionen afgør, om reformerne er 
blevet gennemført i tilstrækkelig grad.

Or. en

Ændringsforslag 885
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Regler for kapacitetsmekanismer

1. I tilfælde, hvor der registreres 
problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed i forbindelse 
med den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, skal 
medlemsstaterne kunne afhjælpe 
resterende problemer, som ikke kan 
elimineres af foranstaltningerne i 
henhold til artikel 18, stk. 3, under 
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hensyntagen til bestemmelserne i denne 
artikel og Unionens statsstøtteregler.

2. Medlemsstaterne vurderer, om en 
kapacitetsmekanisme i form af strategisk 
reserve kan løse problemerne vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed. Kun hvis dette 
ikke er tilfældet, kan medlemsstaterne 
indføre en anden type mekanisme. 
Mekanismer af denne art må ikke skabe 
unødige markedsforvridninger eller 
begrænse grænseoverskridende handel. 
De skal være åbne for alle 
produktionsteknologier, lagring, 
energieffektivitet og fleksibelt elforbrug. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet. Den nationale 
regulerende myndighed skal godkende 
den volumen, der skal anskaffes via 
kapacitetsmekanismen.

3. Hvis en medlemsstat anvender en 
kapacitetsmekanisme, skal den revidere 
denne mekanisme senest [to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] og herefter årligt og 
fastsætte, at der ikke indgås nye 
kontrakter i henhold til denne 
mekanisme, hvor:

a) den europæiske 
ressourcetilpasningsvurdering ikke har 
registreret et problem vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed og/eller

b) de foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 3, ikke er blevet gennemført 
tilstrækkeligt i overensstemmelse med stk. 
3e.

4. Kapacitetsmekanismer skal være 
midlertidige.

De skal godkendes af Kommissionen i 
højst fire år. De skal udfases eller i det 
mindste nedfases på grundlag af 
gennemførelsesplanen i henhold til artikel 
18, stk. 3 og 3a.

5. Produktionskapacitet er kun berettiget 
til at deltage i en kapacitetsmekanisme, 
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hvis:

a) den samlede drivhusgasudledning pr. 
kilowatttime produceret elektricitet i 
installationen ikke overstiger 350 g CO2-
ækvivalenter senest [OP: datoen for 
denne forordnings ikrafttræden] og

b) belastningen kan skaleres op og ned 
med mindst 5 % af kapaciteten pr. minut, 
og det krævede, stabile produktionsniveau 
fra kraftværker, der udnytter 
kapacitetsmekanismer, kan minimeres til 
under 40 %.

6. Kapacitetsleverandører skal overholde 
EU’s miljøkvalitetsstandarder, og ydelsen 
må ikke overstige de strengeste 
emissionsniveauer i henhold til BAT og 
højere intervaller for 
energieffektivitetsniveau i henhold til
BAT i alle relevante BAT-konklusioner 
fastlagt for nye anlæg, der ønsker at 
deltage i kapacitetsmekanismer.

7. Uden at dette berører den øjeblikkelige 
anvendelse af emissionsgrænserne og 
kravene [til fleksibilitet] i henhold til stk. 
5, skal medlemsstaterne senest [to år fra 
denne forordnings ikrafttræden] foretage 
en gennemgang af de eksisterende 
kapacitetsmekanismer og tilhørende 
kontraktvilkår og administrative 
ordninger og tilse, at de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning. De fremsender en 
detaljeret rapport til Kommissionen om 
resultaterne af gennemgangen og de 
trufne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer kan skabe alvorlige markedsforvridninger, hvis de ikke er udformet 
korrekt og konstrueret som midlertidige. De må ikke bruges som livliner for den 
konventionelle produktionskapacitet. Det er afgørende at sådanne mekanismer er åbne for 
alle markedsdeltagere, også på tværs af landegrænser, og at de indeholder 
fleksibilitetskriterier med henblik på effektivt at kunne levere kapacitet med kort varsel og i 
fleksibel volumen.
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Ændringsforslag 886
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Regler for kapacitetsmekanismer

1. Medlemsstaterne vurderer, om en 
kapacitetsmekanisme i form af strategisk 
reserve kan løse problemerne vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed. Hvis dette ikke 
er tilfældet, kan medlemsstaterne indføre 
en anden type mekanisme. Mekanismer af 
denne art må ikke skabe unødige 
markedsforvridninger eller begrænse 
grænseoverskridende handel. De skal 
være åbne for alle 
produktionsteknologier, lagring, 
energieffektivitet og fleksibelt elforbrug. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet. Den nationale 
regulerende myndighed skal godkende de 
parametre, som fastlægger den mængde 
kapacitet, der skal anskaffes via 
kapacitetsmekanismen.

2. Hvis en medlemsstat anvender en 
kapacitetsmekanisme, skal den revidere 
denne mekanisme senest [to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] og fastsætte, at der ikke 
indgås nye kontrakter i henhold til denne 
mekanisme, hvor: a) den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering ikke 
har identificeret et problem vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed, og/eller b) de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, 
ikke er blevet gennemført i tilstrækkeligt 
omfang.

3. Kapacitetsmekanismer skal være 
midlertidige. De skal godkendes af 
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Kommissionen for højst fire år. De skal 
udfases eller i det mindste nedfases på 
grundlag af gennemførelsesplanen i 
henhold til artikel 18, stk. 3.

Produktionskapacitet er kun berettiget til 
at deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis:

a) den samlede drivhusgasudledning pr. 
kilowattime produceret elektricitet i 
installationen ikke 350 g CO2-
ækvivalenter senest [OP: datoen for 
denne forordnings ikrafttræden] og

b) belastningen kan skaleres op og ned 
med mindst 5 % af kapaciteten pr. minut.

4. Kapacitetsleverandører skal overholde 
EU’s miljøkvalitetsstandarder og bedste 
tilgængelige teknikker (BAT) for at 
deltage i kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 887
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for
vurderingen.

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
evaluere ressourcetilstrækkeligheden i 
Den Europæiske Union. Vurderingen skal 
tage udgangspunkt i medlemsstaternes 
evne til at efterkomme efterspørgslen og 
sikre budområder på regionalt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for 
vurderingen.

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet i Unionen, i 
de relevante medlemsstater, der udgør en 
region og for hver medlemsstat i et, fem 
og ti år fra datoen for vurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 889
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for 
vurderingen.

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet med henblik 
på tilgængeligheden af primære 
ressourcer for hvert af de ti følgende år fra 
datoen for vurderingen.

Or. en

Begrundelse

Med indførelsen af det nye begreb “ressourcetilstrækkelighedsvurdering” er det nødvendigt 
at definere omfanget af ny produktionskapacitet i forhold til de primære kilder. 
Uhensigtsmæssigt formulerede krav til de primære energikilders tilgængelighed kan påvirke 
det endelige metodevalg og antal foreslåede tiltag inden for system- og 
ressourcetilstrækkelighed.

Ændringsforslag 890
Evžen Tošenovský



AM\1133367DA.docx 77/194 PE609.625v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for 
vurderingen.

1. Den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet med henblik 
på tilgængeligheden af primære 
ressourcer for hvert af de ti følgende år fra 
datoen for vurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 891
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for 
vurderingen.

1. Den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering samt 
regionale tilstrækkelighedsvurderinger 
skal dække elsystemets samlede evne til at 
efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for 
vurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
dække elsystemets samlede evne til at 

1. Den europæiske 
ressourcedækningsvurdering skal afdække 
problemer vedrørende 
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efterkomme den nuværende og forventede 
efterspørgsel efter elektricitet for hvert af 
de ti følgende år fra datoen for 
vurderingen.

ressourcetilstrækkelighed i Unionen, i de 
relevante medlemsstater i 
systemdriftregionen og for hver 
medlemsstat, ned til hvert budområde, 
hvor det er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 893
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Transmissionssystemoperatørerne 
forelægger ENTSO for elektricitet de data, 
der er nødvendige for hvert år at udføre 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. 
ENTSO for elektricitet skal udføre 
vurderingen hvert år.

3. Transmissionssystemoperatørerne 
forelægger ENTSO for elektricitet de data, 
der er nødvendige for hvert år at udføre 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. 
ENTSO for elektricitet skal udføre 
vurderingen hvert år. Ud fra de 
foreliggende muligheder og tilgængelige 
data leverer markedsdeltagerne data til 
transmissionssystemoperatørerne 
vedrørende den forventede fremtidige 
brug af produktionskilderne.

Or. en

Ændringsforslag 894
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Transmissionssystemoperatørerne 
forelægger ENTSO for elektricitet de data, 
der er nødvendige for hvert år at udføre 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. 
ENTSO for elektricitet skal udføre 

3. Transmissionssystemoperatørerne 
forelægger ENTSO for elektricitet de data, 
der er nødvendige for hvert år at udføre 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. 
ENTSO for elektricitet skal udføre 
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vurderingen hvert år. vurderingen hvert år. Ud fra de 
foreliggende muligheder og tilgængelige 
data leverer markedsdeltagerne data til 
transmissionssystemoperatørerne 
vedrørende den forventede fremtidige 
brug af produktionskilderne.

Or. en

Begrundelse

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

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

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Transmissionssystemoperatørerne 
forelægger ENTSO for elektricitet de data, 
der er nødvendige for hvert år at udføre 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. 
ENTSO for elektricitet skal udføre 
vurderingen hvert år.

3. Transmissionssystemoperatørerne 
forelægger ENTSO for elektricitet de data, 
der er nødvendige for hvert år at udføre 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ifølge national lovgivning har 
transmissionssystemoperatørerne ret til at 
anmode om relevante data, der ikke 
indeholder kommercielt følsomme 
oplysninger fra producenter, 
distributionssystemoperatører og andre 
markedsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 897
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Transmissionssystemoperatørerne 
har ret til at anmode om relevante data, 
der ikke indeholder kommercielt 
følsomme oplysninger, og som ikke 
allerede er indhentet af den relevante 
distributionssystemoperatør, fra 
producenter og andre markedsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 898
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
baseres på en metode, som skal sikre, at 
vurderingen:

4. Den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal 
baseres på en gennemsigtig metode, som 
skal sikre, at vurderingen:

Or. en
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Ændringsforslag 899
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) baseres på passende scenarier, der 
følger de mål og målsætninger, der er 
aftalt i de politiske rammer for klima- og 
energiområderne for perioden 2020-2030 
samt med EU’s dekarboniseringsmål frem 
til 2050 og Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 900
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier, der følger de mål og 
målsætninger, der er aftalt i de politiske 
rammer for klima- og energiområderne 
for perioden 2020-2030 samt med EU’s 
dekarboniseringsmål frem til 2050 og 
Parisaftalen

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger snævert sammen med ændringsforslaget til artikel 18, stk. 3.

Ændringsforslag 901
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, opførelse 
af nye produktionsanlæg og 
foranstaltninger til at nå 
energieffektivitetsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, 
midlertidig nedlukning, opførelse af nye 
produktionsanlæg og foranstaltninger til at 
nå energieffektivitetsmålene samt 
sammenkoblingsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen, og tager på en 
hensigtsmæssig måde højde for alle 
ressourcers bidrag og deres teknologiske 
udviklingspotentiale, dvs. ved at overvåge 
fleksibiliteten i systemet, herunder 
nuværende og eventuel fremtidig 
fleksibilitet i produktion, 
efterspørgselsregulering, sammenkobling 
og lagring

Or. en

Ændringsforslag 902
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, opførelse 
af nye produktionsanlæg og
foranstaltninger til at nå 
energieffektivitetsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, 
midlertidig nedlukning, opførelse af nye 
produktionsanlæg samt foranstaltninger til 
at nå energieffektivitetsmålene, 
foranstaltninger til at nå 
sammenkoblingsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
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udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

Or. en

Ændringsforslag 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, opførelse 
af nye produktionsanlæg og 
foranstaltninger til at nå 
energieffektivitetsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, opførelse 
af nye produktionsanlæg og 
foranstaltninger til at nå 
energieffektivitets- og 
sammenkoblingsmålene og
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

Or. en

Ændringsforslag 904
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygger på hensigtsmæssige 
scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, opførelse 
af nye produktionsanlæg og 
foranstaltninger til at nå 
energieffektivitetsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 

b) bygger på hensigtsmæssige 
nationale scenarier for forventningerne til 
efterspørgsel og udbud, herunder en 
økonomisk vurdering af sandsynligheden 
for lukning af produktionsanlæg, opførelse 
af nye produktionsanlæg og 
foranstaltninger til at nå 
energieffektivitetsmålene og 
hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af 
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udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

udviklingen med hensyn til engrospriserne 
og kulstofprisen

Or. en

Ændringsforslag 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på en hensigtsmæssig måde tager 
bidraget fra alle ressourcer i betragtning, 
herunder eksisterende og fremtidige 
produktionsanlæg, energilagring, 
prisfleksibelt elforbrug samt import- og 
eksportmuligheder og deres bidrag til en 
fleksibel drift af systemet

c) på en hensigtsmæssig måde tager 
bidraget fra alle ressourcer og deres 
teknologiske udviklingspotentiale i 
betragtning, herunder eksisterende og 
fremtidige produktionsanlæg, 
energilagring, prisfleksibelt elforbrug samt 
import- og eksportmuligheder og deres 
bidrag til en fleksibel drift af systemet

Or. en

Ændringsforslag 906
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på en hensigtsmæssig måde tager 
bidraget fra alle ressourcer i betragtning, 
herunder eksisterende og fremtidige 
produktionsanlæg, energilagring, 
prisfleksibelt elforbrug samt import- og 
eksportmuligheder og deres bidrag til en 
fleksibel drift af systemet

c) på en hensigtsmæssig måde tager 
bidraget fra alle ressourcer og deres 
teknologiske udviklingspotentiale i 
betragtning, herunder eksisterende og 
fremtidige produktionsanlæg, 
energilagring, prisfleksibelt elforbrug samt 
import- og eksportmuligheder og deres 
bidrag til en fleksibel drift af systemet

Or. en
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Ændringsforslag 907
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra c)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på en hensigtsmæssig måde tager 
bidraget fra alle ressourcer i betragtning, 
herunder eksisterende og fremtidige 
produktionsanlæg, energilagring, 
prisfleksibelt elforbrug samt import- og 
eksportmuligheder og deres bidrag til en 
fleksibel drift af systemet

c) på en hensigtsmæssig måde tager 
bidraget fra alle ressourcer i betragtning, 
herunder eksisterende og fremtidige 
produktionsanlæg, energilagring, 
sektorintegration, prisfleksibelt elforbrug 
samt import- og eksportmuligheder og 
deres bidrag til en fleksibel drift af 
systemet

Or. de

Begrundelse

Formålet med at tilføje sektorintegration i reguleringen er at sikre stabiliteten og det samme 
spillerum for alle markedsbaserede ressourcer med henblik på at opnå Unionens mål for det 
indre marked for elektricitet.

Ændringsforslag 908
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) inddrager scenarier uden 
eksisterende eller planlagte 
kapacitetsmekanismer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 909
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra h – led 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "det pålidelige kapacitetsniveau, 
der er nødvendigt for at sikre 
tilstrækkelighed"

Or. en

Ændringsforslag 910
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kortlægger kilderne til eventuelle 
problemer med 
ressourcetilstrækkeligheden, uanset om det 
er et net eller en ressourcebegrænsning 
eller begge dele.

i) kortlægger kilderne til eventuelle 
problemer med 
ressourcetilstrækkeligheden, uanset om det 
er et net eller en ressourcebegrænsning 
eller markedsfejl.

Or. en

Ændringsforslag 911
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) tilgodeser reel udvikling af 
elnettene.

Or. en

Ændringsforslag 912
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) tilgodeser reel udvikling af 
elnettene.

Or. en

Ændringsforslag 913
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) tilgodeser reel udvikling af 
elnettene.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 914
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den [OP: seks måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden] skal 
ENTSO for elektricitet forelægge agenturet 
et udkast til metode til beregning af:

5. Senest den [OP: seks måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden] skal
ENTSO for elektricitet offentliggøre og 
forelægge agenturet et udkast til metode til 
beregning af:

Or. en
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Ændringsforslag 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra a
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af mistet forbrug a) værdien af mistet forbrug. Metoden 
til beregning af mistet forbrug skal 
bemyndige medlemsstaterne til at tage 
hensyn til de lokale økonomiske forhold

Or. pl

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at gøre det muligt for medlemsstaterne at tage hensyn til 
egne forhold samt at undgå forskelsbehandling mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 916
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af mistet forbrug a) værdien af mistet forbrug. Metoden 
til beregning af værdien af mistet forbrug 
skal sikre, at medlemsstaterne kan tage 
højde for lokale økonomiske forhold

Or. en

Ændringsforslag 917
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) værdien af mistet forbrug a) værdien af mistet forbrug. Metoden 
til beregning af værdien af mistet forbrug 
skal sikre, at medlemsstaterne kan tage 
højde for lokale økonomiske forhold

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af mistet forbrug a) værdien af mistet forbrug. Metoden 
til beregning af værdien af mistet forbrug 
skal sikre, at medlemsstaterne kan tage 
højde for lokale økonomiske forhold

Or. en

Begrundelse

Formålet med de foreslåede ændringer er at udligne de økonomiske forskelle mellem 
medlemsstaterne og undgå diskrimination af kunder i nogen af medlemsstaterne.

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

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værdien af mistet forbrug a) værdien af mistet forbrug, hvor der 
tages højde for de enkelte medlemsstaters 
sammenkoblingsniveau

Or. en

Ændringsforslag 920
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pålidelighedsstandarden udtrykt 
som "forventet ikke-leveret energi" og 
"forventet effektmangel".

c) pålidelighedsstandarden udtrykt 
som "forventet ikke-leveret energi" og 
"forventet effektmangel". Medlemsstaterne 
fastsætter målværdier for 
pålidelighedsstandard i overensstemmelse 
med den europæiske metode til 
tilstrækkelighedsvurdering udviklet af 
ENTSO-E.

Or. en

Ændringsforslag 921
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra c – nummer 1(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) tekniske betingelser for produktion 
og netdrift, herunder 
anlægstypeparametre, 
vedligeholdelsesplaner, kraftværks- og 
netnedbrud samt 
belastningsreduktionsfaktorer for alle 
produktionsanlæg

Or. en

Ændringsforslag 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra c a (nyt)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Producenternes og 
netoperatørernes tekniske forhold med 
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hensyntagen til: produktionsenhedens 
særlige parametre, fastholdelse af 
tidsplaner, produktionsenhedernes 
karakter, transmissionslukninger, samt 
forhold, der nedsætter værdien for alle 
produktionsenheder

Or. pl

Begrundelse

ENTSO-E bør udarbejde en ensartet metode til beregning af forhold, der nedsætter værdien 
for alle produktionsenheder, således at den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering 
kan tage hensyn til produktionsenhedernes reelle evne til at tilføre energi til systemet.

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

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tekniske betingelser for produktion 
og netdrift, herunder 
anlægstypeparametre, 
vedligeholdelsesplaner, kraftværks- og 
netnedbrud samt 
belastningsreduktionsfaktorer for alle 
produktionsanlæg

Or. en

Begrundelse

ENTSO-E bør udarbejde en fælles metode til beregning af belastningsreduktionsfaktorer for 
alle produktionsanlæg, således at den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering kan 
tage korrekt højde for alle ressourcers faktiske bidrag.

Ændringsforslag 924
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, 
scenarierne og antagelserne, hvorpå de er 
baseret, og resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring af alle 
interessenter, der ønsker at deltage, og 
agenturets godkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 22.

Or. en

Ændringsforslag 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, scenariet 
og antagelserne, hvorpå de er baseret, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring af alle 
relevante interessenter og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal være fuldt transparent, også de 
scenarier og antagelser, der ligger til grund for den, som skal fremlægges til grundig 
gennemgang af interessenterne. 

Ændringsforslag 926
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, 
scenarierne og antagelserne, hvorpå de er 
baseret, og resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring af alle 
relevante interessenter og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

Or. en

Ændringsforslag 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, 
scenarierne og antagelserne, hvorpå de er 
baseret, og resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, skal være 
genstand for en forudgående offentlig 
høring og agenturets godkendelse i henhold 
til proceduren i artikel 22.
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forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

Or. en

Ændringsforslag 929
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, skal være 
genstand for en forudgående offentlig 
høring og agenturets godkendelse i henhold 
til proceduren i artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Estimat og forslag til indikatorer, jf. stk. 5, skal fastlægges af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med den europæiske metode til tilstrækkelighedsvurdering udviklet af 
ENTSO-E.

Ændringsforslag 930
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og 
resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring og agenturets 
godkendelse i henhold til proceduren i 
artikel 22.

6. Forslagene til metode, jf. stk. 2, 4
og 5, og resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. 
stk. 3, skal være genstand for en 
forudgående offentlig høring af 
interessenter og agenturets godkendelse i 
henhold til proceduren i artikel 22.
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Or. en

Ændringsforslag 931
Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Kapacitetsmekanismer

1. For at afhjælpe resterende problemer, 
som ikke kan elimineres af 
foranstaltningerne i henhold til artikel 18, 
stk. 3, kan medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer som en sidste 
udvej, der er underlagt bestemmelserne i 
denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler. Den kapacitetsmængde, 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er strengt 
nødvendigt for at afhjælpe det udpegede 
problem. Den nationale regulerende 
myndighed skal godkende de parametre, 
som fastlægger den mængde kapacitet, 
der skal anskaffes via 
kapacitetsmekanismen.

2. Kapacitetsmekanismer må ikke skabe 
unødige markedsforvridninger eller 
begrænse grænseoverskridende handel. 
De skal være åbne for alle 
produktionsteknologier, lagring og 
fleksibelt elforbrug.

3. Inden der indføres 
kapacitetsmekanismer i henhold til stk. 2, 
gennemfører medlemsstaterne en 
omfattende undersøgelse af deres mulige 
virkninger for nabolandene ved at 
konsultere mindst de elsammenkoblede 
nabolande og interessenterne i disse 
medlemsstater.

4. Medlemsstaterne vurderer, om en 
kapacitetsmekanisme i form af strategisk 
reserve kan løse de problemer med 
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ressourcetilstrækkelighed, der er påpeget i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. Hvis 
det er tilfældet, indfører medlemsstaterne 
en strategisk reserve. Kun hvis dette ikke 
er tilfældet, kan medlemsstaterne indføre 
en kapacitetsmekanisme af en anden type 
end en strategisk reserve.

5. Medlemsstaterne må ikke indføre 
kapacitetsmekanismer, hvor:

a) den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering ikke 
har identificeret et problem vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed eller

b) den detaljerede handlingsplan, som 
omhandlet i artikel 18, stk. 3, ikke har 
modtaget en positiv afgørelse fra 
Kommissionen som omhandlet i artikel 
18, stk. 3b.

6. Hvis en medlemsstat anvender en 
kapacitetsmekanisme, skal den revidere 
denne mekanisme og fastsætte, at der ikke 
indgås nye kontrakter i henhold til denne 
mekanisme, hvor:

a) den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering ikke 
har identificeret et problem vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed og/eller

b) de foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, er blevet gennemført 
tilstrækkeligt i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 3e.

7. Kapacitetsmekanismer skal være 
midlertidige. De skal godkendes af 
Kommissionen i højst fem år. De skal 
udfases eller i det mindste nedfases på 
grundlag af gennemførelsesplanen i 
henhold til artikel 18, stk. 3.

8. Med undtagelse af strategiske reserver 
må produktionskapacitet, der udleder 
450 g CO2/kWh eller derover, ikke 
længere indgå i kapacitetsmekanismer 
efter (datoen for denne forordnings 
ikrafttræden).
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Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Kapacitetsmekanismer

1. For at afhjælpe resterende problemer, 
som ikke kan elimineres af 
foranstaltningerne i henhold til artikel 18, 
stk. 3, kan medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer som en sidste 
udvej, der er underlagt bestemmelserne i 
denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler. Den kapacitetsmængde, 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er strengt 
nødvendigt for at afhjælpe det udpegede 
problem. Den nationale regulerende 
myndighed skal godkende de parametre, 
som fastlægger den mængde kapacitet, 
der skal anskaffes via 
kapacitetsmekanismen.

2. Kapacitetsmekanismer må ikke skabe 
unødige markedsforvridninger eller 
begrænse grænseoverskridende handel. 
De skal være åbne for alle 
produktionsteknologier, lagring og 
prisfleksibelt elforbrug

3. Inden der indføres 
kapacitetsmekanismer i henhold til stk. 2, 
gennemfører medlemsstaterne en 
omfattende undersøgelse af deres mulige 
virkninger for nabolandene ved at 
konsultere mindst de elsammenkoblede 
nabolande og interessenterne i disse 
medlemsstater.

4. Medlemsstaterne vurderer, om en 
kapacitetsmekanisme i form af strategisk 
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reserve kan løse de problemer med 
ressourcetilstrækkelighed, der er påpeget i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering. Hvis 
det er tilfældet, indfører medlemsstaterne 
en strategisk reserve. Kun hvis dette ikke 
er tilfældet, kan medlemsstaterne indføre 
en kapacitetsmekanisme af en anden type 
end en strategisk reserve.

5. Medlemsstaterne må ikke indføre 
kapacitetsmekanismer, hvor:

a) den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering ikke 
har identificeret et problem vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed eller

b) den detaljerede handlingsplan, som 
omhandlet i artikel 18, stk. 3, ikke er 
positivt godkendt af Kommissionen.

6. Hvis en medlemsstat anvender en 
kapacitetsmekanisme, skal den revidere 
denne mekanisme og fastsætte, at der ikke 
indgås nye kontrakter i henhold til denne 
mekanisme, hvor:

a) den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering ikke 
har identificeret et problem vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed og/eller

b) de foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, er blevet gennemført 
tilstrækkeligt

7. Kapacitetsmekanismer skal være 
midlertidige. De skal godkendes af 
Kommissionen i højst fem år. De skal 
udfases eller i det mindste nedfases på 
grundlag af gennemførelsesplanen i 
henhold til artikel 18, stk. 3.

8. Med undtagelse af strategiske reserver 
må produktionskapacitet, der udleder 
450 g CO2/kWh eller derover, må ikke 
længere indgå i kapacitetsmekanismer 
efter [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. en
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Ændringsforslag 933
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede
forsyningssikkerhedsniveau.

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver det 
nødvendige forsyningssikkerhedsniveau. 
Der skal udføres en tilbundsgående cost-
benefit-analyse for at begrunde behovet 
for at opnå et bestemt 
forsyningssikkerhedsniveau og for at 
begrunde behovet for at vedtage 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
nå et sådant nødvendigt niveau.

Or. en

Begrundelse

Det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau bør fastlægges på baggrund af den værdi, 
forbrugere tillægger elektricitet (værdi af mistet forbrug) ved at sammenligne de øgede 
omkostninger ved at sikre forbrugere mod blackouts og omkostningerne ved øgede blackouts 
for forbrugerne. Med hensyn til at etablere det nødvendige niveau, og på baggrund af at 
kapacitetsmekanismer skævvrider markedet, bør de kun indføres efter verifikation af både den 
tekniske nødvendighed og den økonomiske effektivitet og efter evaluering af andre 
muligheder.

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

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede 

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede 
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forsyningssikkerhedsniveau. forsyningssikkerhedsniveau. I tilfælde af 
grænseoverskridende budområder skal 
pålidelighedsstandarder fastlægges af de 
relevante myndigheder i fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 935
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede
forsyningssikkerhedsniveau.

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig og objektiv måde angiver det
forsyningssikkerhedsniveau, som de 
vurderer som nødvendigt. 
Pålidelighedsstandarden fastsættes til et 
teknisk muligt og omkostningseffektivt 
niveau.

Or. en

Begrundelse

Det kan forekomme, at en medlemsstat, for at berettige brugen af en kapacitetsmekanisme, 
fastlægger en unødvendigt høj og urealiserbar pålidelighedsstandard, som ville kræve brug af 
en sådan kapacitetsmekanisme for at blive overholdt. Af hensyn til de velfungerende markeder 
og for at minimere elpriserne over for forbrugerne, skal pålidelighedsstandarden fastsættes 
på det bedst teknisk mulige og omkostningseffektive niveau.

Ændringsforslag 936
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
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indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede
forsyningssikkerhedsniveau.

indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver det 
nødvendige forsyningssikkerhedsniveau. 
Pålidelighedsstandarden fastsættes til et 
teknisk muligt og omkostningseffektivt 
niveau.

Or. en

Ændringsforslag 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede
forsyningssikkerhedsniveau.

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde fastsætter det 
nødvendige forsyningssikkerhedsniveau.

Or. en

Begrundelse

Ved fastsættelse af det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau skal medlemsstaterne tage 
højde for potentielt negative miljøeffekter ved elproduktionen og nødvendigheden af at undgå 
miljøskadelige tilskud.

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

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede
forsyningssikkerhedsniveau.

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have 
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver det krævede
forsyningssikkerhedsniveau.
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Or. en

Ændringsforslag 939
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede 
forsyningssikkerhedsniveau.

1. Medlemsstaterne skal have indført 
en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede 
forsyningssikkerhedsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 940
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når kapacitetsmekanismer 
anvendes, skal medlemsstaterne have
indført en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede 
forsyningssikkerhedsniveau.

1. Medlemsstaterne skal have indført 
en pålidelighedsstandard, som på en 
gennemsigtig måde angiver deres ønskede 
forsyningssikkerhedsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
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pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5, hvor 
der tages højde for 
nødvendighedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt 
nødvendigheden af at undgå negative 
virkninger af miljøskadelige tilskud samt 
markedsforvridning som følge af 
etablering af overkapacitet.

Or. en

Begrundelse

Ved fastsættelse af det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau skal medlemsstaterne tage 
højde for potentielt negative miljøeffekter ved elproduktionen og nødvendigheden af at undgå 
miljøskadelige tilskud.

Ændringsforslag 942
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

2. Den nationale regulerende
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5, hvor 
der tages højde for udviklingen i 
elektricitetsefterspørgslen, 
nødvendighedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt behovet 
for at undgå miljøskadelige og økonomisk 
skadelige tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 943
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5, hvor 
der tages højde for 
nødvendighedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt 
nødvendigheden af at undgå negative 
virkninger af miljøskadelige tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 944
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

2. Den nationale regulerende 
myndighed i medlemsstaten eller en af 
medlemsstaten udpeget myndighed skal 
fastsætte pålidelighedsstandarden ud fra 
den metode, som er omhandlet i artikel 19, 
stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 945
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

2. Den nationale regulerende 
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra en aftalt 
metode som den, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 5.
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Or. en

Ændringsforslag 946
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale regulerende
myndighed skal fastsætte 
pålidelighedsstandarden ud fra den metode, 
som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

2. Medlemsstaten eller en af 
medlemsstaten udpeget myndighed skal 
fastsætte pålidelighedsstandarden ud fra 
den metode, som er omhandlet i artikel 19, 
stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Vi foretrækker, at pålidelighedsstandarden fastsættes enten direkte af medlemsstaten eller af 
en myndighed udpeget af medlemsstaten.

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

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Pålidelighedsstandarden skal 
beregnes ved hjælp af værdien af mistet 
forbrug og indgangsomkostningen over en 
given tidsramme.

3. Pålidelighedsstandarden skal 
beregnes ved hjælp af 
indgangsomkostningen over en given 
tidsramme.

Or. en

Ændringsforslag 948
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale regulerende
myndighed skal godkende de parametre, 
som fastlægger den mængde kapacitet, der 
skal anskaffes via kapacitetsmekanismen.

4. Den kompetente myndighed skal 
godkende de parametre, som fastlægger 
den mængde kapacitet, der skal anskaffes 
via kapacitetsmekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Når det er teknisk muligt, skal 
kapacitetsmekanismerne være åbne for 
direkte deltagelse på tværs af 
landegrænser fra andre medlemsstater, 
forudsat at nettet er sammenkoblet direkte
mellem disse medlemsstater og det 
budområde, der anvender mekanismen. I 
så fald er direkte deltagelse på tværs af 
landegrænser åben for 
kapacitetsudbydere beliggende i de
pågældende medlemsstater, og når dette 
ikke er muligt ved sammenkoblingerne 
med den medlemsstat, som indfører 
kapacitetsmekanismen.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for direkte
deltagelse på tværs af landegrænser, hvor 
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medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

kapaciteten er beliggende i en anden 
medlemsstat, forudsat at nettet er 
sammenkoblet mellem denne medlemsstat, 
eller samkøringslinjer kan certificeres i 
kapacitetsmekanismen og afregnes for 
deltagelse, under hensyntagen til 
begrænsningerne i medfør af stk. 2 og 2a.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives beføjelse til at fastsætte reglerne for grænseoverskridende 
deltagelse i deres kapacitetsmekanismer med den nødvendige grad af fleksibilitet.

Ændringsforslag 951
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for direkte 
deltagelse på tværs af landegrænser, hvor 
kapacitet beliggende i en anden 
medlemsstat eller samkøringslinjer kan 
certificeres i kapacitetsmekanismen og 
afregnes for deltagelse, under 
hensyntagen til begrænsningerne i 
medfør af stk. 2 og 2a.

Or. en

Ændringsforslag 952
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for direkte 
deltagelse på tværs af landegrænser, hvor 
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medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

kapacitet beliggende i en anden 
medlemsstat og/eller samkøringslinjer kan 
certificeres i kapacitetsmekanismen og 
afregnes for deltagelse, under 
hensyntagen til begrænsningerne i 
medfør af stk. 2a.

Or. en

Ændringsforslag 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat, i det omfang 
produktionskapacitet lokaliseret i en 
anden medlemsstat kan blive omfattet af 
certificeringen inden for rammerne af en 
given kapacitetsmekanisme, med 
forbehold af begrænsningerne i stk. 2 og 
2a.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at præcisere reglerne for, hvordan 
grænseoverskridende energi inddrages i kapacitetsmekanismerne og bevarer en vis 
fleksibilitet ved anvendelse af de fastlagte kriterier.

Ændringsforslag 954
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 1. Alle andre kapacitetsmekanismer
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reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

end strategiske reserver skal være åbne for, 
at kapacitetsudbydere beliggende i en 
anden medlemsstat kan deltage direkte, 
forudsat at nettet er sammenkoblet mellem 
denne medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Begrundelse

Strategiske reserver bør ikke være omfattet af en undtagelse.

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er fysisk sammenkoblet mellem 
denne medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 956
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 

1. Kapacitetsmekanismer og 
strategiske reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
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anvender mekanismen. anvender mekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 957
András Gyürk, György Hölvényi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver kan være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 958
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Mekanismer skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag, jf. artikel 21, stk. 1, udelukker deltagelse i kapacitetsmekanismer på 
tværs af landegrænser i tilfælde af strategiske reserver. Denne undtagelse berettiges ikke i 
forslaget, og der er efter vores mening heller ikke teoretisk belæg for en sådan undtagelse. 
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Strategiske reserver er en almindelig type kapacitetsmekanisme, hvor deltagelse på tværs af 
landegrænser kan sikre øget effektivitet. Strategiske reserver er et område af særlig interesse, 
der skaber nye muligheder for effektivt at dele kapacitetsoverskud med nabolande.

Ændringsforslag 959
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Mekanismer skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 960
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Mekanismer skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 961
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning



PE609.625v01-00 112/194 AM\1133367DA.docx

DA

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Kapacitetsmekanismer skal være 
åbne for, at kapacitetsudbydere beliggende 
i en anden medlemsstat kan deltage direkte, 
forudsat at nettet er sammenkoblet mellem 
denne medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

Begrundelse

Grænseoverskridende deltagelse bør være muligt i alle typer mekanismer, der skal garantere 
forsyningssikkerheden, herunder også strategiske reserver.

Ændringsforslag 962
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 
reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

1. Kapacitetsmekanismer skal være 
åbne for, at kapacitetsudbydere beliggende 
i en anden medlemsstat kan deltage direkte, 
forudsat at nettet er sammenkoblet mellem 
denne medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Andre mekanismer end strategiske 1. Mekanismer skal være åbne for, at 
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reserver skal være åbne for, at 
kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte, forudsat 
at nettet er sammenkoblet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

kapacitetsudbydere beliggende i en anden 
medlemsstat kan deltage direkte og på 
tværs af landegrænser afhængigt af 
sammenkoblingsniveauet mellem denne 
medlemsstat og det budområde, der 
anvender mekanismen.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
udenlandsk kapacitet med en teknisk 
ydeevne, der svarer til den indenlandske 
kapacitet, får mulighed for at deltage i 
samme udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
anvendelig udenlandsk kapacitet med 
bidrag til deres systemtilstrækkelighed, 
der svarer til den indenlandske kapacitet, 
får mulighed for at deltage i samme 
udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives beføjelse til at fastsætte reglerne for grænseoverskridende 
deltagelse i deres kapacitetsmekanismer med den nødvendige grad af fleksibilitet.

Ændringsforslag 965
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
udenlandsk kapacitet med en teknisk 
ydeevne, der svarer til den indenlandske 
kapacitet, får mulighed for at deltage i 
samme udbudsprocedure som indenlandsk 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
anvendelig udenlandsk kapacitet med 
bidrag til deres systemtilstrækkelighed, 
der svarer til den indenlandske kapacitet, 
får mulighed for at deltage i samme 
udbudsprocedure som indenlandsk 
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kapacitet. kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 966
András Gyürk, György Hölvényi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
udenlandsk kapacitet med en teknisk 
ydeevne, der svarer til den indenlandske 
kapacitet, får mulighed for at deltage i 
samme udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

2. Medlemsstaterne kan sikre, at 
anvendelig udenlandsk kapacitet med 
bidrag til deres systemtilstrækkelighed, 
der svarer til den indenlandske kapacitet, 
får mulighed for at deltage i samme 
udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Et obligatorisk krav om at åbne for udenlandsk kapacitet kan være i modstrid med et lands 
energipolitiske mål. Incitamentet til etablering af nye kraftværker i landet kan bliver 
væsentligt reduceret.

Ændringsforslag 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
udenlandsk kapacitet med en teknisk 
ydeevne, der svarer til den indenlandske 
kapacitet, får mulighed for at deltage i 
samme udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
berettiget udenlandsk kapacitet med en
evne til at bidrage til systemet, der svarer 
til den indenlandske kapacitet, får 
mulighed for at deltage i samme 
udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.
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Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at præcisere reglerne for, hvordan 
grænseoverskridende energi inddrages i kapacitetsmekanismerne og bevarer en vis 
fleksibilitet ved anvendelse af de fastlagte kriterier.

Ændringsforslag 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
udenlandsk kapacitet med en teknisk 
ydeevne, der svarer til den indenlandske 
kapacitet, får mulighed for at deltage i 
samme udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
udenlandsk kapacitet, som opfylder 
betingelserne og har en teknisk ydeevne, 
der svarer til den indenlandske kapacitet, 
får mulighed for at deltage i samme 
udbudsprocedure som indenlandsk 
kapacitet.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der anvender 
mekanismen, kan begrænse direkte 
grænseoverskridende deltagelse til kun at 
omfatte:

a) budområder med direkte nettilslutning 
mellem dette budområde og det 
budområde, der anvender mekanismen

b) budområder, der ikke anvender en 
strategisk reserve 

c)kapacitetsudbydere, der ikke allerede 
deltager i en anden kapacitetsmekanisme i 
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samme leveringsperiode. 

I konkrete tilfælde, hvor begrænsningerne 
anvendes, skal medlemsstaterne dog i 
deres kapacitetskrav tage højde for det 
bidrag til deres systemtilstrækkelighed, 
som den udeladte kapacitet udgør.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have beføjelse til at begrænse grænseoverskridende deltagelse for 
kapacitetsleverandører fra budområder, der anvender en strategisk reserve.

Ændringsforslag 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En medlemsstat, der anvender en 
kapacitetsmekanisme, kan begrænse den 
direkte andel af grænseoverskridende 
energi:

a) til takstzoner, som er direkte forbundet 
med en takstzone, hvor 
kapacitetsmekanismen anvendes

b) til takstzoner, som ikke anvender 
strategisk reserve

c) til kapacitetsudbydere, som ikke 
deltager i en anden kapacitetsmekanisme 
inden for den samme leveringsperiode.

I særlige tilfælde, hvor de ovennævnte 
begrænsninger finder anvendelse, skal 
medlemsstaterne tage hensyn til evnen til 
at bidrage til ressourcetilstrækkeligheden 
udvist at kapacitetsudbyderne, som kunne 
deltage, hvis det ikke var for de anvendte 
begrænsninger.

Or. pl



AM\1133367DA.docx 117/194 PE609.625v01-00

DA

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at præcisere reglerne for, hvordan 
grænseoverskridende energi inddrages i kapacitetsmekanismerne og bevarer en vis 
fleksibilitet ved anvendelse af de fastlagte kriterier.

Ændringsforslag 971
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der anvender 
mekanismen, kan begrænse direkte 
grænseoverskridende deltagelse til kun at 
omfatte:

a) budområder med direkte nettilslutning 
mellem dette budområde og det 
budområde, der anvender mekanismen

b) budområder, der ikke anvender en 
strategisk reserve

c) kapacitetsudbydere, der ikke allerede 
deltager i en anden kapacitetsmekanisme i 
samme leveringsperiode. I konkrete 
tilfælde, hvor begrænsningerne anvendes, 
skal medlemsstaterne dog i deres 
kapacitetskrav tage højde for det bidrag til 
deres systemtilstrækkelighed, som den 
udeladte kapacitet udgør.

Or. en

Ændringsforslag 972
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der anvender 
mekanismen, kan begrænse direkte 
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grænseoverskridende deltagelse til kun at 
omfatte:

a) budområder med direkte nettilslutning 
mellem dette budområde og det 
budområde, der anvender mekanismen

b) budområder, der ikke anvender en 
strategisk reserve

c) kapacitetsudbydere, der ikke allerede 
deltager i en anden kapacitetsmekanisme i 
samme leveringsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
kapacitet beliggende i deres område fra at 
deltage i andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer.

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
kapacitet beliggende i deres område fra at 
deltage i andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer. I denne forbindelse 
skal der dog tages hensyn til, at de 
nationale kapaciteter i særligt pressede 
situationer fortrinsvis dækker behovet i 
det pågældende indland.

Or. de

Begrundelse

Hvis der opstår en særligt presset situation, bør de nationale kapaciteter først og fremmest 
anvendes i ens eget medlemsstat.

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
kapacitet beliggende i deres område fra at 
deltage i andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer.

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
anvendelige kapacitetsleverandører 
beliggende i deres område fra at deltage i 
andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives beføjelse til at fastsætte reglerne for grænseoverskridende 
deltagelse i deres kapacitetsmekanismer med den nødvendige grad af fleksibilitet.

Ændringsforslag 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
kapacitet beliggende i deres område fra at 
deltage i andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer.

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
berettiget kapacitet beliggende i deres 
område fra at deltage i andre 
medlemsstaters kapacitetsmekanismer.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at præcisere reglerne for, hvordan 
grænseoverskridende energi inddrages i kapacitetsmekanismerne og bevarer en vis 
fleksibilitet ved anvendelse af de fastlagte kriterier.

Ændringsforslag 976
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må ikke afholde 3. Medlemsstaterne må ikke afholde 
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kapacitet beliggende i deres område fra at 
deltage i andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer.

anvendelige kapacitetsleverandører
beliggende i deres område fra at deltage i 
andre medlemsstaters 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Deltagelse på tværs af landegrænser 
i markedsomfattende
kapacitetsmekanismer må ikke ændre, 
forandre eller på anden måde påvirke 
områdeoverskridende planlagte og fysiske 
strømme mellem medlemsstaterne; disse 
bestemmes udelukkende af resultatet af 
kapacitetstildelingen i medfør af artikel 14.

4. Deltagelse på tværs af landegrænser 
i kapacitetsmekanismer må ikke ændre, 
forandre eller på anden måde påvirke 
områdeoverskridende planlagte og fysiske 
strømme mellem medlemsstaterne; disse 
bestemmes udelukkende af resultatet af 
kapacitetstildelingen i medfør af artikel 14.

Or. fr

Ændringsforslag 978
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Deltagelse på tværs af landegrænser 
i markedsomfattende
kapacitetsmekanismer må ikke ændre, 
forandre eller på anden måde påvirke 
områdeoverskridende planlagte og fysiske 
strømme mellem medlemsstaterne; disse 
bestemmes udelukkende af resultatet af 
kapacitetstildelingen i medfør af artikel 14.

4. Deltagelse på tværs af landegrænser 
i kapacitetsmekanismer må ikke ændre, 
forandre eller på anden måde påvirke 
områdeoverskridende planlagte og fysiske 
strømme mellem medlemsstaterne; disse 
bestemmes udelukkende af resultatet af 
kapacitetstildelingen i medfør af artikel 14.

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Deltagelse på tværs af landegrænser 
i markedsomfattende
kapacitetsmekanismer må ikke ændre, 
forandre eller på anden måde påvirke 
områdeoverskridende planlagte og fysiske 
strømme mellem medlemsstaterne; disse 
bestemmes udelukkende af resultatet af 
kapacitetstildelingen i medfør af artikel 14.

4. Deltagelse på tværs af landegrænser 
i kapacitetsmekanismer må ikke ændre, 
forandre eller på anden måde påvirke 
områdeoverskridende planlagte og fysiske 
strømme mellem medlemsstaterne; disse 
bestemmes udelukkende af resultatet af 
kapacitetstildelingen i medfør af artikel 14.

Or. en

Ændringsforslag 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere 
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 981
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere 
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Kapacitetsudbydere skal ikke kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere 
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Kapacitetsudbydere kan kun 
deltage i én mekanisme uden for 
hjemmemarkedet i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse.

Or. de

Begrundelse

Kapacitetsudbydere bør kun deltage i én mekanisme uden for hjemmemarkedet i samme 
leveringsperiode. Hvis kapacitetsudbydere deltager i flere mekanismer uden for 
hjemmemarkedet i samme leveringsperiode, er der risiko for, at de nødvendige kapaciteter 
ikke er til rådighed.

Ændringsforslag 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Med forbehold af 
begrænsningerne omhandlet i stk. 2 skal 
kapacitetsudbydere kunne deltage i mere 
end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at præcisere reglerne for, hvordan 
grænseoverskridende energi inddrages i kapacitetsmekanismerne og bevarer en vis 
fleksibilitet ved anvendelse af de fastlagte kriterier.

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere 
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Kapacitetsudbydere skal ikke kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse,

Or. en

Ændringsforslag 985
Paul Rübig
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere 
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt. 
Kapacitetsleverandører må kun deltage 
med deres tilgængelige 
maksimumkapacitet.

Or. en

Begrundelse

Hvor kapacitetsudbydere skal kunne deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode, skal kapacitetsudbydere ikke kunne deltage med mere end deres 
tilgængelige maksimumkapacitet for ikke at bringe forsyningssikkerheden i fare.

Ændringsforslag 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere 
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse eller i tilfælde af manglende 
opfyldelse af alle deres forpligtelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 987
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Uden at tilsidesætte 
begrænsningerne i henhold til stk. 2, skal 
kapacitetsudbydere kunne deltage i mere 
end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i henhold til de 
almindelige regler, jf. stk. 10, litra d), i 
tilfælde af afbrydelse.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kapacitetsudbydere skal kunne 
deltage i mere end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i tilfælde af 
afbrydelse, og berettiget til to eller flere 
betalinger for afbrydelse, hvis der er 
sammenfaldende knaphed i to eller flere
budområder, med hvilke 
kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5. Uden at tilsidesætte 
begrænsningerne i henhold til stk. 2, skal 
kapacitetsudbydere kunne deltage i mere 
end en mekanisme i samme 
leveringsperiode. De skal være berettiget 
til betalinger for afbrydelse i henhold til de 
almindelige regler, jf. stk. 10, litra d), i 
tilfælde af afbrydelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives beføjelse til at fastsætte reglerne for grænseoverskridende 
deltagelse i deres kapacitetsmekanismer med den nødvendige grad af fleksibilitet.
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Ændringsforslag 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed 
for deltagelse af udenlandsk kapacitet, 
idet der tages højde for 
samkøringslinjernes forventede 
tilgængelighed og det sandsynlige 
sammenfald af systemstress mellem det 
system, hvori mekanismen anvendes, og 
det system, hvori den udenlandske 
kapacitet er beliggende. En beregning for 
hver budområdegrænse er påkrævet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Merværdien ved at oprette regionale driftscentre er helt uklar. ENTSO-E er en allerede 
eksisterende sammenslutning af transmissionssystemoperatører på europæisk plan. Et 
yderligere organ ville medføre en uforholdsmæssigt høj, administrativ og bureaukratisk 
indsats. Det er strengt nødvendigt at forhindre dobbeltstrukturer.

Ændringsforslag 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 

6. Når der indføres 
kapacitetsmekanismer, skal 
transmissionssystemoperatørerne bistå de 
berørte reguleringsmyndigheder med at 
beregne den maksimale indgangskapacitet, 
som står til rådighed for deltagelse af 
udenlandsk kapacitet, idet der tages højde 
for samkøringslinjernes forventede 
tilgængelighed og det sandsynlige 
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anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

sammenfald af systemstress mellem det 
system, hvori mekanismen anvendes, og 
det system, hvori den udenlandske 
kapacitet er beliggende. En beregning for 
hver budområdegrænse er påkrævet.

Or. fr

Ændringsforslag 991
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

6. Transmissionssystemoperatørerne
skal årligt i samordning med de berørte 
transmissionssystemoperatører beregne 
den maksimale indgangskapacitet, som står 
til rådighed for deltagelse af udenlandsk 
kapacitet, idet der tages højde for 
samkøringslinjernes forventede 
tilgængelighed og det sandsynlige 
sammenfald af systemstress mellem det 
system, hvori mekanismen anvendes, og 
det system, hvori den udenlandske 
kapacitet er beliggende. En beregning for 
hver budområdegrænse er påkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 992
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 

6. Transmissionssystemoperatørerne
skal hvert år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
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tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 993
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

6. Transmissionssystemoperatørerne
skal hvert år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 994
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 

6. Transmissionssystemoperatørerne
skal hvert år beregne den maksimale 
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år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

6. Transmissionssystemoperatørerne
skal hvert år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af, at de regionale sikkerhedskoordinatorer ikke tildeles kompetence til at 
beregne den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for deltagelse af udenlandsk 
kapacitet i kapacitetsmekanismen, bør denne bestemmelse ændres tilsvarende.

Ændringsforslag 996
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

6. Transmissionssystemoperatørerne
skal hvert år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

Or. pl

Begrundelse

Denne kompetence bør forblive på medlemsstatsniveauet.

Ændringsforslag 997
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 

6. De relevante 
transmissionssystemoperatører skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
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påkrævet. påkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 998
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

6. De relevante 
transmissionssystemoperatører skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen 
anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Regionale driftscentre, der er 
oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert 
år beregne den maksimale 
indgangskapacitet, som står til rådighed for 
deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der 
tages højde for samkøringslinjernes 
forventede tilgængelighed og det 
sandsynlige sammenfald af systemstress 
mellem det system, hvori mekanismen

6. I tilfælde, hvor kapacitetssystemer 
anvendes, skal 
transmissionssystemoperatørerne beregne 
den maksimale indgangskapacitet, som står 
til rådighed for deltagelse af udenlandsk 
kapacitet, idet der tages højde for 
samkøringslinjernes forventede 
tilgængelighed og det sandsynlige 
sammenfald af systemstress mellem det 
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anvendes, og det system, hvori den 
udenlandske kapacitet er beliggende. En 
beregning for hver budområdegrænse er 
påkrævet.

system, hvori mekanismen anvendes, og 
det system, hvori den udenlandske
kapacitet er beliggende. En beregning for 
hver budområdegrænse er påkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 1000
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Eventuelle forskelle i 
omkostningerne ved udenlandsk og 
indenlandsk kapacitet som følge af den 
tildeling, der er omhandlet i stk. 7, skal 
tilfalde transmissionssystemoperatørerne 
og fordeles mellem disse efter metoden i 
stk. 10, litra b). 
Transmissionssystemoperatørerne skal 
anvende sådanne indtægter til de formål, 
som fastsættes i artikel 17, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Eventuelle forskelle i 
omkostningerne ved udenlandsk og 
indenlandsk kapacitet som følge af den 
tildeling, der er omhandlet i stk. 7, skal 
tilfalde transmissionssystemoperatørerne 
og fordeles mellem disse efter metoden i 
stk. 10, litra b). 
Transmissionssystemoperatørerne skal 
anvende sådanne indtægter til de formål, 

8. Al indkomst, som tilfalder 
transmissionssystemoperatørerne som 
følge af den tildeling, der er omhandlet i 
stk. 7, skal fordeles mellem disse efter en 
metode, der er godkendt af 
reguleringsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor kapacitetsmekanismen 
indføres efter udtalelse fra 
reguleringsmyndighederne i 



AM\1133367DA.docx 133/194 PE609.625v01-00

DA

som fastsættes i artikel 17, stk. 2. nabomedlemsstaterne. 
Transmissionssystemoperatørerne skal 
anvende sådanne indtægter til de formål, 
som fastsættes i artikel 17, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Transmissionssystemoperatøren på 
stedet, hvor den udenlandske kapacitet 
befinder sig, skal:

9. Systemoperatørerne på stedet, hvor 
den udenlandske kapacitet befinder sig, 
skal:

Or. fr

Ændringsforslag 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fastslå, om interesserede 
kapacitetsudbydere kan tilvejebringe den 
tekniske ydeevne, der kræves ifølge den 
kapacitetsmekanisme, i hvilken 
kapacitetsudbyderen agter at deltage, og 
registrere kapacitetsudbyderen i registret 
over berettigede kapacitetsudbydere

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udføre tilgængelighedstjek, når 
dette er relevant.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 10 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en metode til beregning af den 
maksimale kapacitet for deltagelse på tværs 
af landegrænser som omhandlet i stk. 6

a) principper for vurdering af den 
maksimale kapacitet for deltagelse på tværs 
af landegrænser som omhandlet i stk. 6

Or. fr

Ændringsforslag 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 10 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en indtægtsfordelingsmetode som 
omhandlet i stk. 8

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 10 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(c) fælles regler for at gennemføre 
tilgængelighedstjek som omhandlet i stk. 9, 
litra b)

c) fælles principper for at gennemføre 
tilgængelighedstjek som omhandlet i stk. 9, 
litra b)

Or. fr

Ændringsforslag 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 10 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fælles regler, hvormed det fastslås, 
om der skal foretages en betaling for 
afbrydelse

d) fælles principper, hvormed det 
fastslås, om der skal foretages en betaling 
for afbrydelse

Or. fr

Ændringsforslag 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 10 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) fælles regler for kortlægning af 
deltagelsesberettiget kapacitet som 
omhandlet i stk. 9, litra a).

f) fælles principper for kortlægning af 
deltagelsesberettiget kapacitet som 
omhandlet i stk. 9, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Agenturet skal forvisse sig om, at 11. Agenturet skal forvisse sig om, at 
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kapaciteterne er beregnet i 
overensstemmelse med den metode, der er 
omhandlet i stk. 10, litra a).

kapaciteterne er beregnet i 
overensstemmelse med de principper, der 
er omhandlet i stk. 10, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 1011
Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne 
indføre kapacitetsmekanismer med 
henblik på at tage højde for 
tilbageværende problemer, som ikke kan 
løses gennem foranstaltninger i medfør af 
artikel 18, stk. 3.

1. Kapacitetsmekanismer, som ikke 
er strategiske reserver:

a) må ikke skabe unødige 
markedsforvridninger eller begrænse 
handelen på tværs af landegrænser

b) må ikke overstige, hvad der er 
nødvendigt for at afhjælpe 
ressourceproblemerne i medlemsstaterne, 
og arbejde i overensstemmelse med 
europæiske metode til 
tilstrækkelighedsvurdering udviklet af 
ENTSO-E
c) skal udvælge kapacitetsudbydere ved 
hjælp af en gennemsigtig, ikke-
diskriminerende og markedsbaseret 
proces
d) skal være teknologineutrale
e) skal være midlertidige og højst 
godkendes af Kommissionen i fem år
f) skal anvende kapacitetsprodukter, der 
højst er udstedt for to år 
g) skal give incitamenter til 
kapacitetsudbydere til at være 
tilgængelige i tider med forventet 
systemstress
h) skal sikre, at vederlaget bestemmes 
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gennem en markedsbaseret proces
i) skal fastsætte de nødvendige tekniske 
betingelser for kapacitetsudbyderes 
deltagelse forud for udvælgelsesprocessen
j) skal være åbne for deltagelse af alle 
ressourcer, herunder vedvarende energi, 
styring af lager og fleksibelt elforbrug, der 
er i stand til at levere den krævede 
tekniske ydelse
k) skal anvende passende sanktioner over 
for kapacitetsudbydere, når de ikke er 
tilgængelige i tilfælde af systemstress
l) må ikke være åbne for 
produktionskapacitet, der udleder 450 g 
CO2/kWh eller derover, veddatoen for 
denne forordnings ikrafttræden
m) skal være udfaset eller som minimum 
nedfaset til en strategisk reserve ved en 
fastlagt tidsfrist, baseret på komplet 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
beskrives i handlingsplanen i medfør af 
artikel 18 stk. 3.

Or. en

Begrundelse

b) Medlemsstaterne skal udarbejde deres egne tilstrækkelighedsvurderinger og undersøgelser 
og på baggrund af dem træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres kapacitetsmekanismer 
i deres system. Der er stærkt behov for fælles regler og europæiske metoder til udarbejdelse 
af tilstrækkelighedsvurderinger. l) Fastsættelse af en emissionsstandard skal ledsages af 
fastsættelse af realistiske men ambitiøse grænseværdier. 

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

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne 
indføre kapacitetsmekanismer med 
henblik på at tage højde for 

1. Kapacitetsmekanismer, som ikke 
er strategiske reserver:
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tilbageværende problemer, som ikke kan 
løses gennem foranstaltninger i medfør af 
artikel 18, stk. 3.

a) må ikke skabe unødige 
markedsforvridninger eller begrænse 
handelen på tværs af landegrænser

b) ikke overstige, hvad der er nødvendigt
for at afhjælpe ressourceproblemerne
c) skal udvælge kapacitetsudbydere ved 
hjælp af en gennemsigtig, ikke-
diskriminerende og markedsbaseret 
proces
d) skal være markedsbaserede og 
teknologineutrale
e) skal være midlertidige og højst 
godkendes af Kommissionen i fem år
f) skal anvende kapacitetsprodukter, der 
højst er udstedt for to år
g) skal give incitamenter til 
kapacitetsudbydere til at være 
tilgængelige i tider med forventet 
systemstress
h) skal sikre, at vederlaget bestemmes 
gennem en markedsbaseret proces
i) skal fastsætte de nødvendige tekniske 
betingelser for kapacitetsudbyderes 
deltagelse forud for udvælgelsesprocessen
j) skal være åbne for deltagelse af alle 
ressourcer, herunder vedvarende energi, 
styring af lager og fleksibelt elforbrug, der 
er i stand til at levere den krævede 
tekniske ydelse
k) skal anvende passende sanktioner over 
for kapacitetsudbydere, når de ikke er 
tilgængelige i tilfælde af systemstress.
l) må ikke være åbne for 
produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover, ved datoen for 
denne forordnings ikrafttræden
m) skal være udfaset eller som minimum 
nedfaset til en strategisk reserve ved en 
fastlagt tidsfrist, baseret på komplet 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
beskrives i handlingsplanen i medfør af 
artikel 18 stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 1013
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
denne artikel og Unionens statsstøtteregler 
kan medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
tage højde for tilbageværende problemer, 
som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. Medlemsstaterne kan midlertidigt 
indføre kapacitetsmekanismer som en 
sidste udvej med henblik på at tage højde 
for tilbageværende problemer, som ikke 
kan løses gennem foranstaltninger i medfør 
af artikel 18, stk. 3. Med forbehold af 
bestemmelserne i denne artikel og 
Unionens statsstøtteregler kan 
Kommissionen vedtage en afgørelse, der 
giver tilladelse til at tildele den 
kapacitetsmekanisme, der er anmodet om.
Kommissionen underretter under 
iagttagelse af kravet om fortrolighed 
medlemsstaterne om sådanne 
anmodninger, inden den træffer 
afgørelse. Denne afgørelse offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende. 
Kommissionen kan i sin afgørelse anføre 
betingelser for gennemførelsen af 
kapacitetsmekanismen. Afhjælpende 
foranstaltninger, der baseres på reduktion 
af vedvarende energiproduktion, tvunget 
afkobling af private husstande eller 
begrænset levering/forbrug fra mindre 
egenproducenter, vil blive udelukket. 
Afgørelsen skal fastsætte en 
tidsbegrænsning og indeholde en 
detaljeret tidsplan med foranstaltninger til 
udfasning af mekanismen samt en 
planlagt slutdato for 
kapacitetsmekanismen.

Or. en
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Begrundelse

Kapacitetsmekanismer kan skabe alvorlige markedsforvridninger, hvis de ikke er udformet 
korrekt og er konstrueret som midlertidige. De må ikke bruges som livliner for den 
konventionelle produktionskapacitet men udelukkende som sidste udvej.

Ændringsforslag 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
denne artikel og Unionens statsstøtteregler 
kan medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
tage højde for tilbageværende problemer, 
som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, 
stk. 3.

1. Medlemsstaterne kan indføre 
kapacitetsmekanismer med forbehold af 
bestemmelserne i denne artikel og 
Unionens statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne
indføre kapacitetsmekanismer med henblik 
på at tage højde for tilbageværende 
problemer, som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. Medlemsstaterne kan indføre 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
tage højde for tilbageværende problemer, 
som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

Or. en
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Ændringsforslag 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne
indføre kapacitetsmekanismer med henblik 
på at tage højde for tilbageværende 
problemer, som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. Medlemsstaterne kan indføre 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
tage højde for tilbageværende problemer, 
som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

Or. pl

Begrundelse

Elforsyningen er også en mekanisme, der kan karakteriseres som markedsbaseret.

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

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne
indføre kapacitetsmekanismer med henblik 
på at tage højde for tilbageværende 
problemer, som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. Medlemsstaterne kan indføre 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
tage højde for tilbageværende problemer, 
som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af statsstøtte skal anvendes i tråd med den dynamiske, markedsbaserede tilgang, 
så det bliver tydeligt, at kapacitetsbaserede betalinger ikke skaber økonomiske fordele, men 
skal ses som et vederlag for at bidrage til forsyningssikkerheden. På den baggrund udgør 
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kapacitetsmekanismer ikke støtte til producenter eller en efterspørgselsregulerende ressource 
men snarere et retfærdigt redskab, der er designet til at fordele ansvaret for 
forsyningssikkerheden mellem kapacitetsleverandører og transmissionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1018
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne 
indføre kapacitetsmekanismer med 
henblik på at tage højde for tilbageværende 
problemer, som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. Med henblik på at tage højde for 
tilbageværende problemer, som ikke kan 
løses gennem foranstaltninger i medfør af 
artikel 18, stk. 3, udarbejder 
medlemsstaterne en plan, der beskriver de 
nødvendige foranstaltninger til løsning af 
problemerne, som skal gennemføres i 
løbet af en periode på højst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel og Unionens 
statsstøtteregler kan medlemsstaterne 
indføre kapacitetsmekanismer med 
henblik på at tage højde for tilbageværende 
problemer, som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. Med henblik på at tage højde for 
tilbageværende problemer, som ikke kan 
løses gennem foranstaltninger i medfør af 
artikel 18, stk. 3, udarbejder 
medlemsstaterne en plan, der beskriver de 
nødvendige foranstaltninger til løsning af 
problemerne, som skal gennemføres i 
løbet af en periode på højst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af bestemmelserne i 
denne artikel og Unionens statsstøtteregler 
kan medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer med henblik på at 
tage højde for tilbageværende problemer, 
som ikke kan løses gennem 
foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 
3.

1. For at afhjælpe resterende 
problemer, som ikke økonomisk kan 
elimineres af foranstaltningerne i henhold 
til artikel 18, stk. 3, kan medlemsstaterne 
indføre kapacitetsmekanismer, der er 
underlagt bestemmelserne i denne artikel 
og Unionens statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 1021
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i stk. 1 nævnte plan skal sigte mod en 
strukturel og permanent løsning af 
problemerne vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed ved hjælp af et 
eller flere af følgende tiltag:

a) udvidelse af kapaciteten til produktion 
af vedvarende energi 

b) energieffektivitet

c) prisfleksibelt elforbrug

d) lagring

e) sammenkobling.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udformning af 
kapacitetsmekanismerne skal 
medlemsstaterne indarbejde en 
bestemmelse om udtræden, der muliggør 
en effektiv udfasning af 
kapacitetsmekanismen, hvis 
ressourcetilstrækkelighedsvurderingen 
viser, at ressourceproblemerne er løst.

Or. en

Ændringsforslag 1023
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under gennemførelsen af den i 
stk. 1 omhandlede plan kan 
medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer, med forbehold af 
bestemmelserne i denne artikel og 
Unionens statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 1024
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udformning af 
kapacitetsmekanismer skal 
medlemsstaterne prioritere ressourcerne i 
henhold til de sociale, økonomiske og 
miljømæssige fordele, de indebærer.
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Or. en

Ændringsforslag 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 nævnte plan skal sigte 
mod en strukturel og permanent løsning 
af problemerne vedrørende 
ressourcetilstrækkelighed ved hjælp af et 
eller flere af følgende tiltag:

a) udvidelse af kapaciteten til produktion 
af vedvarende energi

b) energieffektivitet

c) prisfleksibelt elforbrug

d) lagring

e) sammenkobling

Or. en

Ændringsforslag 1026
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kapacitetsmekanismer må kun 
indføres, hvis de er udformet som følger: 
markedsbaseret, gennemsigtigt, 
teknologineutralt og åbent.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en europæisk og koordineret tilgang bør denne forordning fastlægge 
designprincipperne for kapacitetsmekanismer.
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Ændringsforslag 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Under gennemførelsen af den i 
stk. 1 omhandlede plan kan 
medlemsstaterne indføre 
kapacitetsmekanismer med forbehold af 
bestemmelserne i denne artikel og 
Unionens statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Flavio Zanonato

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den 
foretage en høring angående den 
foreslåede mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Kapacitetsmekanismer i form af 
strategiske reserver med kapacitet, der 
holdes uden for markedet, skal:
a) kun distribueres, hvis dag-til-dag- og 
intradag-markeder har svigtet, og 
transmissionssystemoperatørerne har 
opbrugt deres ekstra ressourcer for at 
skabe balance mellem udbud og 
efterspørgsel
b) sikre, at ubalancer i perioder, hvor 
strategiske reserver blev afsendt, afregnes 
som minimum til den tekniske prisgrænse, 
som markedsoperatørerne anvender i 
henhold til artikel 9
c) også være åbne for 
produktionskapacitet, der udleder 450 g 
CO2/kWh eller derover for at sikre en 
rimelig overgang
d) ikke tillade kapacitetsleverandører, der 
indgår i den strategiske reserve, at 
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returnere til markedet.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af en emissionsstandard skal ledsages af fastsættelse af realistiske men ambitiøse 
grænseværdier.

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

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den 
foretage en høring angående den 
foreslåede mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Kapacitetsmekanismer i form af 
strategiske reserver med kapacitet, der 
holdes uden for markedet:

a) må kun distribueres, hvis dag-til-dag-
og intradag-markeder har svigtet, og 
transmissionssystemoperatørerne har 
opbrugt deres ekstra ressourcer for at 
skabe balance mellem udbud og 
efterspørgsel

b) skal sikre, at ubalancer i perioder, hvor 
strategiske reserver blev afsendt, afregnes 
som minimum til den tekniske prisgrænse, 
som markedsoperatørerne anvender i 
henhold til artikel 9
c) skal også være åbne for 
produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover for at sikre en 
rimelig overgang må ikke tillade 
kapacitetsleverandører, der indgår i den 
strategiske reserve, at returnere til 
markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 1030
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater, 
agenturet og alle øvrige relevante 
interessenter, herunder 
forbrugerorganisationer. Før 
fremlæggelse af et forslag til en 
kapacitetsmekanisme til offentlig høring 
skal den nationale regulerende 
myndighed vurdere 
kapacitetsmekanismens effekt på 
energipriserne, navnlig over for private 
husstande. Evalueringsrapporten 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 1031
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater, 
navnlig med henblik på at øge den 
regionale deltagelse og den 
grænseoverskridende handel på 
markedsvilkår.

Or. en
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Ændringsforslag 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med alle 
interesserede parter, herunder også 
forbrugerorganisationer, og 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1033
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Beslutter en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den baseres 
på den tilstrækkelighedsvurdering, der er 
foretaget af den pågældende medlemsstat 
i overensstemmelse med den europæiske 
metode til tilstrækkelighedsvurdering 
udviklet af ENTSO-E.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er i sidste instans ansvarlige for elforsyningssikkerheden, og de skal 
overvåge ressourcetilstrækkeligheden inden for deres område og foretage egne 
ressourcetilstrækkelighedsvurderinger og undersøgelser, der lægges til grund for 
beslutningen om, hvorvidt kapacitetsmekanismer skal indføres i deres system. Der er behov 
for fælles regler og europæiske metoder til udarbejdelse af tilstrækkelighedsvurderinger.
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Ændringsforslag 1034
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme som minimum med 
elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den foretage 
en høring angående den foreslåede 
mekanisme med alle interesserede parter, 
herunder elsammenkoblede 
nabomedlemsstater.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1036
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger, 



AM\1133367DA.docx 151/194 PE609.625v01-00

DA

begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

andre forvridninger, der kan øge 
dekarboniseringsomkostningerne, hindre 
opfyldelse af målsætningerne i VE-
direktivet, begrænse handelen på tværs af 
landegrænser eller virke diskriminerende, 
og det skal understøtte alle 
produktionsteknologier, 
sammenkoblingskapaciteter, prisfleksibelt 
elforbrug, lagring og energieffektivitet. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet. 
Kapacitetsmekanismer skal udformes, så 
de er så lidt indgribende som muligt, 
omkostningerne skal fordeles ligeligt, og 
de må ikke skabe unødige byrder navnlig 
for energifattige forbrugere.
Produktionskapacitetsleverandører 
udvælges på grundlag af gennemsigtige 
kriterier, herunder fleksibilitetskriterier 
og laveste omkostninger for samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 1037
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet. Påvises der ikke et 
problem vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden i den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne anvende 
kapacitetsmekanismer. 
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Kapacitetsmekanismer anvendes i en 
periode på højst fire år.
Hvert fjerde år skal medlemsstaterne 
vurdere deres kapacitetsmekanismer og 
herunder især:
a) graden af støtte fra 
kapacitetsleverandører
b) kapacitetsmængden aftalt i henhold til 
mekanismen
c) kriterierne for udformning af 
mekanismen, herunder 
bæredygtighedskriteriet.

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer kan skabe alvorlige markedsforvridninger, hvis de ikke er udformet 
korrekt og konstrueret som midlertidige. De må ikke bruges som livliner for den 
konventionelle produktionskapacitet.

Ændringsforslag 1038
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer skal være 
åben for alle produktionsteknologier og 
alle former for lagring og prisfleksibelt 
elforbrug og herunder operatører i andre 
medlemsstater, medmindre det ikke er 
teknisk muligt. De må hverken skabe 
unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 1039
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Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer skal være 
markedsbaserede og må hverken skabe 
uberettigede markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er strengt 
nødvendigt for at afhjælpe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 1040
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer skal være 
udformet, så de hverken skaber unødige 
markedsforvridninger eller begrænser
handelen på tværs af landegrænser. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 1041
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 3. Kapacitetsmekanismer skal være 
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skabe unødige markedsforvridninger eller
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

udformet, så de hverken skaber unødige 
markedsforvridninger eller begrænser
handelen på tværs af landegrænser. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter, at principperne for udformning af kapacitetsmekanismer også skal omfatte en 
forpligtelse til at have klare regler og procedurer for udfasning af kapacitetsmekanismer, når 
de ikke længere er berettigede. Det er også nødvendigt at fastsætte en klar tidsfrist for 
harmonisering af eksisterende kapacitetsmekanismer med dette forslag for at undgå 
misforståelser mellem eksisterende og nye kapacitetsmekanismer. Den nye ordlyd angiver 
kravene til udformning af kapacitetsmekanismer med henblik på at begrænse deres 
indvirkning på markedet.

Ændringsforslag 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer skal være 
udformet, så de hverken skaber unødige 
markedsforvridninger eller begrænser
handelen på tværs af landegrænser. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 1043
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer skal være 
udformet, så de hverken skaber
markedsforvridninger eller begrænser
handelen på tværs af landegrænser. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet.

Or. en

Begrundelse

Udformning af kapacitetsmekanismer også skal omfatte en forpligtelse til at have klare regler 
og procedurer for udfasning af kapacitetsmekanismer, når de ikke længere er berettigede. Det 
er også nødvendigt at fastsætte en klar tidsfrist for harmonisering af eksisterende 
kapacitetsmekanismer med dette forslag.

Ændringsforslag 1044
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe uhensigtsmæssige
markedsforvridninger eller begrænse 
handelen på tværs af landegrænser. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 1045
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe unødige markedsforvridninger eller 
begrænse handelen på tværs af 
landegrænser. Kapacitetsmængden, som 
der er givet tilsagn om i mekanismen, må 
ikke overstige, hvad der er nødvendigt for 
at afhjælpe problemet.

3. Kapacitetsmekanismer må hverken 
skabe markedsforvridninger eller begrænse 
handelen på tværs af landegrænser. 
Kapacitetsmængden, som der er givet 
tilsagn om i mekanismen, må ikke 
overstige, hvad der er nødvendigt for at 
afhjælpe problemet.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Decentrale ressourcer og 
prisfleksibelt elforbrug skal sikres lige 
adgang til kapacitetsmekanismer, og deres 
strukturelle fordele skal altid afspejles i 
mekanismen

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at kapacitetsmekanismer er åbne for alle markedsdeltagere, også på tværs 
af landegrænser, og at de indeholder fleksibilitetskriterier med henblik på effektivt at kunne 
levere kapacitet med kort varsel og i fleksibel volumen.

Ændringsforslag 1047
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ved certificering af kapaciteten 
skal der tages højde for de særlige 
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egenskaber ved prisfleksibel efterspørgsel 
og energilagring, herunder i 
produktdefinitioner og 
prækvalifikationskrav.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. de

Begrundelse

Indenlandske energiressourcer mindsker eksportafhængighed.

Ændringsforslag 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 

udgår
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dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer garanterer forsyningssikkerhed. Derfor er det helt uklart, hvorfor et 
klimapolitisk kriterium i denne sammenhæng tages med i betragtning. Fastsættelsen af en 
sådan CO2-grænseværdi medfører enorme ekstraomkostninger. Det europæiske 
emissionshandelssystem regulerer reduktionen af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 1050
Janusz Korwin-Mikke

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. pl

Begrundelse

EPS 550 svækker prissignalet skabt af EU ETS, som er dekarboniseringspolitikkens 
hovedværktøj, og indfører en regulering, der ikke er teknologisk neutral. EPS 550 indfører en
præference for gasenheder, hvilket vil svække den Europæiske Unions energiuafhængighed.

Ændringsforslag 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP:
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1053
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András Gyürk, György Hölvényi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1055
Cristian-Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1056
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelse af kapacitetsmekanismer har til formål at løse problemer med utilstrækkelig 
produktionskapacitet og skal baseres på en teknologineutral tilgang. Der skal ligeledes 
fastsættes klare regler for effektiv udfasning af kapacitetsmekanismer.
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Ændringsforslag 1057
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Ændringsforslag 1058
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1059
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer skal i udformningen være teknologineutrale og ikke-diskriminerende i 
forhold til konkrete konventionelle kraftværker. Fra et økonomisk synspunkt ville det være 
ineffektivt. Desuden skal kapacitetsmekanismer have forsyningssikkerheden som formål. Ved 
at inddrage klimabeskyttelseskriterier i udformningen af kapacitetsmekanismer foretager man 
en unødvendig sammenblanding af to forskellige emner, og nedbringelse af CO2-udledningen 
er allerede omhandlet i ETS (det europæiske emissionshandelssystem).
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Ændringsforslag 1060
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det europæiske emissionshandelssystem (ETS) er det primære middel til at nedbringe 
drivhusgasudledningen og hører under klimapolitikken. At indarbejde emissionsstandarden i 
elektricitetsforordningen vil være uberettiget, da den er baseret på artikel 194 i TEUF, der 
udelukkende omhandler energipolitikken. Navnlig vil emissionsstandarden virke 
diskriminerende og være i modstrid med artikel 194, stk. 2, som sikrer medlemsstaterne retten 
til at fastlægge deres eget energimiks. Som den er udformet, vil emissionsstandarden udelukke 
en stor del af de konventionelle energikilder fra kapacitetsmarkederne.

Ændringsforslag 1063
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 

udgår
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ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh.
Eksisterende produktionskapacitet, der 
udleder 650 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.
Eksisterende produktionskapacitet, der 
udleder 600 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 10 
år efter denne forordnings ikrafttræden.
Produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover, må ikke længere 
indgå i kapacitetsmekanismer, når der er 
gået 15 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.
Installationer til afbrænding af røggas, 
herunder giftgas, skal ikke være omfattet 
af CO2-emissionsgrænser, når man tager 
den effektive energigenindvinding af 
røggasser og miljøfordelene herved i 
betragtning, samt at det høje CO2-indhold 
i røggasserne stammer fra 
industriprocesser, f.eks. stålfremstilling 
("indeholdt CO2" i henhold til 
forordningen om overvågning og 
rapportering af drivhusgasemissioner).
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CO2-emissionfaktoren for et 
elektricitetsproduktionsanlæg skal baseres 
på nettets effektivitet ved nominel 
kapacitet på ISO-betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1065
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh for installationer med en 
nominel kapacitet på under 200 MW og 
under 450 g CO2/kWh for installationer 
med større kapacitet. 
Produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover, må ikke længere 
indgå i kapacitetsmekanismer, når der er 
gået 5 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.
Beregningen af CO2/kWh i henhold til det 
første underafsnit skal baseres på nettets 
effektivitet ved nominel kapacitet på ISO-
betingelser.

Or. en

Begrundelse

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.
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Ændringsforslag 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP:
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet er kun 
berettiget til at deltage i en 
kapacitetsmekanisme, hvis:
a) den samlede drivhusgasudledning pr. 
kilowatttime produceret elektricitet i 
installationen ikke 350 g CO2-
ækvivalenter senest [OP: datoen for 
ikrafttrædelsen] og
b) belastningen kan skaleres op og ned 
med mindst 5 % af kapaciteten pr. minut.
Kapacitetsleverandører skal overholde 
EU’s miljøkvalitetsstandarder og bedste 
tilgængelige teknikker (BAT) for at 
deltage i kapacitetsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede bæredygtighedskriterier vil direkte bringe EU’s klimaforpligtelser i fare ved at 
åbne mulighed for at støtte nogle relativt højeffektive kulkraftværker (og muligvis brunkul) 
med varmeindvinding (f.eks. kombinerede kraftvarmeværker) og/eller samforbrændingsanlæg 
til biomasse. Det er afgørende at stramme kravet til 350 g CO2/kWh og sikre, at niveauet 
sænkes over tid. Kapacitetsmekanismer bør kun tillades, når de bidrager til stabiliteten i 
systemet, og fleksibilitet er en centralt middel til at sikre dette.

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

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 

4. Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer, kan begrænse den 
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investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

grænseoverskridende deltagelse for 
produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover.

Or. en

Ændringsforslag 1068
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet er alene 
berettiget til at deltage i en 
kapacitetsmekanisme, hvis dennes 
emissioner er under 350 g CO2/kWh. 
Deltagende kraftværker skal underlægges 
krav om at overholde de europæiske 
luftkvalitetsstandarder, herunder den 
bedste tilgængelige teknik, i henhold til 
referencedokumenter til direktiv 
2010/75/EU om industriemissioner. 
Atomenergi kan kun inddrages, hvis alle 
omkostninger til håndtering af radioaktivt 
affald, dekommissionering og ansvar 
dækkes i fuldt omfang af operatøren.

Or. en

Ændringsforslag 1069
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh.

Or. de

Begrundelse

Hvis tærskelværdien på 550 g kun blev anvendt på nye anlæg, ville de fleste ulemper ved 
grænseværdien være undgået. Tidligere investeringer ville ikke blive forringet, og 
kapacitetsmarkederne ville forblive styrbare, idet alle eksisterende anlæg på markedet ville 
stå til rådighed for kapacitetsmarkedet.

Ændringsforslag 1070
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Hvis kraftvarmeproduktion 
anvendes, skal både kraft- og 
varmeproduktion indgå i beregningen af 
den faktiske 
emission. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 1071
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Derudover skal 
produktionskapacitet fra vedvarende 
energi kombineret med lagring 
prioriteres. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

For at støtte dekarbonisering af sektoren, bør vedvarende energi, som kan omfordeles, 
prioriteres. Det skaber incitament til at investere i vedvarende energi, der kan omfordeles, og 
fremme vigtige moderniseringer i sektoren.

Ændringsforslag 1072
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP:
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Derudover skal 
produktionskapacitet fra 
omkostningseffektiv vedvarende energi 
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kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

kombineret med lagring prioriteres.
Produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover, må ikke længere 
indgå i kapacitetsmekanismer, når der er 
gået 5 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Hvis kraftvarmeproduktion 
anvendes, skal både kraft- og 
varmeproduktion indgå i beregningen af 
den konkret emission.
Produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover, må ikke længere 
indgå i kapacitetsmekanismer, når der er 
gået 5 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1074
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 4. Produktionskapacitet er alene 
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der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

berettiget til at deltage i en 
kapacitetsmekanisme, hvis dennes 
emissioner er under 350 g CO2/kWh, og 
hvis belastningen kan skaleres op og ned 
med mindst 5 % af kapaciteten pr. minut.

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer skal indeholde fleksibilitetskriterier for effektivt at kunne levere 
kapacitet med kort varsel og ved fleksibel volumen.

Ændringsforslag 1075
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh ved beregning i henhold til 
mærkelasten.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 2 år 
efter denne forordnings ikrafttræden eller 5 
år for anlæg, der indgår i strategiske 
reserver.

Or. en

Begrundelse

For at nå de europæiske emissionsmål er det afgørende at udfase de mest forurenende anlæg, 
og derfor bør indførelsen af emissionsstandarden fremskyndes for den eksisterende 
produktionskapacitet, dog med undtagelse i en periode på 5 år for anlæg, der indgår i 
strategiske reserver, da denne mekanisme bevirker langt mindre forvridning.

Ændringsforslag 1077
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, 
medmindre det drejer sig om strategiske 
reserver, hvis dennes emissioner er under 
550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, medmindre det 
drejer sig om strategiske reserver, når der 
er gået 5 år efter denne forordnings 
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ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1078
Henna Virkkunen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, 
medmindre det drejer sig om strategiske 
reserver, hvis dennes emissioner er under 
550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Strategiske reserver er ikke en del af markedet og benyttes kun under særlige 
omstændigheder. Disse reserver aktiveres kun sjældent, og udledningen herfra vil være 
ubetydelig. Strategiske reserver har til formål at sikre, at dag-til-dag-markedet kan cleares.

Ændringsforslag 1079
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 

4. Produktionskapacitet, for hvilken 
der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter den [OP: 
ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at 
deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis 
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dennes emissioner er under 550 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

dennes emissioner er under 600 g 
CO2/kWh. Produktionskapacitet, der 
udleder 600 g CO2/kWh eller derover, må 
ikke længere indgå i 
kapacitetsmekanismer, når der er gået 10 år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1080
Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved undtagelse fra det foregående 
stykke kan medlemsstater, hvor over 
[20 %] af elektriciteten i [2015] blev 
produceret af faste fossile brændstoffer, 
og BNP pr. indbygger i markedspriser 
ikke oversteg 60 % af det gennemsnitlige 
BNP pr. indbygger i markedspriser for 
hele EU1a, inddrage eksisterende 
produktionskapacitet og ny 
produktionskapacitet, hvorom der er 
truffet investeringsbeslutning om senest 
[et år] efter [OP: denne forordnings 
ikrafttræden] i kapacitetsmekanismer, 
hvis udledningen er over 550 g CO2/kWh, 
i tilfælde, hvor forsyningssikkerheden er 
truet i henhold til en vurdering foretaget 
af den nationale kompetente myndighed.

I de pågældende medlemsstater må 
produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller derover, ikke længere 
indgå i kapacitetsmekanismer, når der er 
gået [15 år] efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Efter fem år fra [15 år efter denne 
forordnings ikrafttræden] kan de 
pågældende medlemsstater inddrage 
produktionskapacitet, der udleder 550 g 
CO2/kWh eller mere i 
kapacitetsmekanismer, hvis 
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forsyningssikkerheden fortsat er truet i 
henhold til en vurdering foretaget af 
nationale kompetente myndighed.

_________________

1a Følgende medlemsstater skal opfylde 
disse kriterier: Bulgarien, Tjekkiet, 
Estland, Grækenland, Ungarn, Polen, 
Portugal, Rumænien.

Or. en

Begrundelse

Den nye emissionsstandard på under 550 g CO2/kWh (EPS 550) afspejler ikke forskellene i 
EU-landenes energimiks, og derfor bør ordlyden ændres med henblik på at garantere 
forsyningssikkerheden i alle medlemsstater. Kapacitetsmekanismer i visse medlemsstater er 
nødvendige for at fremme investeringer i nye kapacitet og holde den eksisterende, 
konventionelle produktion i drift.

Ændringsforslag 1081
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når en medlemsstat ønsker at 
etablere en kapacitetsmekanisme, skal det 
ske gennem en udbudsproces for 
kapacitetsleverandører. Udbudsprocessen 
skal fastlægge et sæt klare og 
transparente miljøkriterier med henblik 
på at kunne prioritere de mest 
bæredygtige og energieffektive 
kapacitetskilder, herunder prisfleksibelt 
elforbrug. Udbudsprocessen skal også 
medtage fleksibilitetskriterier i 
udbudskriterierne. De bydende 
kapacitetsleverandører skal kunne skalere 
belastningen op og ned med mindst 5 % af 
deres kapacitet pr. minut. For at kunne 
deltage i et udbud skal 
kapacitetsleverandørerne overholde EU’s 
miljøkvalitetsstandarder, og ydelsen må 
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ikke overstige de strengeste 
emissionsniveauer i henhold til BAT og 
højere intervaller for 
energieffektivitetsniveau i henhold til 
BAT i alle relevante BAT-konklusioner 
fastlagt for nye anlæg, der ønsker at 
deltage i kapacitetsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer kan skabe alvorlige markedsforvridninger, hvis de ikke er udformet 
korrekt og konstrueret som midlertidige. De må ikke bruges som livliner for den 
konventionelle produktionskapacitet. Det er afgørende at sådanne mekanismer er åbne for 
alle markedsdeltagere, også på tværs af landegrænser, og at de indeholder 
fleksibilitetskriterier med henblik på effektivt at kunne levere kapacitet med kort varsel og i 
fleksibel volumen.

Ændringsforslag 1082
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis det vurderes som nødvendigt 
på baggrund af en effektvurdering, skal 
fleksibilitetskriterier indgå ved udvælgelse 
af kapacitetsleverandører til en 
kapacitetsmekanisme. Sådanne kriterier 
har til formål at maksimere 
skaleringsmulighederne og minimere det 
nødvendige stabile produktionsniveau i 
kraftværker, der indgår i 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

Ved at medtage fleksibilitetskriterier i processen til udvælgelse af kapacitetsleverandører 
sikrer man, at støtte primært tildeles til den mest effektive reservekapacitet. Kriterierne, der 
har til formål at maksimere skalerbarheden i den tilgængelige kapacitet og sænke 
kapacitetsleverandørernes nedre tilpasningsgrænse vil bidrage til at afhjælpe problemerne 
med overkapacitet i ufleksible energiressourcer.
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Ændringsforslag 1083
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Produktionskapacitet, der udleder 
550 g CO2/kWh, og for hvilken der er 
truffet endelig beslutning om investering 
inden (OP - denne forordnings 
ikrafttræden), bliver ikke påvirket med 
tilbagevirkende kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1084
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kapacitetsmekanismer skal 
belønne bidrag fra alle ressourcer på 
samme måde, herunder også prisfleksibelt 
forbrug og aggregerede ressourcer. De 
fastlægger klare bestemmelser vedrørende 
ikke-diskriminerende produktdefinitioner 
og medtager prækvalifikationskrav. 
Kapacitetsmekanismer skal afspejle de 
strukturelle fordele ved distribuerede og 
efterspørgselsrelaterede ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at sådanne mekanismer er åbne for alle markedsdeltagere, også på tværs af 
landegrænser, og at de indeholder fleksibilitetskriterier med henblik på effektivt at kunne 
levere kapacitet med kort varsel og i fleksibel volumen.
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Ændringsforslag 1085
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis en tilstrækkelighedsvurdering 
for en medlemsstat foretaget i henhold til 
principperne i artikel 19 viser alvorlige og 
vedvarende problemer med 
forsyningssikkerheden, kan 
medlemsstaten søge om midlertidig 
undtagelse fra anvendelsen af artikel 23, 
stk. 4, for den eksisterende 
produktionskapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 1086
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Kapacitetsprodukter må højst 
fastlægges med en tidshorisont på 4 år. 
Den samme kontraktperiode skal være 
gældende for alle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 

udgår
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den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1089
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer. Medlemsstaterne
må ligeledes ikke anvende 
kapacitetsmekanismer på markeder med 
regulerede priser eller prisloft, hvis de 
ikke har nået deres sammenkoblingsmål, 
eller hvis netregler og retningslinjer ikke i 
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fuldt omfang er gennemført og anvendes.

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsmekanismer bør ikke indføres på markeder, der endnu ikke er fuldt åbne, og hvor 
sammenkoblingskapacitet mangler.

Ændringsforslag 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den 
redegøre for sammenhængen til den 
europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, 
navnlig vedrørende berettigelse, omfang, 
start og ophør samt flerårig 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1091
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. en
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Ændringsforslag 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag overholder ikke nærhedsprincippet. Overvågning og vurdering af 
ressourcetilstrækkelighed på europæisk niveau er nødvendigt og kan muligvis være en hjælp, 
men den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal udelukkende supplere og 
understøtte den nationale ressourcetilstrækkelighedsvurdering.

Ændringsforslag 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. pl

Begrundelse

Hovedreferencepunktet ved indførelse af kapacitetsmekanismer bør være en 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering udført på det nationale niveau.

Ændringsforslag 1096
Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 5. Medlemsstaterne kan anvende 
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vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

kapacitetsmekanismer, når de opfylder 
Europa-Kommissionens retningslinjer for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 
2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 1097
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Medlemsstaterne skal tage højde 
for resultaterne af den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, når 
de beslutter at anvende 
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske 
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Ønsker en medlemsstat at indføre 
en kapacitetsmekanisme, skal den 
redegøre for dens overensstemmelse med 
ressourcetilstrækkelighedsvurderingerne, 
navnlig med hensyn til berettigelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 1099
Rolandas Paksas
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den europæiske
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende 
kapacitetsmekanismer.

5. Påvises der ikke et problem 
vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i 
den nationale
ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må 
medlemsstaterne ikke anvende
kapacitetsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved udformning af 
kapacitetsmekanismerne skal 
medlemsstaterne indarbejde en 
bestemmelse om udtræden, der muliggør 
en effektiv udfasning af 
kapacitetsmekanismen, hvis 
ressourcetilstrækkelighedsvurderingen 
viser, at ressourceproblemerne er løst.

Or. en

Ændringsforslag 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan anvende 
kapacitetsmekanismer, hvis en 
tilstrækkelig sammenkoblingsgrad ikke er 
nået, og hvis det er berettiget i henhold til 
resultaterne af den nationale 
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ressourcetilstrækkelighedsvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1102
Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kapacitetsmekanismer skal 
udformes, så der er taget højde for en 
effektiv udfasning, når problemerne 
vedrørende ressourcetilstrækkelighed er 
løst. Til det formål skal 
kapacitetsmekanismen indeholde en 
specifik bestemmelse om udtræden.

Or. en

Ændringsforslag 1103
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når de gennemføres, skal 
kapacitetsmekanismerne være korrekt 
udformet: markedsbaserede, 
teknologineutrale, åbne for eksisterende 
og nye ressourcer og åbne for deltagelse 
på tværs af landegrænser.

Or. en

Ændringsforslag 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved udformning af 
kapacitetsmekanismer skal 
medlemsstaterne tage hensyn til 
miljømålsætningen om at udfase 
miljøskadelig og økonomisk skadelig 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1105
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a

Ved udformning af 
kapacitetsmekanismerne skal 
medlemsstaterne indarbejde en 
bestemmelse om udtræden, der muliggør 
en effektiv udfasning af 
kapacitetsmekanismen, hvis 
ressourcetilstrækkelighedsvurderingen 
viser, at ressourceproblemerne er løst.

Or. en

Ændringsforslag 1106
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår

Eksisterende mekanismer

Medlemsstater, der anvender 



AM\1133367DA.docx 189/194 PE609.625v01-00

DA

kapacitetsmekanismer den [OP:
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Or. en

Ændringsforslag 1107
Claude Turmes
for Verts/ALE-gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 18a, 21 og 23. Uden 
at dette berører den øjeblikkelige 
anvendelse af emissionsgrænserne og 
kravene til fleksibilitet i henhold til artikel 
23, skal medlemsstaterne senest [to år fra 
denne forordnings ikrafttræden] foretage 
en gennemgang af de eksisterende 
kapacitetsmekanismer og tilhørende 
kontraktvilkår og administrative 
ordninger og tilse, at de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning. De fremsender en 
detaljeret rapport til Kommissionen om 
resultaterne af gennemgangen og de 
trufne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår skal eksisterende kapacitetsregulerende markedsmekanismer hurtigst 
muligt samordnes med de generelle bestemmelser.

Ændringsforslag 1108
Pavel Telička
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 inden [to] 
år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en klar tidsfrist for tilpasning af eksisterende 
kapacitetsmekanismer, så de opfylder bestemmelserne i dette forslag.

Ændringsforslag 1109
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 inden [to] 
år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er klart hensigtsmæssigt at fastsætte en klar tidsfrist for tilpasning af eksisterende 
kapacitetsmekanismer, så de opfylder bestemmelserne i dette forslag.

Ændringsforslag 1110
Miroslav Poche
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 inden to år 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til den lovgivningsmæssige klarhed er der behov for at angive en specifik tidsfrist 
for eksisterende mekanismers opfyldelse af de regler, der foreslås i denne forordning.

Ændringsforslag 1111
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 inden to år 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 indtil den 
31. december 2030.

Or. pl

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at overholde princippet om berettigede forventninger, som 
ville kræve indførelsen af en behørig tilpasningsperiode, for at medlemsstaterne kan tilpasse 
kapacitetsmekanismerne til kravene, der fremgår af forordningen.

Ændringsforslag 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 senest den 
31. december 2030.

Or. en

Ændringsforslag 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23 senest den 
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31. december 2030.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastlægges en rimelig overgangsperiode for medlemsstater, der benytter en 
kapacitetsmekanisme, i forhold til den dato, hvor elektricitetsforordningen træder i kraft.

Ændringsforslag 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer den [OP: 
ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender 
kapacitetsmekanismer, skal tilpasse deres 
mekanismer til at opfylde artikel denne 
forordnings artikel 18, 21 og 23.

Or. en

Ændringsforslag 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a

Inden for 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden skal en 
rådgivende gruppe vedrørende 
elektricitetsmarkedets udformning 
nedsættes. Den rådgivende gruppe 
sammensættes af eksperter på højt niveau 
fra medlemsstaterne samt en ligeligt 
sammensat gruppe af eksperter fra 
energisektoren, herunder 
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forsyningsselskaber, investorer, 
teknologileverandører, netoperatører, 
klimaorganisationer, 
forbrugerrepræsentanter og 
repræsentanter for de lokale 
energisammenslutninger.

Den rådgivende gruppe bistår 
Kommissionen med ekspertise og viden og 
bistår og rådgiver Kommissionen ved 
vurdering af udfordringerne i 
udformningen af det nuværende 
energimarked og udarbejdelse af 
fremtidige politiske initiativer på området. 
Gruppens arbejde består konkret i at 
udarbejde udtalelser, anbefalinger og 
rapporter, når det er relevant.

Inden for 24 måneder fra nedsættelsen af 
den rådgivende gruppe udarbejder 
Kommissionen sine konklusioner på 
baggrund af diskussionerne i form af en 
meddelelse, der beskriver de strategiske 
prioriteter for et europæisk 
elektricitetsmarked, der kan tiltrække de 
nødvendige investeringer til en 
bæredygtig, sikker og omkostningseffektiv 
energiomlægning.

Or. en
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