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Ændringsforslag 201
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. En sådan bistand kompenseres.

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. For en sådan bistand gives 
kompensation, der som minimum 
omfatter følgende:
a) den elektricitet, der leveres til den 
anmodende medlemsstats territorium
b) alle andre relevante og rimelige 
omkostninger, der er afholdt ved ydelsen 
af solidaritet, herunder, hvis det er 
relevant, omkostninger ved sådanne 
foranstaltninger, der måtte være blevet 
fastlagt på forhånd
c) godtgørelse af enhver kompensation, 
der følger af retssager, voldgiftssager eller 
lignende sager og forlig og de forbundne 
omkostninger ved sådanne sager, der 
involverer den medlemsstat, som yder 
solidaritet, til de enheder, der er involveret 
i ydelsen af en sådan solidaritet.
Medlemsstaterne træffer inden den 1. 
december 2019 de fornødne tekniske, 
juridiske og finansielle foranstaltninger 
med henblik på gennemførelse af dette 
stykke. Disse foranstaltninger kan 
fastsætte de praktiske retningslinjer for 
hurtig betaling.

Or. es

Ændringsforslag 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. En sådan bistand kompenseres.

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. For en sådan bistand gives en 
rimelig kompensation, der som minimum 
dækker udgiften til den elektricitet, der 
leveres til den anmodende medlemsstats 
territorium, og alle andre relevante 
omkostninger, der er afholdt ved ydelsen 
af bistand, herunder, hvis det er relevant, 
planlagt bistand, som ikke iværksættes; 

Or. en

Begrundelse

Minimumskravene for rimelig kompensation bør være fastsat og være i overensstemmelse med 
kravene i forordningen om gasforsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. En sådan bistand kompenseres.

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise, idet medlemsstaternes beføjelser 
og de nationale myndigheders 
uafhængighed respekteres. En sådan 
bistand kompenseres.

Or. it

Ændringsforslag 204
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. En sådan bistand kompenseres.

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. En sådan bistand kompenseres i 
overensstemmelse med principper, som er 
fastlagt i henhold til artikel 7a i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

For at undgå uenighed med hensyn til kompensation, bør principperne for kompensation 
fastlægges af et neutralt organ på EU-plan – ACER. Formålet er desuden at opnå konsekvens 
i forhold til tidligere ændringsforslag, som fastlægger ACER's rolle med hensyn til at 
harmonisere listerne over beskyttede kunder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. En sådan bistand kompenseres.

2. Hvor det er muligt og nødvendigt, 
tilbyder medlemsstaterne at hjælpe 
hinanden med at forebygge eller afbøde en 
elkrise. For en sådan bistand gives en 
rimelig kompensation, idet der tages 
hensyn til de enkelte medlemsstaters 
økonomiske formåen.

Or. en

Ændringsforslag 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 2. Ikke-markedsforanstaltninger skal
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aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er udtømt. 
De må ikke unødigt fordreje konkurrencen 
og et velfungerende elmarked. De skal 
være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige.

aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
det er sandsynligt, at alle markedets andre
muligheder er udtømt, eller de er udtømt, 
og når fortsatte markedsaktiviteter kan 
føre til yderligere forværring af en 
krisesituation. De må ikke unødigt fordreje 
konkurrencen og et velfungerende 
elmarked. De skal være nødvendige, 
forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og 
midlertidige.

Or. en

Ændringsforslag 207
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er udtømt. 
De må ikke unødigt fordreje konkurrencen 
og et velfungerende elmarked. De skal 
være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige.

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er udtømt. 
De må ikke unødigt fordreje konkurrencen 
og et velfungerende elmarked. De skal 
være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige. Berørte 
markedsdeltagere skal hurtigst muligt 
orienteres behørigt om indførelsen af 
eventuelle ikke-markedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed er af central betydning for velfungerende elmarkeder. Markedsdeltagere 
skal orienteres behørigt om enhver anvendelse af ikke-markedsforanstaltninger, eksempelvis 
begrænsning af disponibel transmissionskapacitet eller ikke-markedsbaseret omfordeling.

Ændringsforslag 208
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning



AM\1134266DA.docx 7/19 PE610.658v01-00

DA

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er udtømt. 
De må ikke unødigt fordreje konkurrencen 
og et velfungerende elmarked. De skal 
være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige.

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun som 
en sidste udvej, hvis alle markedets andre 
muligheder er udtømt. De må ikke unødigt 
fordreje konkurrencen og et velfungerende 
elmarked. De skal være nødvendige, 
forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og 
midlertidige og skal fuldt ud tage hensyn 
til principper, som er fastlagt i henhold til 
artikel 7a i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke stykket og understrege vigtigheden af i videst 
muligt omfang at afstå fra at iværksætte ikke-markedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er udtømt. 
De må ikke unødigt fordreje konkurrencen 
og et velfungerende elmarked. De skal 
være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige.

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er udtømt. 
De må ikke unødigt fordreje konkurrencen 
og et velfungerende elmarked. De skal 
være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige. Når de 
aktiveres, bør der gives kompensation for 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-markedsforanstaltninger kan 
aktiveres i en krisesituation, men kun hvis 
alle markedets andre muligheder er 
udtømt. De må ikke unødigt fordreje 
konkurrencen og et velfungerende 
elmarked. De skal være nødvendige, 
forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og 
midlertidige.

2. Når markedets funktion kan 
bringe en løsning af krisen i fare, skal der 
iværksættes ikke-
markedsforanstaltninger. De må ikke 
unødigt fordreje konkurrencen og et 
velfungerende elmarked. De skal være 
nødvendige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og midlertidige.

Or. en

Ændringsforslag 211
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Transaktioner må kun indskrænkes 
i overensstemmelse med reglerne i artikel 
14, stk. 2, i elforordningen [den foreslåede 
elforordning] og de regler, der er vedtaget 
for at præcisere denne bestemmelse; det 
gælder også begrænsning af allerede tildelt 
overførselskapacitet, begrænsning af 
tilvejebringelse af grænseoverskridende 
kapacitet til kapacitetsoverførsel eller 
begrænsning af tidsplaner.

3. Transaktioner må kun indskrænkes 
i overensstemmelse med reglerne i artikel 
14, stk. 2, i elforordningen [den foreslåede 
elforordning], artikel 72 i Kommissionens 
forordning (EU) 2015/1222 om 
fastsættelse af retningslinjer for 
kapacitetstildeling og håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger og de regler, der 
er vedtaget for at præcisere denne 
bestemmelse; det gælder også begrænsning 
af allerede tildelt overførselskapacitet, 
begrænsning af tilvejebringelse af 
grænseoverskridende kapacitet til 
kapacitetsoverførsel eller begrænsning af 
tidsplaner.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at præcisere, at også andre stykker i artikel 14 drejer sig om kapacitetstildeling; 
eksempelvis fastslås det i stykke 3, at "Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne 
og/eller de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende strømme, skal 



AM\1134266DA.docx 9/19 PE610.658v01-00

DA

stilles til rådighed for markedsdeltagerne". Det er også vigtigt at inkludere en henvisning til 
forordningen om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Ændringsforslag 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Så snart som muligt og ikke senere 
end seks uger efter, at en elkrise er 
erklæret, fremsender de pågældende 
kompetente myndigheder i samråd med de 
nationale tilsynsmyndigheder (medmindre 
dette er den kompetente myndighed) en 
evalueringsrapport til 
elektricitetskoordinationsgruppen og 
Kommissionen.

1. Så snart som muligt og ikke senere 
end seks uger efter, at elkrisen er ovre, 
fremsender de pågældende kompetente 
myndigheder i samråd med de nationale 
tilsynsmyndigheder (medmindre dette er 
den kompetente myndighed) en detaljeret
evalueringsrapport til 
elektricitetskoordinationsgruppen og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en beretning om den bistand, der er 
ydet til eller modtaget fra de 
omkringliggende medlemsstater og ikke-
EU-lande

(d) en beretning om den bistand, der er 
forberedt, ydet til eller modtaget fra de 
omkringliggende medlemsstater og ikke-
EU-lande

Or. en

Ændringsforslag 214
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) elkrisens økonomiske konsekvenser 
og virkningerne af de trufne 
foranstaltninger i elsektoren, navnlig 
mængden af den ikke-forsynede energi og 
omfanget af manuel forbrugsaflastning 
(herunder en sammenligning mellem 
omfanget af frivillig og tvungen 
forbrugsaflastning)

(e) elkrisens økonomiske konsekvenser 
og virkningerne af de trufne 
foranstaltninger i elsektoren, navnlig 
mængden af den ikke-forsynede energi og 
omfanget af manuel forbrugsaflastning 
(herunder en sammenligning mellem 
omfanget af frivillig og tvungen 
forbrugsaflastning) samt de 
foranstaltninger, der pålægges 
interesserede parter såsom elproducenter, 
leverandører af energi og andre relevante 
markedsdeltagere

Or. en

Begrundelse

Selv om listen indledes med ordet "navnlig", bør de økonomiske følger for elproducenter og 
andre tjenesteydere (efterspørgselsreaktion og lagring) af foranstaltninger, der iværksættes i 
forbindelse med kriser, nævnes eksplicit (ikke alene prisen på energi, men også andre følger 
som f.eks. opstart af enheder uden for prioriteringsrækkefølgen, disoptimering af 
produktionen eller af vedligeholdelsesprogrammer osv.).

Ændringsforslag 215
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) elkrisens økonomiske konsekvenser 
og virkningerne af de trufne 
foranstaltninger i elsektoren, navnlig 
mængden af den ikke-forsynede energi og 
omfanget af manuel forbrugsaflastning 
(herunder en sammenligning mellem 
omfanget af frivillig og tvungen 
forbrugsaflastning)

(e) elkrisens økonomiske konsekvenser 
og virkningerne af de trufne 
foranstaltninger i elsektoren, navnlig 
mængden af den ikke-forsynede energi, 
begrænsning af den disponible eller 
tildelte overførselskapacitet og omfanget 
af manuel forbrugsaflastning (herunder en 
sammenligning mellem omfanget af 
frivillig og tvungen forbrugsaflastning)

Or. en
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Begrundelse

For at det indre elmarked kan fungere godt, er der behov for en høj grad af gennemsigtighed.

Ændringsforslag 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) elkrisens økonomiske konsekvenser 
og virkningerne af de trufne 
foranstaltninger i elsektoren, navnlig 
mængden af den ikke-forsynede energi og 
omfanget af manuel forbrugsaflastning 
(herunder en sammenligning mellem 
omfanget af frivillig og tvungen 
forbrugsaflastning)

(e) elkrisens økonomiske 
konsekvenser, de økonomiske følgerne for 
elproducenterne og virkningerne af de 
trufne foranstaltninger i elsektoren, navnlig 
mængden af den ikke-forsynede energi og 
omfanget af manuel forbrugsaflastning 
(herunder en sammenligning mellem 
omfanget af frivillig og tvungen 
forbrugsaflastning)

Or. en

Ændringsforslag 217
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) en detaljeret begrundelse for 
anvendelsen af ikke-
markedsforanstaltninger i tilfælde, hvor 
der blev iværksat sådanne

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at retfærdiggøre anvendelsen af ikke-markedsforanstaltninger ville udgøre 
en yderligere afskrækkende omstændighed for medlemsstaterne for så vidt angår anvendelsen 
af sådanne foranstaltninger.
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Ændringsforslag 218
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) en ajourført handlingsplan 
såfremt krisen skyldtes strukturelle 
svagheder i systemet

Or. en

Ændringsforslag 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den pågældende kompetente 
myndighed fremlægger resultaterne af 
vurderingen for 
elektricitetskoordinationsgruppen.

4. Den pågældende kompetente 
myndighed fremlægger resultaterne af 
vurderingen for 
elektricitetskoordinationsgruppen, og 
resultaterne skal afspejles i 
ajourføringerne af 
risikoberedskabsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 220
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den pågældende kompetente 
myndighed fremlægger resultaterne af 

4. Den pågældende kompetente 
myndighed fremlægger resultaterne af 
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vurderingen for 
elektricitetskoordinationsgruppen.

vurderingen for 
elektricitetskoordinationsgruppen og for 
det relevante makroregionale 
partnerskab.

Or. en

Ændringsforslag 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a.

3. Elektricitetskoordinationsgruppen 
udsteder anbefalinger i henhold til den 
forretningsorden, som er vedtaget 
enstemmigt af gruppen.

Or. en

Ændringsforslag 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde med de kontraherende parter i 
Energifællesskabet

Samarbejde med de kontraherende parter i 
Energifællesskabet og tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

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

Medlemsstaterne og de kontraherende 
parter i Energifællesskabet opfordres til at 
arbejde tæt sammen i processen med at 
opstille elkrisescenarier og udarbejde 
risikoberedskabsplaner, således at der ikke 
træffes foranstaltninger, som bringer 
forsyningssikkerheden i medlemsstaterne, 
hos de kontraherende parter eller i Unionen 
i fare. I den forbindelse kan de 
kontraherende parter i Energifællesskabet
på Kommissionsopfordring deltage i 
møder i elektricitetskoordinationsgruppen 
vedrørende emner, de er berørt af.

Medlemsstaterne og de kontraherende 
parter i Energifællesskabet samt 
tredjelande, der tilslutter sig EU-elnettet, 
opfordres til at arbejde tæt sammen i 
processen med at opstille elkrisescenarier 
og udarbejde risikoberedskabsplaner, 
således at der ikke træffes foranstaltninger, 
som bringer forsyningssikkerheden i 
medlemsstaterne, hos de kontraherende 
parter, i tredjelande eller i Unionen i fare. I 
den forbindelse kan de kontraherende 
parter i Energifællesskabet og, såfremt det 
er relevant, andre tredjelande på 
Kommissionens opfordring deltage i 
møder i elektricitetskoordinationsgruppen 
vedrørende emner, de er berørt af.

Or. en

Ændringsforslag 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og de kontraherende 
parter i Energifællesskabet opfordres til at 
arbejde tæt sammen i processen med at 
opstille elkrisescenarier og udarbejde 
risikoberedskabsplaner, således at der ikke 
træffes foranstaltninger, som bringer 
forsyningssikkerheden i medlemsstaterne, 
hos de kontraherende parter eller i 
Unionen i fare. I den forbindelse kan de 
kontraherende parter i Energifællesskabet
på Kommissions opfordring deltage i 
møder i elektricitetskoordinationsgruppen 
vedrørende emner, de er berørt af.

Medlemsstaterne, de kontraherende parter i 
Energifællesskabet, EØS-landene og 
Schweiz opfordres til at arbejde tæt 
sammen i processen med at opstille 
elkrisescenarier og udarbejde 
risikoberedskabsplaner, således at der ikke 
træffes foranstaltninger, som bringer 
forsyningssikkerheden i medlemsstaterne, 
hos de kontraherende parter eller i 
regionen i fare. I den forbindelse kan de 
kontraherende parter i Energifællesskabet, 
EØS-landene og Schweiz på 
Kommissionens opfordring deltage i 
møder i elektricitetskoordinationsgruppen 
vedrørende emner, de er berørt af.

Or. en
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Ændringsforslag 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

Udøvelse af delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 10, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
ubestemt periode fra 
[Publikationskontoret indsætter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden].

3. Den i artikel 10, stk. 3, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt, hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201630.

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

6. En delegeret retsakt, der er vedtaget i 



PE610.658v01-00 16/19 AM\1134266DA.docx

DA

henhold til artikel 10, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet eller Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

_________________

30 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for en ubestemt periode fra 
[Publikationskontoret indsætter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden].

2. Beføjelserne til at vedtage de
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen 
for en periode på fem år fra 
[Publikationskontoret indsætter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden]. 
Kommissionen fremlægger senest seks 
måneder, inden femårsperioden udløber, 
en rapport vedrørende de delegerede 
beføjelser. Delegationen af beføjelser 
forlænges automatisk for perioder af 
tilsvarende varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 24.

Or. de

Ændringsforslag 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, meddeler den det 
samtidigt til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Ændringsforslag 228
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Beskriv de foranstaltninger, der 
skal afbøde elkrisen, navnlig 
foranstaltninger på efterspørgsels- og 
udbudssiden, med angivelse af, under 
hvilke omstændigheder disse 
foranstaltninger kan anvendes, og især 
hvad der kan udløse iværksættelsen heraf. 
Hvis ikke-markedsforanstaltninger 
overvejes anvendt, skal de være behørigt 
begrundet, jf. kravene i artikel 15.

c) Beskriv de foranstaltninger, der 
skal afbøde elkrisen, navnlig 
foranstaltninger på efterspørgsels-, net- og 
udbudssiden, med angivelse af, under 
hvilke omstændigheder disse 
foranstaltninger kan anvendes, og især 
hvad der kan udløse iværksættelsen heraf. 
Hvis ikke-markedsforanstaltninger 
overvejes anvendt, skal de være behørigt 
begrundet, jf. kravene i artikel 15.

Or. en

Ændringsforslag 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra e a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Beskriv de nationale 
foranstaltninger, der er nødvendige med 
henblik på at gennemføre og håndhæve 
de regionale foranstaltninger, der 
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er opnået enighed om i henhold til artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 230
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) relevante organisationer, der 
repræsenterer private elkunders interesser

udgår

Or. en

Begrundelse

At foretage høring af disse typer af organisationer (der repræsenterer husholdningernes 
interesser) – såfremt de findes – er efter vores mening unødigt vanskeligt og ofte næsten 
umuligt. Medlemsstaternes ansvar over for deres borgere med hensyn til 
elforsyningssikkerhed er absolut. Elforsyningssikkerheden varetages af staten (kompetent 
myndighed) og den nationale tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 231
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organisationer, der 
repræsenterer industrielle elkunders 
interesser, herunder gasselskaber

c) relevante organisationer, der 
repræsenterer industrielle elkunders 
interesser

Or. es

Ændringsforslag 232
Luděk Niedermayer
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) transmissions- og 
distributionssystemoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 233
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Angiv tidsplanen for den årlige 
regionale (og, hvis det er relevant, den 
nationale) responssimulering af elkriser i 
realtid.

udgår

Or. en

Begrundelse

Anmodningen om beskrivelse af procedurer og handlinger under elkriser, som er specificeret 
i bilagets model til risikoberedskabsplan, er administrativt set unødvendigt omfattende for så 
vidt angår de krævede høringer. Kravet om årlig testning af risikoberedskabsplaner er set ud 
fra et praktisk synspunkt unødvendigt. Planerne skal holdes ajourførte, men årlig testning vil 
kun medføre unødig ekstra administration, uden at der opnås væsentlige positive virkninger.
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