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Muudatusettepanek 201
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist.

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist, mis 
hõlmab vähemalt järgmist:
a) taotleva liikmesriigi territooriumile 
tarnitud elektrit;
b) kõiki muid solidaarsuse pakkumisel 
tekkinud asjaomaseid ja mõistlikke 
kulusid, sealhulgas võimalike eelnevate 
meetmete kulud;
c) hüvitisi, mis tulenevad 
kohtumenetlustest, vahekohtumenetlustest 
või sarnastest menetlustest ja vaidluste 
lahendamisest, mis hõlmavad solidaarsust 
pakkuvat liikmesriiki sellise solidaarsuse 
pakkumisega seotud üksuste kaudu, ning 
selliste menetlustega seotud kulusid.
Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. 
detsembriks 2019 vastu vajalikud 
tehnilised, õiguslikud ja finantsmeetmed, 
mis on vajalikud käesoleva lõike 
rakendamiseks. Selliste meetmetega võib 
näha ette viivitamata maksmise praktilise 
korra.

Or. es

Muudatusettepanek 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
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ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist.

Sellise abi eest makstakse mõistlikku 
hüvitist, mis hõlmab vähemalt taotluse 
esitanud liikmesriigi territooriumil 
tarnitud elektri kulu ja kõiki muid 
kulusid, mis tekkisid abi osutamisel, 
sealhulgas vajaduse korral ilma tõhusa 
aktiveerimiseta ettevalmistatud abi;

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada mõistliku hüvitise miinimumnõuete määratlus ja viia see vastavusse 
gaasivarustuse kindluse määruses kasutatud nõuetega.

Muudatusettepanek 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist.

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi, 
austades liikmesriikide õigusi ja nende 
asutuste sõltumatust. Sellise abi eest 
makstakse hüvitist.

Or. it

Muudatusettepanek 204
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist.

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist vastavalt 
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põhimõtetele, mis on kindlaks määratud 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 7 a.

Or. en

Selgitus

Hüvitiste teemaliste lahkarvamuste vältimiseks peaks sellise hüvitamise põhimõtted 
kehtestama erapooletu ELi tasandi amet, st Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER).Samuti tuleks kooskõlas ACERi rolli määratlevate varasemate 
muudatusettepanekutega ühtlustada kaitstud tarbijate loetelusid liikmesriikides.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi eest makstakse hüvitist.

2. Vajaduse ja võimaluse korral 
pakuvad liikmesriigid üksteisele abi, et 
ennetada või leevendada elektrikriisi. 
Sellise abi suhtes kohaldatakse õiglast
hüvitist, võttes arvesse liikmesriikide 
finantssuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 
on ammendatud. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 
tõenäoliselt ammendatakse või on 
ammendatud ja juhul, kui 
turupõhiste meetmetega jätkamine võib 
kaasa tuua kriisiolukorra edasise 
halvenemise. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
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ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 
on ammendatud. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 
on ammendatud. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised. 
Mõjutatud turuosalisi teavitatakse 
nõuetekohaselt niipea, kui mõnda 
mitteturupõhist meedet rakendatakse.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus on hästi toimivate elektriturgude jaoks äärmiselt tähtis. Turuosalisi tuleb 
nõuetekohaselt teavitada igast mitteturupõhiste meetmete kasutamisest, näiteks olemasoleva 
ülekandevõimsuse piiramisest või mitteturupõhisest ümberjaotamisest.

Muudatusettepanek 208
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral viimase abinõuna
ainult sel juhul, kui kõik turu pakutavad 
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on ammendatud. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

võimalused on ammendatud. Sellised 
meetmed ei tohi põhjendamatult 
moonutada konkurentsi ega elektrituru 
tõhusat toimimist. Nad peavad olema 
vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised ning 
võtma täielikult arvesse põhimõtteid, mis 
on kindlaks määratud vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 7 a.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada seda lõiget ning rõhutada vajadust 
hoiduda võimalikult palju mitteturupõhiste meetmete kohaldamisest.

Muudatusettepanek 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 
on ammendatud. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad võimalused 
on ammendatud. Sellised meetmed ei tohi 
põhjendamatult moonutada konkurentsi 
ega elektrituru tõhusat toimimist. Nad 
peavad olema vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised. 
Aktiveerimisel tuleks nende suhtes 
kohaldada hüvitist.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Mitteturupõhised meetmed 
käivitatakse kriisi korral ning ainult sel 
juhul, kui kõik turu pakutavad 
võimalused on ammendatud. Sellised 
meetmed ei tohi põhjendamatult 
moonutada konkurentsi ega elektrituru 
tõhusat toimimist. Nad peavad olema 
vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

2. Kui turu toimimine võib ohustada 
kriisi lahendamist, käivitatakse 
mitteturupõhised meetmed. Sellised 
meetmed ei tohi põhjendamatult 
moonutada konkurentsi ega elektrituru 
tõhusat toimimist. Nad peavad olema 
vajalikud, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja ajutised.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarnete piiramine, sealhulgas juba 
jaotatud piirkonnaülese võimsuse piiramine 
võimsuse jaotamise või kavandatud tarnete 
piiramise eesmärgil, algatatakse üksnes 
kooskõlas proposed Electricity Regulation] 
artikli 14 lõike 2 sätetega ja nende sätete 
täpsustamiseks kehtestatud eeskirjadega.

3. Tarnete piiramine, sealhulgas juba 
jaotatud piirkonnaülese võimsuse piiramine 
võimsuse jaotamise või kavandatud tarnete 
piiramise eesmärgil, algatatakse üksnes 
kooskõlas [proposed Electricity 
Regulation] artikli 14 lõike 2 ning 
komisjoni määruse (EL) 2015/1222 
(millega kehtestatakse võimsuse jaotamise 
ja ülekoormuse juhtimise suunised) artikli 
72 sätetega ja nende sätete täpsustamiseks 
kehtestatud eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Et täpsustada, et ka artikli 14 teistes lõigetes käsitletakse võimsuse jaotamist, näiteks lõikes 3 
on sätestatud, et „Turuosalistele tehakse kättesaadavaks piiriüleseid võimsusvooge 
mõjutavate ühenduste ja/või ülekandevõrkude maksimaalne võimsus“. Samuti on oluline 
lisada märkus võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise (CACM) määruse kohta.

Muudatusettepanek 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Niipea kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui kuus nädalat pärast kriisi 
väljakuulutamist, esitavad asjaomased 
pädevad asutused, konsulteerides oma 
riikliku reguleeriva asutusega (kui see ei 
ole pädev asutus), elektrivaldkonna 
koordineerimise rühmale ja komisjonile 
hindamisaruande.

1. Niipea kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui kuus nädalat pärast kriisi 
lõppemist, esitavad asjaomased pädevad 
asutused, konsulteerides oma riikliku 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus), elektrivaldkonna koordineerimise 
rühmale ja komisjonile üksikasjaliku
hindamisaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade naaberliikmesriikidele ja 
ELi mittekuuluvatele riikidele antud või
neilt saadud abist;

(d) ülevaade naaberliikmesriikide ja 
ELi mittekuuluvatele riikide jaoks 
ettevalmistatud, neile antud või neilt 
saadud abist;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) elektrikriisi majanduslik mõju ja
võetud meetmete mõju elektrisektorile, 
eelkõige tarnimata energia kogus ja käsitsi 
lahtiühendatud tarbimine (sealhulgas 
vabatahtlikult ja sunniviisiliselt 
lahtiühendatud tarbimise võrdlus);

(e) elektrikriisi majanduslik mõju,
võetud meetmete mõju elektrisektorile, 
eelkõige tarnimata energia kogus ja käsitsi 
lahtiühendatud tarbimine (sealhulgas 
vabatahtlikult ja sunniviisiliselt 
lahtiühendatud tarbimise võrdlus) ja 
sidusrühmade, näiteks elektribörside, 
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tarnijate ja muude asjaomaste 
turuosaliste suhtes kehtestatud meetmed;

Or. en

Selgitus

Vaatamata sellele, et eelkõige võetakse kasutusele loetelu, tuleks selgesõnaliselt mainida 
majanduslikku mõju, mida tootjatele ja muudele teenusepakkujatele (tarbimiskaja või 
salvestamine) avaldavad kriisiolukorras võetud meetmed (mitte üksnes energia hind, vaid ka 
muu mõju, nagu pingerea esimene üksus pakkumuste nimekirjas, tootmise või 
hooldusprogrammide optimeerituse vähendamine jne).

Muudatusettepanek 215
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) elektrikriisi majanduslik mõju ja 
võetud meetmete mõju elektrisektorile, 
eelkõige tarnimata energia kogus ja käsitsi 
lahtiühendatud tarbimine (sealhulgas 
vabatahtlikult ja sunniviisiliselt 
lahtiühendatud tarbimise võrdlus);

(e) elektrikriisi majanduslik mõju ja 
võetud meetmete mõju elektrisektorile, 
eelkõige tarnimata energia kogus, 
kättesaadava või eraldatud piirkonnaülese 
võimsuse piiramine ja käsitsi 
lahtiühendatud tarbimine (sealhulgas 
vabatahtlikult ja sunniviisiliselt 
lahtiühendatud tarbimise võrdlus);

Or. en

Selgitus

Elektrienergia siseturu toimimiseks on vaja maksimaalset läbipaistvust.

Muudatusettepanek 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) elektrikriisi majanduslik mõju ja 
võetud meetmete mõju elektrisektorile, 

(e) elektrikriisi ja elektribörsi 
majanduslik mõju ja võetud meetmete 
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eelkõige tarnimata energia kogus ja käsitsi 
lahtiühendatud tarbimine (sealhulgas 
vabatahtlikult ja sunniviisiliselt 
lahtiühendatud tarbimise võrdlus);

mõju elektrisektorile, eelkõige tarnimata 
energia kogus ja käsitsi lahtiühendatud 
tarbimine (sealhulgas vabatahtlikult ja 
sunniviisiliselt lahtiühendatud tarbimise 
võrdlus);

Or. en

Muudatusettepanek 217
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) põhjalik selgitus mitteturupõhiste 
meetmete kasutamise kohta juhul, kui 
selliseid meetmeid rakendati;

Or. en

Selgitus

Kohustus põhjendada mitteturupõhiste meetmete kasutamist oleks liikmesriikide jaoks 
täiendav takistus nende meetmete kasutamiseks.

Muudatusettepanek 218
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ajakohastatud tegevuskava juhuks, 
kui kriis oli tingitud süsteemi 
struktuurilisest nõrkusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomane pädev asutus esitab 
hindamise tulemused elektrivaldkonna 
koordineerimise rühmale.

4. Asjaomane pädev asutus esitab 
hindamise tulemused elektrivaldkonna 
koordineerimise rühmale ja tulemused 
peavad kajastuma ohuvalmiduskavade 
ajakohastamises;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomane pädev asutus esitab 
hindamise tulemused elektrivaldkonna 
koordineerimise rühmale.

4. Asjaomane pädev asutus esitab 
hindamise tulemused elektrivaldkonna 
koordineerimise rühmale ja asjakohasele 
makropiirkondlikule partnerlusele;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

3. Elektrivaldkonna koordineerimise 
rühm esitab soovitusi, mis töörühm on 
vastavalt kodukorrale ühehäälselt vastu 
võtnud.
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö energiaühenduse osalisriikidega Koostöö energiaühenduse osalisriikidega ja 
kolmandate riikidega

Or. en

Muudatusettepanek 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriike ja energiaühenduse osalisriike 
kutsutakse üles tegema tihedat koostööd 
elektrikriisi stsenaariumide 
väljaselgitamisel ja elektrikriisialaste 
ohuvalmiduskavade koostamisel, et ei 
võetaks meetmeid, mis seaksid ohtu 
liikmesriikide, osalisriikide või Euroopa 
Liidu varustuskindluse. Seoses sellega 
võivad energiaühenduse osalisriigid 
osaleda komisjoni kutsel elektrivaldkonna 
koordineerimise rühma töös kõigis neid 
puudutavates küsimustes.

Liikmesriike ja energiaühenduse osalisriike 
ning ELi elektrivõrguga liituvaid 
kolmandaid riike kutsutakse üles tegema 
tihedat koostööd elektrikriisi 
stsenaariumide väljaselgitamisel ja 
elektrikriisialaste ohuvalmiduskavade 
koostamisel, et ei võetaks meetmeid, mis 
seaksid ohtu liikmesriikide, osalisriikide, 
kolmandate riikide või Euroopa Liidu 
varustuskindluse. Seoses sellega võivad 
energiaühenduse osalisriigid ja vajaduse 
korral muud kolmandad riigid osaleda 
komisjoni kutsel elektrivaldkonna 
koordineerimise rühma töös kõigis neid 
puudutavates küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriike ja energiaühenduse osalisriike 
kutsutakse üles tegema tihedat koostööd 
elektrikriisi stsenaariumide 
väljaselgitamisel ja elektrikriisialaste 
ohuvalmiduskavade koostamisel, et ei 
võetaks meetmeid, mis seaksid ohtu 
liikmesriikide, osalisriikide või Euroopa 
Liidu varustuskindluse. Seoses sellega 
võivad energiaühenduse osalisriigid 
osaleda komisjoni kutsel elektrivaldkonna 
koordineerimise rühma töös kõigis neid 
puudutavates küsimustes.

Liikmesriike, energiaühenduse osalisriike, 
EMP liikmesriike ja Šveitsi kutsutakse 
üles tegema tihedat koostööd elektrikriisi 
stsenaariumide väljaselgitamisel ja 
elektrikriisialaste ohuvalmiduskavade 
koostamisel, et ei võetaks meetmeid, mis 
seaksid ohtu liikmesriikide, osalisriikide 
või piirkonna varustuskindluse. Seoses 
sellega võivad energiaühenduse 
osalisriigid, EMP liikmesriigid ja Šveits
osaleda komisjoni kutsel elektrivaldkonna 
koordineerimise rühma töös kõigis neid 
puudutavates küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

2. Artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[OPOCE to insert the date of entry into 
force of this Regulation].

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 10 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
kõnealuses otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
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Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega 
kooskõlas 13. aprillil 2016. aastal välja 
antud paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises 
kokkuleppes30sätestatud põhimõtetega.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile või nõukogule esitanud 
selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

_________________

30 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 

2. Artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates […].
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
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[OPOCE to insert the date of entry into 
force of this Regulation].

kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle kooskõlas artikliga 24 
tagasi võtab.

Or. de

Muudatusettepanek 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
selle üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teatab 
ta sellest viivitamata Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. de

Muudatusettepanek 228
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – punkt 3.1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kirjeldage meetmeid, mis 
võimaldavad leevendada elektrikriisi, sh
tootmise ja tarbimisemeetmeid, märkige, 
millistel asjaoludel neid meetmeid võib 
kasutada ja millal need käivitatakse. Kui 
kaalutakse mitteturupõhiste meetmete 
kasutamist, peavad need olema 
nõuetekohaselt põhjendatud, võttes arvesse 
artiklis 15 sätestatud nõudeid;

(c) kirjeldage meetmeid, mis 
võimaldavad leevendada elektrikriisi, sh 
nõudluse-, võrgu- ja tarnijapoolseid
meetmeid, märkige, millistel asjaoludel 
neid meetmeid võib kasutada ja millal need 
käivitatakse. Kui kaalutakse 
mitteturupõhiste meetmete kasutamist, 
peavad need olema nõuetekohaselt 
põhjendatud, võttes arvesse artiklis 15 
sätestatud nõudeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – punkt 3.1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kirjeldage siseriiklikke meetmeid, 
mis on vajalikud artikli 12 kohaselt 
kokkulepitud piirkondlike meetmete 
rakendamiseks ja jõustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 5 – lõige 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomased kodutarbijate huve 
esindavad organisatsioonid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Konsulteerimine selliste organisatsioonidega, kes esindavad kodumajapidamiste huve (kui 
need on olemas) on meie arvates tarbetult keeruline ja paljudel juhtudel peaaegu võimatu. On 
hädavajalik, et liikmesriigid vastutaksid oma kodanike elektrivarustuskindluse eest.
Elektrivarustuskindluse tagab riigi (pädeva asutuse) ja riikliku reguleeriva asutuse 
osalemine.

Muudatusettepanek 231
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 5 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomaste elektri tööstustarbijate, 
sealhulgas gaasitootjate huve esindavad 
organisatsioonid;

c) asjaomaste elektri tööstustarbijate 
huve esindavad organisatsioonid;

Or. es

Muudatusettepanek 232
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 5 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
teevad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 233
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Esitage elektrikriisi iga-aastase 
piirkondliku (ja kui asjakohane, riikliku) 
modelleerimise õppuse ajakava;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõutud elektrikriisi aegsete menetluste ja meetmete kirjeldused, mida on täpsustatud 
ohuvalmiduskavade lisa vormis, on halduslikust küljest nõutud konsultatsioonide 
suhtes ebavajalikult ulatuslikud. Ohuvalmiduskavade iga-aastase kontrollimise nõue on 
praktilisest seisukohast ebavajalik. Kavad peavad olema ajakohased, kuid iga-
aastane kontrollimine toob kaasa ainult tarbetu täiendava halduskoormuse ilma 
märkimisväärse positiivse mõjuta.
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