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Amendement 201
Pilar del Castillo Vera

voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of 
beperken.Dergelijkeassistentiewordt 
gecompenseerd.

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of 
beperken.Voordergelijkeassistentieontvang
en de lidstaten een compensatie, die 
tenminste het volgende omvat:
a) de elektriciteit die op het grondgebied 
van de verzoekende lidstaat is verstrekt;
b) alle andere relevante en redelijke 
kosten die zijn gemaakt in verband met 
solidariteitsmaatregelen, met inbegrip van 
de eventuele kosten van maatregelen die 
op voorhand zijn genomen;
c) de terugbetaling van compensatie 
voortvloeiend uit gerechtelijke 
procedures, arbitrageprocedures en 
schikkingen en van de kosten in verband 
met dergelijke procedures waarbij de 
solidariteit verstrekkende lidstaat 
betrokken is ten overstaan van entiteiten 
die bij het verstrekken van de solidariteit 
betrokken zijn.
Uiterlijk 1 december 2019 nemen de 
lidstaten de technische, juridische en 
financiële maatregelen die nodig zijn om 
dit lid ten uitvoer te leggen.In deze 
maatregelen worden praktische 
regelingen voor een spoedige betaling 
vastgelegd.

Or. es

Amendement 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of 
beperken.Dergelijkeassistentiewordt 
gecompenseerd.

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of beperken. Voor dergelijke
assistentie ontvangen de lidstaten een 
redelijke compensatie, die tenminste de 
kosten van de op het grondgebied van de 
verzoekende lidstaat verstrekte elektriciteit 
omvat, evenals alle andere relevante 
kosten die zijn gemaakt in verband met 
solidariteitsmaatregelen, met inbegrip van 
de eventuele kosten van maatregelen die 
op voorhand zijn genomen;

Or. en

Motivering

In de verordening moet een definitie van de minimale vereisten voor een redelijke 
compensatie worden opgenomen, in overeenstemming met de vereisten zoals vastgelegd in de 
verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering.

Amendement 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of beperken. Dergelijke 
assistentie wordt gecompenseerd.

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of beperken, met 
inachtneming van de prerogatieven van 
de lidstaten en de autonomie van de 
nationale autoriteiten. Dergelijke 
assistentie wordt gecompenseerd.

Or. it

Amendement 204
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
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voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of beperken. Dergelijke 
assistentie wordt gecompenseerd.

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of beperken. Dergelijke 
assistentie wordt gecompenseerd, 
overeenkomstig de beginselen zoals 
vastgesteld op grond van artikel 7 bis van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Om onenigheid over compensatie te voorkomen, moeten de beginselen van deze compensatie 
worden vastgesteld door een neutraal agentschap op EU-niveau – ACER.Dit zorgt ook voor 
consistentie met eerdere amendementen waarin de rol van ACER bij het harmoniseren van de 
lijsten van beschermde consumenten van de lidstaten wordt gedefinieerd.

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

voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of 
beperken.Dergelijkeassistentie 
wordtgecompenseerd.

2. Wanneer zulks nodig en mogelijk 
is, bieden de lidstaten onderlinge 
assistentie om een elektriciteitscrisis te 
voorkomen of beperken. Voor dergelijke
assistentie ontvangen de lidstaten een 
billijke compensatie, waarbij rekening 
wordt gehouden met hun financiële 
capaciteit.

Or. en

Amendement 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen worden toegepast in een 
crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 
onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk.

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
worden in een crisissituatie uitsluitend 
toegepast als alle opties waarin de markt 
voorziet waarschijnlijk uitgeput zullen 
raken of al uitgeput zijn, en wanneer 
voortzetting van de marktactiviteiten tot 
een verdere verslechtering van de 
crisissituatie zou kunnen leiden. Door 
deze maatregelen worden de mededinging 
en de doeltreffende werking van de 
elektriciteitsmarkt niet onnodig verstoord. 
Deze maatregelen zijn noodzakelijk, 
evenredig, niet-discriminerend en tijdelijk.

Or. en

Amendement 207
Luděk Niedermayer

voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen worden toegepast in een 
crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 
onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk.

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen worden toegepast in een 
crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 
onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk. De 
betrokken marktdeelnemers worden naar 
behoren en zo vroeg mogelijk 
geïnformeerd indien er niet-
marktgebaseerde maatregelen worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Transparantie is cruciaal voor goed functionerende elektriciteitsmarkten.Marktdeelnemers 
moeten naar behoren worden geïnformeerd over het gebruik van niet-marktgebaseerde 
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maatregelen, zoals de beperking van beschikbare transmissiecapaciteiten of niet-
marktgebaseerde redispatching.

Amendement 208
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen worden toegepast in een 
crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 
onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk.

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen als laatste redmiddel worden 
toegepast in een crisissituatie, maar 
uitsluitend als alle opties waarin de markt 
voorziet, zijn uitgeput. Door deze 
maatregelen worden de mededinging en de 
doeltreffende werking van de 
elektriciteitsmarkt niet onnodig verstoord. 
Deze maatregelen zijn noodzakelijk, 
evenredig, niet-discriminerend en tijdelijk
en houden ten volle rekening met de 
beginselen zoals vastgesteld op grond van 
artikel 7 bis van deze verordening.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het lid kracht bij te zetten en nadruk te leggen op de noodzaak 
zoveel mogelijk af te te zien van de toepassing van niet-marktgebaseerde maatregelen.

Amendement 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen worden toegepast in een 
crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
kunnen worden toegepast in een 
crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 
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onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk.

onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk. Wanneer ze 
worden toegepast, ontvangen de lidstaten 
een compensatie.

Or. en

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

voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-marktgebaseerde 
maatregelenkunnenworden toegepastin 
een crisissituatie, maar uitsluitend als alle 
opties waarin de markt voorziet, zijn 
uitgeput. Door deze maatregelen worden 
de mededinging en de doeltreffende 
werking van de elektriciteitsmarkt niet 
onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn 
noodzakelijk, evenredig, niet-
discriminerend en tijdelijk.

2. Niet-marktgebaseerde maatregelen 
worden toegepastwanneer de 
marktwerking een bedreiging vormt voor 
de oplossing van een crisis. Door deze 
maatregelen worden de mededinging en de 
doeltreffende werking van de 
elektriciteitsmarkt niet onnodig verstoord. 
Deze maatregelen zijn noodzakelijk, 
evenredig, niet-discriminerend en tijdelijk.

Or. en

Amendement 211
Luděk Niedermayer

voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beperking van transacties, met 
inbegrip van de beperking van reeds 
toegewezen zoneoverschrijdende 
capaciteit, beperking van de levering van 
zoneoverschrijdende capaciteit voor 
capaciteitstoewijzing of beperking van de 
levering van schema's, wordt geïnitieerd in 
overeenstemming met de in artikel 14, lid 
2, van de elektriciteitsverordening 
[voorgestelde elektriciteitsverordening] 

3. Beperking van transacties, met 
inbegrip van de beperking van reeds 
toegewezen zoneoverschrijdende 
capaciteit, beperking van de levering van 
zoneoverschrijdende capaciteit voor 
capaciteitstoewijzing of beperking van de 
levering van schema's, wordt geïnitieerd in 
overeenstemming met de in artikel 14, lid 
2, van de elektriciteitsverordening 
[voorgestelde elektriciteitsverordening] 
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vastgestelde voorschriften en de 
voorschriften die worden vastgesteld om 
deze bepaling te specificeren.

vastgestelde voorschriften, artikel 72 van 
Verordening (EU) 2015/1222 van de 
Commissie tot vaststelling van 
richtsnoeren betreffende 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
en de voorschriften die worden vastgesteld 
om deze bepaling te specificeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om duidelijk te maken dat andere leden van artikel 14 ook 
betrekking hebben op capaciteitstoewijzing. In lid 3 bijvoorbeeld is het volgende bepaald: 
"Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties 
en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende 
stromen worden verzorgd".Het is ook belangrijk om te verwijzen naar de verordening tot 
vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer.

Amendement 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk zes 
weken na de afkondiging van een 
elektriciteitscrisissituatie leggen de 
betrokken bevoegde autoriteiten in overleg 
met hun nationale regelgevende instanties 
(voor zover deze niet de bevoegde 
autoriteit zijn) een evaluatieverslag voor 
aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit 
en de Commissie.

1. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk zes 
weken na afloop van een 
elektriciteitscrisissituatie leggen de 
betrokken bevoegde autoriteiten in overleg 
met hun nationale regelgevende instanties 
(voor zover deze niet de bevoegde 
autoriteit zijn) een gedetailleerd
evaluatieverslag voor aan de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving vanaan 
aangrenzende lidstaten en niet-EU-
landengebodenof van hen ontvangen 
assistentie;

d) een beschrijving van de assistentie 
die is voorbereid voor, geboden aan of 
ontvangen van aangrenzende lidstaten en 
niet-EU-landen;

Or. en

Amendement 214
Luděk Niedermayer

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de economische impact van de 
elektriciteitscrisis en de impact van de 
getroffen maatregelen op de 
elektriciteitssector, met name de volumes 
niet-geleverde energie en het niveau van de 
handmatige verbruiksontkoppeling 
(inclusief een vergelijking tussen het 
niveau van vrijwillige en gedwongen 
verbruiksontkoppeling);

e) de economische impact van de 
elektriciteitscrisis, de impact van de 
getroffen maatregelen op de 
elektriciteitssector, met name de volumes 
niet-geleverde energie en het niveau van de 
handmatige verbruiksontkoppeling 
(inclusief een vergelijking tussen het 
niveau van vrijwillige en gedwongen 
verbruiksontkoppeling) en de maatregelen 
die zijn opgelegd aan belanghebbenden, 
zoals elektriciteitsproducenten, 
leveranciers en andere relevante 
marktdeelnemers;

Or. en

Motivering

Hoewel de opsomming begint met "met name", moeten de economische gevolgen van de in 
crisissituaties genomen maatregelen voor producenten en andere dienstverleners 
(vraagrespons en opslag) expliciet genoemd worden (niet alleen de energieprijs maar ook 
andere gevolgen zoals een startgroep uit de rangorde, disoptimalisering van de productie, 
onderhoudsprogramma´s, etc.).

Amendement 215
Luděk Niedermayer

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de economische impact van de 
elektriciteitscrisis en de impact van de 
getroffen maatregelen op de 
elektriciteitssector, met name de volumes 
niet-geleverde energie en het niveau van de 
handmatige verbruiksontkoppeling 
(inclusief een vergelijking tussen het
niveau van vrijwillige en gedwongen 
verbruiksontkoppeling);

e) de economische impact van de 
elektriciteitscrisis en de impact van de 
getroffen maatregelen op de 
elektriciteitssector, met name de volumes 
niet-geleverde energie, de beperking van 
beschikbare of toegewezen 
zoneoverschrijdende capaciteit en het 
niveau van de handmatige 
verbruiksontkoppeling (inclusief een 
vergelijking tussen het niveau van 
vrijwillige en gedwongen 
verbruiksontkoppeling);

Or. en

Motivering

Voor een goede werking van de interne elektriciteitsmarkt is maximale transparantie nodig.

Amendement 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de economische impact van de 
elektriciteitscrisis en de impact van de 
getroffen maatregelen op de 
elektriciteitssector, met name de volumes 
niet-geleverde energie en het niveau van de 
handmatige verbruiksontkoppeling 
(inclusief een vergelijking tussen het 
niveau van vrijwillige en gedwongen 
verbruiksontkoppeling);

e) de economische impact van de 
elektriciteitscrisis, de economische impact 
op elektriciteitsproducenten en de impact 
van de getroffen maatregelen op de 
elektriciteitssector, met name de volumes 
niet-geleverde energie en het niveau van de 
handmatige verbruiksontkoppeling 
(inclusief een vergelijking tussen het 
niveau van vrijwillige en gedwongen 
verbruiksontkoppeling);

Or. en

Amendement 217
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
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Artikel 16 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een grondige rechtvaardiging van 
het gebruik van niet-marktgebaseerde 
maatregelen in situaties waarin deze 
maatregelen zijn toegepast;

Or. en

Motivering

De verplichting om het gebruik van niet-marktgebaseerde maatregelen te rechtvaardigen 
fungeert als extra afschrikmiddel om te voorkomen dat de lidstaten deze maatregelen 
gebruiken.

Amendement 218
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een bijgewerkt actieplan indien de 
crisis was veroorzaakt door structurele 
zwakte van het systeem.

Or. en

Amendement 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken bevoegde autoriteiten 
leggen de resultaten van de evaluatie voor 
aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit.

4. De betrokken bevoegde autoriteiten 
leggen de resultaten van de evaluatie voor 
aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit
en de resultaten worden opgenomen in de 
bijgewerkte risicoparaatheidsplannen;

Or. en
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Amendement 220
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken bevoegde autoriteiten 
leggen de resultaten van de evaluatie voor 
aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit.

4. De betrokken bevoegde autoriteiten 
leggen de resultaten van de evaluatie voor 
aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit
en aan het relevante macroregionaal 
partnerschap.

Or. en

Amendement 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

3.De Coördinatiegroep voor elektriciteit 
publiceert aanbevelingen op grond van 
het reglement van orde dat unaniem door 
de groep is vastgesteld.

Or. en

Amendement 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking met de partijen bij het 
Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap

Samenwerking met de partijen bij het 
Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap en met derde landen
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Or. en

Amendement 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstatenende partijen bij het Verdrag 
tot oprichting van de Energiegemeenschap 
wordt verzocht nauw samen te werken bij 
het proces inzake het identificeren van 
elektriciteitscrisisscenario's en de 
vaststelling van risicoparaatheidsplannen 
om te waarborgen dat er geen maatregelen 
worden getroffen die de 
voorzieningszekerheid van de lidstaten, de 
verdragsluitende partijen of de Unie in 
gevaar brengen. Daartoe kunnen de 
partijen bij het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap op verzoek van de 
Commissie deelnemen aan de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit met 
betrekking tot alle zaken waarbij zij zijn 
betrokken.

De lidstaten, de partijen bij het Verdrag tot 
oprichting van de Energiegemeenschap en 
de derde landen die aangesloten zijn op 
het elektriciteitsnetwerk van de EU wordt 
verzocht nauw samen te werken bij het 
proces inzake het identificeren van 
elektriciteitscrisisscenario's en de 
vaststelling van risicoparaatheidsplannen 
om te waarborgen dat er geen maatregelen 
worden getroffen die de 
voorzieningszekerheid van de lidstaten, de 
verdragsluitende partijen, de derde landen
of de Unie in gevaar brengen. Daartoe 
kunnen de partijen bij het Verdrag tot 
oprichting van de Energiegemeenschap en, 
waar relevant, andere derde landen op 
verzoek van de Commissie deelnemen aan 
de Coördinatiegroep voor elektriciteit met 
betrekking tot alle zaken waarbij zij zijn 
betrokken.

Or. en

Amendement 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de partijen bij het Verdrag 
tot oprichting van de Energiegemeenschap 
wordt verzocht nauw samen te werken bij 
het proces inzake het identificeren van 
elektriciteitscrisisscenario's en de 
vaststelling van risicoparaatheidsplannen 

De lidstaten, de partijen bij het Verdrag tot 
oprichting van de Energiegemeenschap, de 
EER-landen en Zwitserland wordt 
verzocht nauw samen te werken bij het 
proces inzake het identificeren van 
elektriciteitscrisisscenario's en de 
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om te waarborgen dat er geen maatregelen 
worden getroffen die de 
voorzieningszekerheid van de lidstaten, de 
verdragsluitende partijen of de Unie in 
gevaar brengen. Daartoe kunnen de 
partijen bij het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap op verzoek van de 
Commissie deelnemen aan de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit met 
betrekking tot alle zaken waarbij zij zijn 
betrokken.

vaststelling van risicoparaatheidsplannen 
om te waarborgen dat er geen maatregelen 
worden getroffen die de 
voorzieningszekerheid van de lidstaten, de 
verdragsluitende partijen of de regio in 
gevaar brengen. Daartoe kunnen de 
partijen bij het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap, de EER-landen 
en Zwitserland op verzoek van de 
Commissie deelnemen aan de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit met 
betrekking tot alle zaken waarbij zij zijn 
betrokken.

Or. en

Amendement 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

2. De bevoegdheid om de in artikel 10, 
lid 3, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt de Commissie met 
ingang van [OPOCE to insert the date of 
entry into force of this Regulation] voor 
onbepaalde tijd verleend.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 10, lid 3; bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
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gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Alvorens een gedelegeerde handeling 
vast te stellen, raadpleegt de Commissie de 
door elke lidstaat aangewezen 
deskundigen overeenkomstig de 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over betere 
wetgeving van 13 april 201630.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

6. Een krachtens artikel 10, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement of de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien het 
Europees Parlement of de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

_________________

30 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in 
artikel 10, lid 3, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt de 
Commissie met ingang van [OPOCE to 
insert the date of entry into force of this 
Regulation] voor onbepaalde tijd 

2. De in artikel 10, lid 3 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van [xxx]. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de termijn van vijf jaar een verslag op 
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verleend. over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
de bevoegdheid overeenkomstig artikel 24 
intrekt.

Or. de

Amendement 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. de

Amendement 228
Luděk Niedermayer

voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3.1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) geef een beschrijving van de 
maatregelen ter beperking van 
elektriciteitscrisissituaties, met name van 
de maatregelen betreffende de 
vraagzijdeen deaanbodzijde, met 
vermelding van de omstandigheden 
waaronder deze maatregelen kunnen 
worden gebruikt en in het bijzonder van de 
aanleiding voor elke maatregel. Wanneer 
niet-marktgebaseerde maatregelen worden 
overwogen, moeten deze naar behoren 
gerechtvaardigd zijn overeenkomstig de in 
artikel 15 vastgestelde eisen;

c) geef een beschrijving van de 
maatregelen ter beperking van 
elektriciteitscrisissituaties, met name van 
de maatregelen betreffende de vraagzijde, 
netwerkzijde en aanbodzijde, met 
vermelding van de omstandigheden 
waaronder deze maatregelen kunnen 
worden gebruikt en in het bijzonder van de 
aanleiding voor elke maatregel. Wanneer 
niet-marktgebaseerde maatregelen worden 
overwogen, moeten deze naar behoren 
gerechtvaardigd zijn overeenkomstig de in 
artikel 15 vastgestelde eisen;
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Or. en

Amendement 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3.1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) geef een beschrijving van de 
nationale maatregelen die nodig zijn voor 
de uitvoering en handhaving van de 
regionale maatregelen die overeenkomstig 
artikel 12 zijn overeengekomen.

Or. en

Amendement 230
Jaromír Kohlíček

voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) relevante organisaties die de 
belangen van huishoudens behartigen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Raadpleging van dit soort organisaties (die de belangen van huishoudens vertegenwoordigen) 
– als die al bestaan – is volgens ons onnodig moeilijk en in veel gevallen bijna onmogelijk.De 
verantwoordelijkheid van de lidstaten jegens hun burgers op het gebied van de zekerheid van 
de elektriciteitsvoorziening is onontbeerlijk.De zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
wordt vertegenwoordigd door de betrokkenheid van de staat (bevoegde autoriteit) en de 
nationale regelgevende instantie.

Amendement 231
Pilar del Castillo Vera

voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 5 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) relevante organisaties die de 
belangen van industriële 
elektriciteitsklanten, waaronder 
gasbedrijven,behartigen;

c) relevante organisaties die de 
belangen van industriële 
elektriciteitsklanten behartigen;

Or. es

Amendement 232
Luděk Niedermayer

voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 5 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) transmissie- en 
distributiesysteembeheerders

Or. en

Amendement 233
Jaromír Kohlíček

voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vermeld het tijdschema voor de 
jaarlijkse regionale (en indien van 
toepassing nationale) realtime 
responssimulaties van 
elektriciteitscrisissituaties;

Schrappen

Or. en

Motivering

De beschrijvingen van procedures en acties tijdens elektriciteitscrisissituaties zoals die in de 
bijlage "Model voor het risicoparaatheidsplan" worden voorgeschreven, zijn administratief 
onnodig uitgebreid voor de vereiste raadplegingen.De verplichting om 
risicoparaatheidsplannen jaarlijks te testen is vanuit praktisch oogpunt onnodig.De plannen 
moeten geactualiseerd blijven, maar het jaarlijks testen ervan leidt alleen maar tot onnodige 
extra administratieve rompslomp zonder een significant positief effect.
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