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Ändringsförslag 201
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödlför att förebygga eller mildra 
en elkris. Ersättning ska betalas för 
sådantstödl.

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödför att förebygga eller mildra 
en elkris. Ersättningför åtminstone 
följandeska betalas för sådantstöd:
a) den el som levereras till den ansökande 
medlemsstatens territorium,
b) alla övriga relevanta och skäliga 
kostnader som uppstår i samband med 
solidariska insatser, inklusive, i 
tillämpliga fall, kostnaderna för 
planerade åtgärder,
c) återbetalning av all eventuell ersättning 
som uppstått till följd av rättsliga 
förfaranden, skiljeförfaranden eller 
liknande förfaranden och avräkningar 
och kostnader i samband med sådana 
förfaranden som inbegriper 
medlemsstater som ger solidariskt stöd till 
enheter som medverkar i dessa solidariska 
insatser.
Senast den 1 december 2019 ska 
medlemsstaterna fatta beslut om 
nödvändiga tekniska, rättsliga och 
ekonomiska åtgärder för tillämpningen av 
denna punkt.Sådana åtgärder får 
föreskriva om de praktiska 
föranstaltningarna kring omgående 
betalning.

Or. es

Ändringsförslag 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödlför att förebygga eller mildra 
en elkris.Ersättningska betalas för 
sådantstödl.

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda varandra stöd
för att förebygga eller mildra en elkris. 
Rimlig ersättning ska betalas för sådant 
stöd, vilken åtminstone ska täcka 
kostnaden för den el som levereras till den 
ansökande medlemsstatens territorium 
och alla andra relevanta kostnader som 
uppstår vid tillhandahållandet av stöd, 
inbegripet i tillämpliga fall planerat stöd 
som inte aktiveras.

Or. en

Motivering

Man bör inbegripa fastställande av minimikrav för rimlig ersättning, anpassade till kraven i 
förordningen om tryggad gasförsörjning.

Ändringsförslag 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödlför att förebygga eller mildra 
en elkris. Ersättning ska betalas för 
sådantstödl.

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödför att förebygga eller mildra 
en elkris, med respekt för 
medlemsstaternas befogenheter och de 
nationella myndigheterna oberoende. 
Ersättning ska betalas för sådantstöd.

Or. it

Ändringsförslag 204
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det är nödvändigt och möjligt 2. Om det är nödvändigt och möjligt 
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ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödlför att förebygga eller mildra 
en elkris. Ersättning ska betalas för 
sådantstödl.

ska medlemsstaterna erbjuda varandra stöd
för att förebygga eller mildra en elkris. 
Ersättning ska betalas för sådant stöd i 
enlighet med principer som fastställts i 
enlighet med artikel 7a i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

För att undvika konflikter kring ersättning bör principerna för denna fastställas av ett 
oberoende organ på EU-nivå – Acer.Syftet är dessutom att skapa enhetlighet med tidigare 
ändringsförslag om fastställande av Acers roll i harmoniseringen av förteckningarna över 
skyddade kunder i de olika medlemsstaterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda 
varandrastödlför att förebygga eller mildra 
en elkris.Ersättningska betalas för 
sådantstödl.

2. Om det är nödvändigt och möjligt 
ska medlemsstaterna erbjuda varandra stöd
för att förebygga eller mildra en elkris. 
Skälig ersättning ska betalas för sådant 
stöd, med beaktande av medlemsstaternas 
ekonomiska kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får
aktiveras i en krissituation och endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
har uttömts. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder 
ska aktiveras i en krissituation endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
sannolikt har uttömts eller har uttömts och 
om fortsatt marknadsaktivitet skulle 
kunna förvärra en krissituation 
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nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga.

ytterligare. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 
nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga.

Or. en

Ändringsförslag 207
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får 
aktiveras i en krissituation och endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
har uttömts. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 
nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga.

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får 
aktiveras i en krissituation och endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
har uttömts. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 
nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga. De berörda 
marknadsaktörerna ska informeras i 
vederbörlig ordning så snart som möjligt 
om icke-marknadsbaserade åtgärder 
vidtas.

Or. en

Motivering

Insyn är en förutsättning för välfungerande elmarknader.Marknadsaktörerna måste 
informeras i vederbörlig ordning om alla icke-marknadsbaserade åtgärder, såsom 
inskränkningar av tillgänglig överföringskapacitet eller icke-marknadsbaserad omdirigering.

Ändringsförslag 208
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får 2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får 
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aktiveras i en krissituation och endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
har uttömts. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 
nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga.

aktiveras i en krissituation som en sista 
utväg endast om alla möjligheter som 
marknaden erbjuder har uttömts. De ska 
inte otillbörligt snedvrida konkurrensen 
och elmarknadens effektiva funktion. De 
ska vara nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga och fullt ut 
beakta principer som fastställts i enlighet 
med artikel 7a i denna förordning.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka punkten och framhålla vikten av att i möjligaste 
mån avstå från att tillämpa icke-marknadsbaserade åtgärder.

Ändringsförslag 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får 
aktiveras i en krissituation och endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
har uttömts. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 
nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga.

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder får 
aktiveras i en krissituation och endast om 
alla möjligheter som marknaden erbjuder 
har uttömts. De ska inte otillbörligt 
snedvrida konkurrensen och elmarknadens 
effektiva funktion. De ska vara 
nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga. Ersättning 
bör utgå för dem när de aktiveras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Icke-marknadsbaserade åtgärder 
får aktiveras i en krissituation och endast 

2. I fall då marknadens funktionssätt 
kan äventyra krissituationens upplösning 
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om alla möjligheter som marknaden 
erbjuder har uttömts. De ska inte 
otillbörligt snedvrida konkurrensen och 
elmarknadens effektiva funktion. De ska 
vara nödvändiga, proportionella, icke-
diskriminerande och tillfälliga.

bör icke-marknadsbaserade åtgärder 
aktiveras. De ska inte otillbörligt snedvrida 
konkurrensen och elmarknadens effektiva 
funktion. De ska vara nödvändiga, 
proportionella, icke-diskriminerande och 
tillfälliga.

Or. en

Ändringsförslag 211
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inskränkningar av handel, 
inbegripet inskränkningar av redan 
tilldelad kapacitet mellan elområden, 
begränsning av tillhandahållande av 
kapacitet mellan elområden för 
kapacitetstilldelning eller begränsning av 
tillhandahållande av planer, får göras 
endast i enlighet med reglerna i artikel 14.2 
i elförordningen [förslaget till 
elförordning] och de regler som antas för 
att precisera denna bestämmelse.

3. Inskränkningar av handel, 
inbegripet inskränkningar av redan 
tilldelad kapacitet mellan elområden, 
begränsning av tillhandahållande av 
kapacitet mellan elområden för 
kapacitetstilldelning eller begränsning av 
tillhandahållande av planer, får göras 
endast i enlighet med reglerna i artikel 14.2 
i elförordningen [förslaget till 
elförordning], artikel 72 i kommissionens 
förordning (EU) 2015/1222 om 
fastställande av riktlinjer för 
kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastning och de regler som antas för 
att precisera denna bestämmelse.

Or. en

Motivering

Syftet är att klargöra att även andra punkter i artikel 14 behandlar kapacitetstilldelning, till 
exempel fastställs det i punkt 3 att ”Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna 
och/eller de överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till 
marknadsaktörernas förfogande”.Det är också viktigt att lägga till en hänvisning till 
förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

Ändringsförslag 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Förslag till förordning
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Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Så snart som möjligt och senast sex 
veckor efter tillkännagivandet av en 
elkrissituation ska de berörda behöriga 
myndigheterna, i samråd med sin 
respektive nationella tillsynsmyndighet 
(där denna inte är den behöriga 
myndigheten) överlämna en 
utvärderingsrapport till gruppen för 
samordning på elområdet och 
kommissionen.

1. Så snart som möjligt och senast sex 
veckor efter det att en elkrissituation 
upphört ska de berörda behöriga 
myndigheterna, i samråd med sin 
respektive nationella tillsynsmyndighet 
(där denna inte är den behöriga 
myndigheten) överlämna en detaljerad
utvärderingsrapport till gruppen för 
samordning på elområdet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En redogörelse för detstödl 
somlämnats till eller erhållits från 
angränsande medlemsstater och länder 
utanför EU.

(d) En redogörelse för det stöd som 
planlagts, lämnats till eller erhållits från 
angränsande medlemsstater och länder 
utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 214
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De ekonomiska konsekvenserna av 
elkrisen och effekterna av de åtgärder som 
vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden 
ej levererad energi och omfattningen av 
manuell förbrukningsbortkoppling 
(inbegripet en jämförelse mellan 
omfattningen av frivillig och påtvingad 

(e) De ekonomiska konsekvenserna av 
elkrisen, effekterna av de åtgärder som 
vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden 
ej levererad energi och omfattningen av 
manuell förbrukningsbortkoppling 
(inbegripet en jämförelse mellan 
omfattningen av frivillig och påtvingad 
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förbrukningsbortkoppling). förbrukningsbortkoppling), och de 
åtgärder som ålagts berörda parter såsom 
kraftproducenter, leverantörer och andra 
relevanta marknadsaktörer.

Or. en

Motivering

Även om förteckningen inleds med orden ”i synnerhet” bör de ekonomiska konsekvenserna 
för producenter och andra tjänsteleverantörer (efterfrågeflexibilitet och lagring) av de 
åtgärder som vidtas i krissituationer nämnas uttryckligen (inte bara energipriset utan också 
andra konsekvenser, t.ex. igångsättning av enheter utanför prioriteringsordningen 
och suboptimering av produktions- eller underhållsplaner).

Ändringsförslag 215
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De ekonomiska konsekvenserna av 
elkrisen och effekterna av de åtgärder som 
vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden 
ej levererad energi och omfattningen av 
manuell förbrukningsbortkoppling 
(inbegripet en jämförelse mellan 
omfattningen av frivillig och påtvingad 
förbrukningsbortkoppling).

(e) De ekonomiska konsekvenserna av 
elkrisen och effekterna av de åtgärder som 
vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden 
ej levererad energi, inskränkningar av 
tillgänglig eller tilldelad kapacitet mellan 
elområden och omfattningen av manuell 
förbrukningsbortkoppling (inbegripet en 
jämförelse mellan omfattningen av frivillig 
och påtvingad förbrukningsbortkoppling).

Or. en

Motivering

Största möjliga insyn krävs för en väl fungerande inre marknad för el.

Ändringsförslag 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De ekonomiska konsekvenserna av (e) De ekonomiska konsekvenserna av 
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elkrisen och effekterna av de åtgärder som 
vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden
ej levererad energi och omfattningen av 
manuell förbrukningsbortkoppling 
(inbegripet en jämförelse mellan 
omfattningen av frivillig och påtvingad 
förbrukningsbortkoppling).

elkrisen, de ekonomiska konsekvenserna 
för kraftproducenterna och effekterna av 
de åtgärder som vidtagits på elsektorn, i 
synnerhet mängden ej levererad energi och 
omfattningen av manuell 
förbrukningsbortkoppling (inbegripet en 
jämförelse mellan omfattningen av frivillig 
och påtvingad förbrukningsbortkoppling).

Or. en

Ändringsförslag 217
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) en grundlig motivering för 
användningen av icke-marknadsbaserade 
åtgärder i fall då sådana åtgärder 
tillämpats.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att motivera användningen av icke-marknadsbaserade åtgärder skulle avskräcka 
medlemsstaterna ytterligare från att använda sig av sådana åtgärder.

Ändringsförslag 218
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) en uppdaterad handlingsplan för 
fall då krisen uppstått på grund av 
strukturbrister i systemet.

Or. en



PE610.658v01-00 12/18 AM\1134266SV.docx

SV

Ändringsförslag 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De berörda behöriga myndigheterna 
ska lägga fram resultaten av utvärderingen 
för gruppen för samordning på elområdet.

4. De berörda behöriga myndigheterna 
ska lägga fram resultaten av utvärderingen 
för gruppen för samordning på elområdet, 
och dessa ska återspeglas i 
uppdateringarna av 
riskberedskapsplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 220
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De berörda behöriga myndigheterna 
ska lägga fram resultaten av utvärderingen 
för gruppen för samordning på elområdet.

4. De berörda behöriga myndigheterna 
ska lägga fram resultaten av utvärderingen 
för gruppen för samordning på elområdet
och för det relevanta makroregionala 
partnerskapet.

Or. en

Ändringsförslag 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a.

3.Gruppen för samordning på elområdet 
utfärdar rekommendationer i enlighet 
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med den av gruppen enhälligt antagna 
arbetsordningen.

Or. en

Ändringsförslag 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete med de avtalsslutande parterna i 
energigemenskapen

Samarbete med de avtalsslutande parterna i 
energigemenskapen och tredjeländer

Or. en

Ändringsförslag 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternaochde avtalsslutande 
parterna i energigemenskapen uppmanas 
att ha ett nära samarbete i processen för 
fastställande av elkrisscenarier och 
upprättande av riskberedskapsplaner så att 
inga åtgärder vidtas som äventyrar 
försörjningstryggheten i medlemsstater, 
hos avtalsslutande parter eller i unionen. 
Med avseende på detta får de 
avtalsslutande parterna i 
energigemenskapen delta i gruppen för 
samordning på elområdet på inbjudan av 
kommissionen när det gäller alla frågor 
som de berörs av.

Medlemsstaterna, de avtalsslutande 
parterna i energigemenskapen och 
tredjeländer som ansluter sig till EU:s 
elnät uppmanas att ha ett nära samarbete i 
processen för fastställande av 
elkrisscenarier och upprättande av 
riskberedskapsplaner så att inga åtgärder 
vidtas som äventyrar 
försörjningstryggheten i medlemsstater, 
hos avtalsslutande parter, i tredjeländer
eller i unionen. Med avseende på detta får 
de avtalsslutande parterna i 
energigemenskapen och, i tillämpliga fall, 
andra tredjeländer delta i gruppen för 
samordning på elområdet på inbjudan av 
kommissionen när det gäller alla frågor 
som de berörs av.

Or. en



PE610.658v01-00 14/18 AM\1134266SV.docx

SV

Ändringsförslag 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och de avtalsslutande 
parterna i energigemenskapen uppmanas 
att ha ett nära samarbete i processen för 
fastställande av elkrisscenarier och 
upprättande av riskberedskapsplaner så att 
inga åtgärder vidtas som äventyrar 
försörjningstryggheten i medlemsstater, 
hos avtalsslutande parter eller i unionen. 
Med avseende på detta får de 
avtalsslutande parterna i 
energigemenskapen delta i gruppen för 
samordning på elområdet på inbjudan av 
kommissionen när det gäller alla frågor 
som de berörs av.

Medlemsstaterna, de avtalsslutande 
parterna i energigemenskapen, EES-
länderna och Schweiz uppmanas att ha ett
nära samarbete i processen för fastställande 
av elkrisscenarier och upprättande av 
riskberedskapsplaner så att inga åtgärder 
vidtas som äventyrar 
försörjningstryggheten i medlemsstater, 
hos avtalsslutande parter eller i regionen. 
Med avseende på detta får de 
avtalsslutande parterna i 
energigemenskapen, EES-länderna och 
Schweiz delta i gruppen för samordning på 
elområdet på inbjudan av kommissionen 
när det gäller alla frågor som de berörs av.

Or. en

Ändringsförslag 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Utövande av delegering

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

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 10.3 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
[OPOCE för in datumet för denna 
förordnings ikraftträdande].

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 10.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
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rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201630.

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

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 10.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet eller rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_________________

30 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 10.3 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 

2. De befogenheter att anta de 
delegerade akter som avses i artikel 10.3 
ska ges till kommissionen för en period av 
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[OPOCE för in datumet för denna 
förordnings ikraftträdande].

fem år från och med den [xx-xx-xxx].
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om de delegerade befogenheterna senast 
sex månader innan perioden på fem år 
löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 24.

Or. de

Ändringsförslag 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 228
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3.1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Beskriv åtgärder för att mildra 
elkrissituationer, särskilt åtgärder på 
efterfrågesidan och försörjningssidan, och 
ange samtidigt under vilka omständigheter 
dessa åtgärder kan användas, i synnerhet 
den utlösande faktorn för varje åtgärd. Om 
icke-marknadsbaserade åtgärder övervägs 
måste de vara vederbörligen motiverade 
mot bakgrund av de krav som anges i 
artikel 15.

(c) Beskriv åtgärder för att mildra 
elkrissituationer, särskilt åtgärder på 
efterfrågesidan, nätsidan och 
försörjningssidan, och ange samtidigt 
under vilka omständigheter dessa åtgärder 
kan användas, i synnerhet den utlösande 
faktorn för varje åtgärd. Om icke-
marknadsbaserade åtgärder övervägs måste 
de vara vederbörligen motiverade mot 
bakgrund av de krav som anges i artikel 15.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3.1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Beskriv de nationella åtgärder som 
krävs för att genomföra och verkställa de 
regionala åtgärder som antagits i enlighet 
med artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 230
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) relevanta organisationer som 
företräder hushållens intressen,

utgår

Or. en

Motivering

Samråd med dessa typer av organisationer (som företräder hushållens intressen) – om 
sådana finns – är ur vår synpunkt är onödigt svårt, och i många fall nästan omöjligt, att 
genomföra.Medlemsstaternas har ett absolut ansvar gentemot sina medborgare när det gäller 
tryggad elförsörjning.Det är staten (genom sina behöriga myndigheter) och den nationella 
tillsynsmyndigheten som måste säkerställa en trygg elförsörjning.

Ändringsförslag 231
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) relevanta organisationer som 
företräder industriella elkunders 

(c) relevanta organisationer som 
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intressen,inbegripet gasföretag, företräder industriella elkunders intressen,

Or. es

Ändringsförslag 232
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) systemansvariga för överförings-
och distributionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 233
Jaromír Kohlíček

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ange tidsplanen för de årliga 
regionala (även nationella om tillämpligt) 
simuleringarna av svar i realtid i 
elkrissituationer.

utgår

Or. en

Motivering

De beskrivningar av förfaranden och åtgärder under elkrisen som begärs i bilagan med 
mallen för riskberedskapsplanen är administrativt sett är onödigt omfattande när det gäller 
samråd.Kravet på årliga tester av riskberedskapsplanerna är onödigt av praktiska 
skäl.Planerna måste hållas uppdaterade, men årliga tester medför bara onödiga ytterligare 
administrativa bördor utan några betydande positiva effekter.
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