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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută orientările pentru infrastructuri energetice transeuropene propuse de 
Comisia Europeană.

Conform Comisiei, prezenta inițiativă identifică, pentru perioada de dinainte și după 2020, un 
număr limitat de coridoare și domenii transeuropene prioritare care acoperă rețelele de energie 
electrică și de gaze, precum și infrastructura de transport a petrolului și dioxidului de carbon, 
în cazul cărora acțiunea Uniunii Europene se justifică în cea mai mare măsură. Inițiativa 
urmărește apoi punerea în aplicare a acestor priorități prin:

1. fluidizarea procedurilor de autorizare, în vederea reducerii semnificative a duratei 
acestora în cazul proiectelor de interes comun și a creșterii gradului de implicare și de 
acceptare din partea opiniei publice în ceea ce privește implementarea unor astfel de 
proiecte;

2. facilitarea procesului de reglementare pentru proiectele de interes comun în domeniul 
energiei electrice și al gazelor, prin alocarea costurilor în funcție de beneficiile oferite 
și garantarea faptului că profiturile rezultate sunt proporționale cu riscurile asumate;

3. asigurarea implementării proiectelor de interes comun prin acordarea sprijinului 
financiar necesar, atât pe baza mecanismelor pieței, cât și direct din partea UE.  În 
această ultimă privință, propunerea stabilește condițiile de eligibilitate pentru ca 
proiectele de interes comun să obțină asistență financiară din partea UE în cadrul 
mecanismului „Conectarea Europei”, care face obiectul unei propuneri legislative 
separate.

Scopul amendamentelor este să clarifice anumite concepte din regulament și să asigure un 
grad mai ridicat de consecvență cu alte acte legislative ale UE – îndeosebi cele legate de 
evaluarea impactului asupra mediului și de fondurile structurale – precum și cu Strategia UE 
2020 (întrucât aceasta din urmă are anumite obiective corelate în materie de climă și energie) 
și cu alte posibilități de dezvoltare relevante, cum ar fi cele prezentate în Foaia de parcurs 
2050.
Având în vedere insuficiența fondurilor UE disponibile pentru sprijinirea eforturilor 
financiare majore necesare în vederea implementării proiectelor de interes comun, 
amendamentele au drept obiectiv să se asigure că sectorul privat participă la finanțarea 
acestora.

Analiza cost-beneficiu este esențială pentru regulament. Raportorul sugerează completarea 
dispozițiilor stabilite în anexă care descriu metodologia prin detalierea indicatorilor referitori 
la costuri și beneficii. Întrucât termenul pentru implementarea proiectelor și durata acestora 
sunt foarte lungi, ratele de scont aplicate la calcularea acestor parametri sunt de o importanță 
esențială. Prin urmare, se propune prezentarea periodică de către Comisie a ratelor de scont de 
care va trebui să se țină seama. În plus, pentru a reflecta toate externalitățile specifice fiecărui 
proiect în parte, inițiatorii de proiect, după consultarea părților interesate relevante, stabilesc o 
primă de risc care urmează să se adauge la ratele de scont. Astfel, părțile interesate relevante, 
în special cetățenii aflați în vecinătatea proiectelor, vor fi stimulați să ia parte la discuții.

Înainte de a prezenta metodologia de realizare a unei analize cost-beneficiu armonizate la 
nivelul sistemului energetic al Uniunii, atât ENTSO pentru energie electrică, cât și ENTSO 
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pentru gaze naturale țin seama de contribuția adusă de Agenția Europeană de Mediu și de 
Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale. Astfel, se internalizează 
în prealabil în metodologie, parametri referitori la planificarea ecologică și amenajarea 
teritoriului.

Conținutul raportului propus de inițiatorii proiectului este extins pentru a include informații 
cum ar fi contribuția fondurilor structurale la implementarea proiectului și un istoric al 
costurilor suportate față de estimarea lor inițială.

În cazul în care costurile reale depășesc cu 20 % costurile estimate, Comisia are posibilitatea 
de a elimina proiectul în cauză de pe lista proiectelor eligibile.

Raportorul consideră că includerea în planul decenal de dezvoltare a rețelei nu ar trebui să 
reprezinte o condiție pentru ca un proiect să fie considerat „de interes comun”.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Accelerarea renovării infrastructurilor 
energetice existente și construcția unora 
noi este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei și climei, 
respectiv finalizarea pieței interne a 
energiei, garantarea siguranței 
aprovizionării, în special cu gaze și petrol, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 20 %, majorarea cotei deținute de 
energia din surse regenerabile în consumul 
final de energie până la 20% și atingerea 
unei creșteri de 20 % a eficienței energetice 
până în 2020. În același timp, Uniunea 
trebuie să își pregătească infrastructura 
pentru continuarea decarbonizării 
sistemului său energetic pe termen mai 
lung, mergând către 2050.

(6) Accelerarea renovării infrastructurilor 
energetice existente și construcția unora 
noi este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei și climei, 
respectiv finalizarea pieței interne a 
energiei, garantarea siguranței 
aprovizionării, în special cu gaze și petrol, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 20 %, majorarea cotei deținute de 
energia din surse regenerabile în consumul 
final de energie până la 20% și atingerea 
unei creșteri de 20 % a eficienței energetice 
până în 2020. În același timp, Uniunea 
trebuie să își pregătească infrastructura 
pentru continuarea decarbonizării 
sistemului său energetic pe termen mai 
lung, mergând către 2050 și, simultan, 
trebuie să o pregătească pentru 
conectarea regiunilor care au o capacitate 
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mare de producție de energie din surse 
regenerabile și un potențial ridicat de 
depozitare a energiei electrice.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Necesarul de investiții în 
infrastructurile de transport al energiei 
electrice și al gazelor de importanță 
europeană a fost estimat la aproximativ 
200 miliarde EUR până în 2020. Creșterea 
semnificativă a volumului investițiilor, 
comparativ cu tendințele din trecut, și 
necesitatea stringentă de a pune în aplicare 
prioritățile privind infrastructura energetică 
impun o nouă abordare a modului în care 
infrastructurile energetice, în special cele 
de natură transfrontalieră, sunt 
reglementate și finanțate.

(11) Necesarul de investiții în 
infrastructurile de transport al energiei 
electrice și al gazelor de importanță 
europeană a fost estimat la aproximativ 
200 miliarde EUR până în 2020. Creșterea 
semnificativă a volumului investițiilor, 
comparativ cu tendințele din trecut, ca 
urmare a dezvoltării mai rapide și mai 
cuprinzătoare a surselor regenerabile de 
energie și a eforturilor de a atinge până 
în 2020 obiectivele Uniunii de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 %, 
de îmbunătățire cu 20 % a eficienței 
energetice și de majorare cu 20 % a cotei 
deținute de energia din surse regenerabile 
în consumul de energie, precum și 
necesitatea stringentă de a pune în aplicare 
prioritățile privind infrastructura energetică 
impun o nouă abordare a modului în care 
infrastructurile energetice, în special cele
de natură transfrontalieră, sunt 
reglementate și finanțate.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Ca parte a unui sistem de 
infrastructuri energetice transeuropene, 
instalațiile de depozitare a energiei și 
instalațiile de gaz natural lichefiat (GNL) 
și de gaz natural comprimat (GNC) ar 
trebui să joace un rol important în 
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garantarea aprovizionării prin distribuția
energiei depozitate. În consecință, 
dezvoltarea rapidă a unor instalații de 
depozitare a energiei reprezintă o 
componentă importantă a unei 
infrastructuri funcționale a rețelelor.
Concurența în ceea ce privește construcția 
și operarea unor proiecte de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare 
sau a unor instalații de depozitare a 
energiei nu ar trebui să fie îngreunată de 
perceperea unor tarife de rețea care 
tratează aceste instalații ca și cum ar fi 
consumatori finali.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Proiectele de interes comun trebuie să 
beneficieze de un „statut prioritar” la nivel 
național pentru a asigura procesarea 
administrativă rapidă. Proiectele de interes 
comun vor fi considerate de autoritățile 
competente ca fiind în interes public.
Atunci când există un interes public 
superior și sunt îndeplinite toate condițiile 
prevăzute în Directivele 92/43/CE și 
2000/60/CE, proiectele care au efecte 
adverse asupra mediului trebuie autorizate.

(20) Proiectele de interes comun trebuie să 
beneficieze de un „statut prioritar” la nivel 
național pentru a asigura procesarea 
administrativă rapidă. De asemenea, pot 
beneficia de statut prioritar și proiectele 
regionale sau naționale dacă acest lucru 
asigură integrarea surselor regenerabile 
de energie și protejează concurența.
Acestea includ și proiectele care implică 
țări terțe (de exemplu Elveția). Proiectele 
de interes comun vor fi considerate de 
autoritățile competente ca fiind în interes 
public. Atunci când există un interes public 
superior și sunt îndeplinite toate condițiile 
prevăzute în Directivele 92/43/CE și 
2000/60/CE, proiectele care au efecte 
adverse asupra mediului trebuie autorizate.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Stabilirea unei singure autorități 
competente la nivel național, care să 
integreze și să coordoneze toate 
procedurile de autorizare („ghișeu unic”) ar 
trebui să diminueze complexitatea, să 
sporească eficiența și transparența și să 
contribuie la îmbunătățirea cooperării între 
statele membre.

(21) Stabilirea unei singure autorități 
competente la nivel național, care să 
integreze și să coordoneze toate 
procedurile de autorizare („ghișeu unic”) ar 
trebui să diminueze complexitatea, să 
sporească eficiența și transparența și să 
contribuie la îmbunătățirea cooperării între 
statele membre. Totuși, instituirea unei 
astfel de autorități nu ar trebui să crească 
cheltuielile pentru contribuabili, iar 
autoritatea ar trebui să fie instituită prin 
realocarea resurselor existente.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Programul energetic european pentru 
redresare (PERE) a demonstrat valoarea 
adăugată pe care o prezintă efectul de 
levier al acordării unor ajutoare financiare 
semnificative din partea Uniunii asupra 
atragerii de fonduri private. Consiliul 
European din 4 februarie 2011 a 
recunoscut faptul că anumite proiecte de 
infrastructură energetică pot necesita 
finanțare publică limitată pentru a atrage 
finanțare privată. Având în vedere criza 
economico-financiară și constrângerile 
bugetare, viitorul cadru financiar 
multianual trebuie să introducă forme de 
sprijin orientat, prin subvenții și 
instrumente financiare, care să atragă noi 
investitori în coridoarele și domeniile 
prioritare privind infrastructura energetică, 
menținând în același timp contribuția 
bugetară a Uniunii la un nivel cât mai 
scăzut.

(29) Programul energetic european pentru 
redresare (PERE) a demonstrat valoarea 
adăugată pe care o prezintă efectul de 
levier al acordării unor ajutoare financiare 
semnificative din partea Uniunii asupra 
atragerii de fonduri private. Consiliul 
European din 4 februarie 2011 a 
recunoscut faptul că anumite proiecte de 
infrastructură energetică pot necesita 
finanțare publică limitată pentru a atrage 
finanțare privată. Având în vedere criza 
economico-financiară și constrângerile 
bugetare, viitorul cadru financiar 
multianual trebuie să introducă forme de 
sprijin orientat, prin subvenții și 
instrumente financiare, care să atragă noi 
investitori în coridoarele și domeniile 
prioritare privind infrastructura energetică, 
menținând în același timp contribuția 
bugetară a Uniunii la un nivel cât mai 
scăzut. Măsurile relevante ar trebui să se 
bazeze pe experiența dobândită în cursul 
etapei–pilot, ca urmare a introducerii 
obligațiunilor pentru proiecte destinate 
finanțării proiectelor de infrastructură.
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Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Proiectele de interes comun în 
domeniul energiei electrice, al gazelor și al 
dioxidului de carbon trebuie să fie eligibile 
pentru a beneficia de asistență financiară 
din partea UE, pentru realizarea de studii 
și, în anumite condiții, de lucrări, în 
temeiul propunerii de Regulament de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”, fie sub formă de subvenții, fie 
sub formă de instrumente financiare 
inovatoare. Astfel se va asigura finanțare 
adaptată pentru acele proiecte de interes 
comun care nu sunt viabile prin prisma 
cadrului de reglementare existent și a 
condițiilor de pe piață. Un astfel de ajutor 
financiar va asigura sinergiile necesare cu 
finanțarea prin instrumente care aparțin de 
alte politici ale Uniunii. În special, 
mecanismul „Conectarea Europei” va 
finanța infrastructura energetică de 
importanță europeană, în timp ce fondurile 
structurale vor finanța rețelele inteligente 
de distribuție a energiei de importanță 
locală sau regională. Astfel, cele două 
surse de finanțare se vor completa reciproc.

(30) Proiectele de interes comun în 
domeniul energiei electrice, al gazelor și al 
dioxidului de carbon trebuie să fie eligibile 
pentru a beneficia de asistență financiară 
din partea UE, pentru realizarea de studii 
și, în anumite condiții, de lucrări, în 
temeiul propunerii de Regulament de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”, fie sub formă de subvenții, fie 
sub formă de instrumente financiare 
inovatoare. Astfel se va asigura finanțare 
adaptată pentru acele proiecte de interes 
comun care nu sunt viabile prin prisma 
cadrului de reglementare existent și a 
condițiilor de pe piață. Evitarea oricărei 
denaturări a concurenței, în special între 
proiectele care contribuie la realizarea 
aceluiași coridor prioritar al Uniunii, ar 
trebui să fie luată în considerare în mod 
corespunzător. Un astfel de ajutor 
financiar va asigura sinergiile necesare cu 
finanțarea prin instrumente care aparțin de 
alte politici ale Uniunii. În special, 
mecanismul „Conectarea Europei” va 
finanța infrastructura energetică de 
importanță europeană, în timp ce fondurile 
structurale vor finanța rețelele inteligente 
de distribuție a energiei de importanță 
locală sau regională. Astfel, cele două 
surse de finanțare se vor completa reciproc.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În contextul actual al crizei 
economice, diferența mare în ceea ce 
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privește ratingul de credit între statele 
membre și investitori ar putea conduce la 
dezechilibre și obstacole majore în calea 
finanțării proiectelor. Contribuția 
finanțării din partea Uniunii la depășirea 
acestor dezechilibre are o importanță 
deosebită pentru a asigura că realizarea 
proiectelor de infrastructură care 
contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament nu este 
compromisă, în special având în vedere 
faptul că majoritatea finanțării necesare 
pentru infrastructurile energetice în 
următorul deceniu va fi oferită de sectorul 
privat.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Atunci când Consiliul și Comisia 
analizează dacă s-au realizat progrese 
suficiente în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu și evaluează 
astfel curba de creștere a cheltuielilor 
publice, totalul cheltuielilor ar trebui să 
excludă cheltuielile cu dobânzile, 
cheltuielile cu programele Uniunii care 
sunt acoperite integral de veniturile 
provenite din fonduri ale Uniunii și 
modificările nediscreționare ale 
cheltuielilor cu indemnizațiile de șomaj, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1466/97 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice1.
____________________

1JO L 209, 2.8.1997, p. 1.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere:
- Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului1;
- Directivei 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 iunie 
2001 privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului2;
- Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei3;
- Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică4;
- Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 
noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice5;
- Convenției de la Aarhus; și
- Convenției de la Espoo.
____________________

1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

Justificare

Prezentul amendament precizează că se aplică în continuare și alte acte legislative ale UE.
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește lista proiectelor de 
interes comun la nivelul Uniunii. Lista va fi
revizuită și actualizată în funcție de 
necesități, din doi în doi ani. Prima listă se 
adoptă până cel târziu la 31 iulie 2013.

(1) Comisia stabilește lista proiectelor de 
interes comun la nivelul Uniunii. Lista este
revizuită și actualizată din doi în doi ani.
Prima listă se adoptă până cel târziu la 
31 iulie 2013.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește lista proiectelor de 
interes comun la nivelul Uniunii. Lista va fi
revizuită și actualizată în funcție de 
necesități, din doi în doi ani. Prima listă se 
adoptă până cel târziu la 31 iulie 2013.

(1) Comisia, în consultare cu statele 
membre, stabilește lista proiectelor de 
interes comun la nivelul Uniunii. Lista este 
revizuită și actualizată în funcție de 
necesități, din doi în doi ani. Prima listă se 
adoptă până cel târziu la 31 iulie 2013.

Justificare

Acesta ar trebui să fie un proces consultativ în toate etapele.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare grup elaborează o listă de 
proiecte de interes comun, conform 
procesului prevăzut în secțiunea 2 din 
anexa III, în funcție de contribuția fiecărui 
proiect la implementarea coridoarelor și 
domeniilor prioritare privind infrastructura 
energetică prevăzute în anexa I și de gradul 
în care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 4. Fiecare propunere individuală 
de proiect necesită aprobarea statului 
membru sau a statelor membre al căror 

(3) Fiecare grup elaborează o listă de 
proiecte de interes comun, conform 
procesului prevăzut în secțiunea 2 din 
anexa III, în funcție de contribuția fiecărui 
proiect la implementarea coridoarelor și 
domeniilor prioritare privind infrastructura 
energetică prevăzute în anexa I și de gradul 
în care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 4. Grupurile adoptă lista propusă 
cu majoritatea simplă a membrilor lor.
Fiecare propunere individuală de proiect 
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teritoriu este afectat de proiect. necesită aprobarea statului membru sau a 
statelor membre al căror teritoriu este 
afectat de proiect.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul demonstrează viabilitate din 
punct de vedere economic, social și al 
mediului; și

(b) proiectul este viabil în conformitate cu 
criterii economice, sociale și de mediu; și

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiectul integrează și respectă 
obiectivele din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și, în 
special, articolele 170 și 171;

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– integrarea pieței, concurență și 
flexibilitatea sistemului;

– integrarea pieței, printre altele prin 
diminuarea efectelor de izolare a 
regiunilor din Uniune,concurență și 
flexibilitatea sistemului;

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– interoperabilitate și operarea în siguranță – securitatea aprovizionării, printre altele 
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a sistemului; prin interoperabilitate și operarea în 
siguranță a sistemului;

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– capacitate mare de producție de energie 
din surse regenerabile și potențial ridicat 
de depozitare;

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– integrarea pieței, interoperabilitate și 
flexibilitatea sistemului;

– integrarea pieței, printre altele prin 
diminuarea efectelor de izolare a 
regiunilor din Uniune,interoperabilitate și 
flexibilitatea sistemului;

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, trebuie acordată atenția cuvenită 
caracterului urgent al fiecărui proiect 
propus, din punct de vedere al îndeplinirii 
obiectivelor de politică energetică 
referitoare la integrarea pieței și 
concurență, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării, precum și numărului de 
state membre afectate de fiecare proiect și
complementarității acestuia cu alte proiecte 
propuse. Pentru proiectele care intră în 
categoria prevăzută la punctul 1 litera (e) 
din anexa II, trebuie acordată atenția 

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, se acordă atenția cuvenită 
caracterului urgent al fiecărui proiect 
propus, din punctul de vedere al 
îndeplinirii obiectivelor de politică 
energetică referitoare la integrarea pieței și 
concurență, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării și flexibilitatea și soliditatea 
sistemului, precum și rentabilității și 
valorii adăugate ale proiectului în ceea ce 
privește locurile de muncă, numărului de 
state membre afectate de fiecare proiect,
complementarității acestuia cu alte proiecte 
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cuvenită și numărului de utilizatori afectați 
de proiect, consumului anual de energie și 
cotei energiei generate din surse 
nedispecerizabile din zona unde se află 
acești utilizatori.

propuse și potențialului acestuia de a 
consolida inovarea. Se ține seama de 
indicatorii menționați la punctul 5 din 
anexa V care permit efectuarea unei 
analize cost-beneficiu. În acest scop, 
acești indicatori pot fi stabiliți într-un 
cadru armonizat stabilit de Comisie.
Pentru proiectele care intră în categoria 
prevăzută la punctul 1 litera (e) din 
anexa II, se acordă atenția cuvenită și 
numărului de utilizatori afectați de proiect, 
consumului anual de energie și cotei 
energiei generate din surse 
nedispecerizabile din zona unde se află 
acești utilizatori.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La clasificarea proiectelor de interes 
comun, se acordă prioritate proiectelor 
care implică cel puțin un stat membru 
care se confruntă cu dificultăți grave sau 
care este amenințat de astfel de dificultăți 
cu privire la stabilitatea sa financiară 
și/sau state membre care au solicitat sau 
care beneficiază de ajutor financiar în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
…/2012.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția și grupurile monitorizează 
progresele realizate în implementarea 
proiectelor de interes comun. Grupurile pot 
solicita informații suplimentare furnizate în 
conformitate cu paragrafele 3, 4 și 5, pot 
verifica informațiile primite la fața locului 

(2) Agenția și grupurile monitorizează 
progresele realizate în implementarea 
proiectelor de interes comun. Grupurile pot 
solicita informații suplimentare furnizate în 
conformitate cu paragrafele 3, 4 și 5, pot 
verifica informațiile primite la fața locului 
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și pot convoca întâlniri cu părțile relevante.
De asemenea, grupurile pot solicita 
Agenției să ia măsuri pentru a facilita 
implementarea proiectelor de interes 
comun.

și pot convoca întâlniri cu părțile relevante.
De asemenea, grupurile pot solicita 
Agenției să ia măsuri pentru a facilita 
implementarea proiectelor de interes 
comun. Orice decizie a grupurilor de a 
trimite solicitarea este luată cu 
majoritatea simplă a membrilor lor.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) defalcarea costurilor suportate până 
în prezent și previziunile actuale pentru 
viitoarele costuri estimate a fi suportate de 
către proiect, însoțite de o analiză și o 
descriere a modului în care astfel de 
costuri sunt comparabile cu cele estimate
în planul inițial de punere în aplicare;

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) contribuția fondurilor structurale și a 
altor fonduri ale Uniunii la proiect, 
inclusiv investiții sau garanții din partea 
Băncii Europene de Investiții;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu mai este inclus în planul 
decenal de dezvoltare a rețelei;

eliminat
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Justificare

Includerea în planul decenal de dezvoltare a rețelei nu ar trebui să fie o condiție pentru ca un 
proiect să fie de interes comun. Dacă ar fi așa, eventualele proiecte care aduc o valoare 
adăugată considerabilă, dar nu sunt de interes pentru (cel puțin unul dintre) statele membre 
vizate, nu ar fi niciodată implementate.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) costurile suportate depășesc cu 30 % 
costurile estimate în planul de punere în 
aplicare pentru aceeași perioadă, cu 
excepția cazului în care astfel de depășiri 
ale costurilor pot fi justificate în mod 
corespunzător de motive care nu țin de 
controlul legitim al managerilor de 
proiect.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor un raport anual 
elaborat pe baza informațiilor legate de 
alineatele (2) și (7).

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea respectării termenelor stabilite 
la articolul 11 și reducerii poverii 
administrative legate de finalizarea 

În vederea respectării termenelor stabilite 
la articolul 11 și reducerii poverii 
administrative legate de finalizarea 
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proiectelor de interes comun, statele 
membre iau măsurile necesare pentru 
fluidizarea procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului în termen de 
nouă luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Aceste măsuri nu 
aduc atingere obligațiilor care rezultă din 
legislația Uniunii.

proiectelor de interes comun, statele 
membre iau măsurile obligatorii necesare 
pentru fluidizarea procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului în termen de 
nouă luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Aceste măsuri nu 
aduc atingere obligațiilor care rezultă din 
legislația Uniunii.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
emite orientări pentru a ajuta statele 
membre să definească măsuri adecvate și 
pentru a asigura aplicarea coerentă a 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului obligatorii în temeiul 
legislației UE privind proiectele de interes 
comun.

În termen de trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
emite orientări pentru a ajuta statele 
membre să definească măsuri adecvate cu 
caracter obligatoriu și pentru a asigura 
aplicarea coerentă a procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului 
obligatorii în temeiul legislației UE privind 
proiectele de interes comun.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
întregului sistem energetic al Uniunii a 
proiectelor de interes comun care se înscriu 
în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2.
Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale, după consultări cu Agenția 
Europeană de Mediu (AEM) și Rețeaua 
europeană de observare a dezvoltării și 
coeziunii teritoriale (ESPON), prezintă 
Agenției și Comisiei câte o metodologie, 
inclusiv cu privire la modelarea pieței și a 
rețelelor, de analiză cost-beneficiu 
armonizată la nivelul întregului sistem
energetic al Uniunii a proiectelor de interes 
comun care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a) 
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anexa V. – (d) și punctul 2. Metodologia se 
elaborează în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa V.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
întregului sistem energetic al Uniunii a 
proiectelor de interes comun care se înscriu 
în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2.
Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
întregului sistem energetic al Uniunii,
conform unor scenarii relevante de 
dezvoltare, a proiectelor de interes comun 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată
în conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a tuturor planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei de energie electrică sau 
de gaze realizate ulterior de ENTSO pentru 
energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a tuturor planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei de energie electrică sau
de gaze realizate ulterior de ENTSO pentru 
energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, iar 
principalele rezultate ale analizei cost-
beneficiu conform unor scenarii relevante 
trebuie să fie incluse în procesul de 
consultare și raportarea finală a 
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planurilor decenale de dezvoltare a 
rețelei.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) 
– (d) și punctul 2 sunt suportate de 
operatorul sau operatorii de transport și 
sistem ai statului sau statelor membre în 
care proiectul are un impact net pozitiv, și 
se plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) 
– (e) și punctul 2 sunt suportate de 
operatorul sau operatorii de transport și 
sistem ai statului sau statelor membre în 
care proiectul are un impact net pozitiv, și 
se plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiatorul (inițiatorii) unui proiect de 
interes comun care se înscrie în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a) 
- (d) și punctul 2 informează în mod 
regulat autoritățile naționale de 
reglementare implicate cu privire la 
evoluția proiectului respectiv și la 
identificarea costurilor și efectelor asociate 
acestuia. De îndată ce proiectul de interes 
comun selectat în temeiul articolului 3 și 
care se înscrie în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) și 
punctul (2) este suficient de avansat, 
inițiatorul proiectului prezintă autorităților 
naționale de reglementare o cerere de 
investiții pentru proiect, însoțită de o 
alocare transfrontalieră a costurilor, însoțită 
de elementele următoare:

Inițiatorul (inițiatorii) unui proiect de 
interes comun care se înscrie în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a) 
- (e) și punctul 2 informează în mod regulat 
autoritățile naționale de reglementare 
implicate cu privire la evoluția proiectului 
respectiv și la identificarea costurilor și 
efectelor asociate acestuia. De îndată ce 
proiectul de interes comun selectat în 
temeiul articolului 3 și care se înscrie în 
categoriile prevăzute în anexa II punctul 
(1) literele (a) – (e) și punctul (2) este 
suficient de avansat, inițiatorul proiectului 
prezintă autorităților naționale de 
reglementare o cerere de investiții pentru 
proiect, însoțită de o alocare 
transfrontalieră a costurilor, însoțită de 
elementele următoare:
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Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziei de alocare 
transfrontalieră a costurilor se iau în 
considerare costurile și beneficiile 
economice, sociale și de mediu ale 
proiectului (proiectelor) respectiv(e) în 
statele membre implicate, precum și 
eventualele necesități de sprijin financiar.

În luarea deciziei de alocare 
transfrontalieră a costurilor se iau în 
considerare costurile și beneficiile 
economice ale proiectului (proiectelor) 
respectiv(e) în statele membre implicate, 
precum și eventualele necesități de sprijin 
financiar.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care costurile unui proiect 
sunt incluse în tarifele de rețea, veniturile 
provenite din tarifarea congestiei la 
nivelul liniilor de transport incluse în 
proiect sunt deduse din tarifele de rețea.
Atunci când se alocă veniturile provenite 
din tarifarea congestiei între diferite tarife 
de transport, se utilizează aceleași 
proporții ca și în cazul alocării costurilor.

Justificare

Prezentul amendament poate simplifica dezbaterea referitoare la acordul privind partajarea 
costurilor între inițiatorii de proiect, întrucât garantează că o parte importantă a beneficiilor 
sunt împărțite proporțional cu costurile. Astfel, este abordată preocuparea autorităților
naționale de reglementare cu privire la eventualele costuri suportate de propriii consumatori 
în beneficiul consumatorilor străini.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
a instalațiilor de depozitare a gazelor 
naturale și a instalațiilor de GNL,
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 714/2009, autoritățile naționale de 
reglementare se asigură că proiectul 
respectiv beneficiază de stimulente 
adecvate în contextul aplicării articolului 
37 alineatul (8) din Directiva 2009/72/CE, 
articolului 41 alineatul (8) din Directiva 
2009/73/CE, articolului 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 
715/2009.

În ceea ce privește plata tarifelor de rețea, 
proiectele de depozitare a hidroenergiei cu 
acumulare prin pompare, instalațiile de 
depozitare a gazelor naturale și instalațiile 
de GNL nu sunt tratate ca fiind 
consumatori finali, pentru a nu pune în 
pericol competitivitatea acestora.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 



PE483.695v04-00 22/33 AD\905017RO.doc

RO

stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii.
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 
de dezvoltare.

stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii.
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, și riscuri de 
dezvoltare.

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare și cadrele de reglementare ale UE garantează 
remunerarea adecvată a proiectelor de transport concepute ca făcând parte din baza de 
active reglementate, evitând astfel riscurile legate de recuperarea parțială a costurilor; în 
caz contrar, liniile de transport comerciale ar fi nevoite să plătească o garanție costisitoare.
În cazul în care acest lucru nu este considerat credibil, obiectivul factorilor de decizie ar 
trebui să fie abordarea acestor preocupări prin consolidarea credibilității, mai degrabă decât 
prin oferirea unor venituri mai mari, limitând astfel costurile suportate de consumatori.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) norme privind obținerea unei 
rentabilități suplimentare a capitalului 
investit în proiect; sau

(c) norme privind obținerea unei 
rentabilități suplimentare a capitalului 
investit în proiect sau privind abordarea 
riscurilor legate de acest capital; or

Justificare

Prin partajarea și dezvoltarea celor mai bune practici în materie de reglementare și prin 
abordarea factorilor de risc care nu sunt controlați de investitori, investițiile în infrastructura 
de transport ar deveni mai atractive pentru mai mulți actori, iar veniturile care trebuie oferite 
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pentru atrage astfel de investitori ar fi mai reduse.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) orientări bazate pe cele mai bune 
practici în evaluarea riscurilor legate de 
capitalul investit în proiect; or

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate publica orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(6) Comisia publică orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009. În 
acest sens, se iau în considerare în mod 
deosebit normele care reglementează 
rentabilitatea suplimentară a capitalului, 
prevăzute la alineatul (3) litera (c) din 
prezentul articol.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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mecanismului „Conectarea Europei”]. de instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”, ținându-se seama de:

- necesitatea de a evita orice denaturare a 
concurenței, îndeosebi între proiectele 
care contribuie la realizarea aceluiași 
coridor prioritar al Uniunii;
- faptul că finanțarea privată sau 
finanțarea de către operatorii economici 
în cauză va fi principala sursă de 
finanțare.

Alegerea instrumentelor financiare este 
determinată de tipul proiectului. Nu se 
aplică neapărat fiecare formă de 
finanțare fiecărui proiect.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (e) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Justificare

În mod evident, toate prioritățile în materie de infrastructură energetică – în cazul de față 
energie electrică – inclusiv proiectele legate de introducerea rețelelor inteligente, sunt 
eligibile să primească sprijin financiar din partea Uniunii.

Amendamentul 44
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori.
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori.
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; sau inițiatorul 
proiectului poate demonstra în mod clar 
că există costuri de finanțare 
disproporționat de mari sau incapacitatea 
de a avea acces la finanțarea de pe piață 
din cauza unor dificultăți financiare și 
economice excepționale cu care se 
confruntă statul membru sau statele 
membre în care urmează să fie pus în 
aplicare în întregime sau parțial proiectul 
de interes comun; și

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Capitolul Va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul Va – Procedura accelerată în 
statele membre care se confruntă cu 
dificultăți grave sau care sunt amenințate 
de astfel de dificultăți

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Infrastructuri energetice ca parte a 

programelor de ajustare macroeconomică
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(1) Asistența tehnică oferită de Comisie 
statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți grave sau care sunt amenințate 
de astfel de dificultăți cu privire la 
stabilitatea lor financiară și/sau statelor 
membre care au solicitat sau beneficiază 
de asistență financiară, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. …/2012, 
include o consultare cu autoritățile lor 
naționale competente și cu inițiatorii de 
proiecte în cauză în vederea:
(a) accelerării punerii în aplicare a 
proiectelor de interes comun stabilite în 
lista menționată la articolul 3, în 
conformitate cu criteriile legate de 
caracterul urgent prevăzute la articolul 4 
alineatul (4);
(b) explorării tuturor mijloacelor 
disponibile în vederea simplificării 
condițiilor de finanțare pentru diferitele 
părți interesate implicate.
(2) În vederea aplicării alineatului (1) 
litera (a), perioadele de timp prevăzute la 
articolul 10 alineatul (3), articolul 11, 
articolul 13 alineatele (5) și (6) pot fi 
reduse.
(3) Participarea publică a părților 
interesate relevante nu este diminuată 
prin stabilirea unor termene mai scurte.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuția proiectelor de interes 
comun la realizarea strategiei pentru 
creștere economică și ocupare a forței de 
muncă a Uniunii;
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fondurile angajate și vărsate de Uniune 
pentru proiectele de interes comun în 
conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], 
comparativ cu valoarea totală a proiectelor 
de interes comun finanțate;

(b) fondurile angajate și vărsate de Uniune 
pentru proiectele de interes comun în 
conformitate, pe de o parte, cu prevederile 
[Regulamentului (UE) nr. .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”], și, pe de altă parte, cu 
fondurile structurale, comparativ cu 
valoarea totală a proiectelor de interes 
comun finanțate;

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est („NSI East Electricity”):
interconexiuni și linii interne în direcțiile 
nord-sud și est-vest pentru finalizarea 
pieței interne și pentru integrarea energiei 
produse din surse regenerabile.

Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est („NSI East Electricity”):
interconexiuni și linii interne în direcțiile 
nord-sud și est-vest pentru finalizarea 
pieței interne, pentru eradicarea izolării 
sistemelor de energie electrică ale 
regiunilor insulare și pentru integrarea 
energiei produse din surse regenerabile.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est („NSI East Gas”): conexiuni 
regionale privind gazele naturale între 
regiunea Mării Baltice, Marea Adriatică și 
Marea Egee și Marea Neagră, în special 

Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est („NSI East Gas”): conexiuni 
regionale privind gazele naturale între 
regiunea Mării Baltice, Marea Adriatică și 
Marea Egee, Marea Neagră și bazinul est-
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pentru sporirea diversificării și a siguranței 
aprovizionării cu gaze naturale;

mediteranean, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autostrăzi de energie electrică: crearea 
primelor autostrăzi de energie electrică 
până în 2020, în vederea construirii unui 
sistem de autostrăzi de energie electrică pe 
întreg teritoriul Uniunii;

Autostrăzi de energie electrică: crearea 
primelor autostrăzi de energie electrică 
până în 2020, în vederea construirii unui 
sistem de autostrăzi de energie electrică pe 
întreg teritoriul Uniunii, care să conecteze 
în special regiuni care au o capacitate 
mare de producție de energie din surse 
regenerabile și potențial ridicat de 
depozitare;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa III – partea 2 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Orice eventual manager de proiect 
poate prezenta grupului respectiv o 
evaluare a proiectului/proiectelor său/sale 
referitoare la contribuția adusă în ceea ce 
privește punerea în aplicare a priorităților 
stabilite la anexa I, respectarea criteriilor 
relevante definite la articolul 6 și orice 
alte informații relevante pentru evaluarea 
proiectului/proiectelor și, în cazul în care 
proiectul/proiectele 
îndeplinește/îndeplinesc criteriile stabilite 
la articolul 4, la anexa II și la anexa III, 
grupul respectiv trebuie să formuleze, în 
termen de 6 luni, un aviz motivat privind 
posibilitatea ca proiectul/proiectele să 
poată fi considerat/considerate de interes 
comun.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa III – partea 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care părțile interesate 
relevante propun acest lucru, proiectele 
propuse de transport al energiei electrice 
care se înscriu în categoriile stabilite la 
anexa II punctul 1 literele (a) și (b) 
trebuie să facă obiectul unei examinări de 
către grupurile respective dacă 
îndeplinesc cel puțin criteriile stabilite la 
articolul 4 alineatul (1) și alineatul (2) 
litera (a) și la anexa II punctul 1.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa III – partea 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.La evaluarea propunerilor de proiecte 
privind energia electrică și gazele care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2, 
fiecare grup, fără a aduce atingere 
prevederilor de la punctul 4, ține cont de 
analiza efectuată în conformitate cu 
prevederile Articolului 12 alineatul (7) 
pentru propunerile de proiecte privind 
electricitatea și gazele care se înscriu în 
categoriile prevăzute în anexa II punctul 1 
literele (a) – (d) și punctul 2 în planurile 
decenale cele mai recente privind 
dezvoltarea rețelei de gaze și electricitate, 
elaborate de ENTSO pentru energie 
electrică și de ENTSO pentru gaze 
naturale, în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentele (CE) nr. 714/2009 și (CE) 
nr. 715/2009.

6.La evaluarea propunerilor de proiecte
privind energia electrică și gazele care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (e) și punctul 2, 
fiecare grup, fără a aduce atingere 
prevederilor de la punctul 4, ține cont de 
analiza efectuată în conformitate cu 
prevederile Articolului 12 alineatul (7) 
pentru propunerile de proiecte privind 
electricitatea și gazele care se înscriu în 
categoriile prevăzute în anexa II punctul 1 
literele (a) – (e) și punctul 2 în planurile 
decenale cele mai recente privind 
dezvoltarea rețelei de gaze și electricitate, 
elaborate de ENTSO pentru energie 
electrică și de ENTSO pentru gaze 
naturale, în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentele (CE) nr. 714/2009 și (CE) 
nr. 715/2009.
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Justificare

Amendamentul își propune să includă rețelele inteligente.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru depozitarea de energie electrică, 
proiectul oferă o capacitate de depozitare 
care permite o producție anuală de energie 
electrică de cel puțin 500 GWh;

(b) pentru depozitarea de energie electrică, 
proiectul oferă o capacitate de depozitare 
care permite o producție anuală de energie 
electrică de cel puțin 500 GWh sau [x] % 
din producția anuală de energie electrică 
a statului membru, aplicându-se valoarea 
mai mică dintre acestea;

Justificare

500GWh reprezintă o producție foarte importantă în unele state membre și, prin urmare, ar 
putea fi utilă și stabilirea unui procent din producția anuală de energie electrică.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează aprovizionarea directă 
sau indirectă a cel puțin două state 
membre sau îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
GNL/GNC, proiectul vizează 
aprovizionarea directă sau are capacitatea 
de a aproviziona indirect cel puțin două 
state membre, sau vizează îndeplinirea 
standardului privind infrastructura (norma 
N-1) la nivel regional, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 994/2010;

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește energia electrică:
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de 
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 
în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție (inclusiv 
capacitatea echipată pentru captarea 
dioxidului de carbon), depozitare și 
transport pentru care a fost luată o decizie 
finală de investiții și care urmează să fie 
puse în funcțiune până la sfârșitul anului 
n+5;

(a) în ceea ce privește energia electrică:
scenarii privind cererea (atât în statele 
membre, cât și în țările terțe vecine), 
capacitățile de producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 
în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție (inclusiv 
capacitatea echipată pentru captarea 
dioxidului de carbon), depozitare și 
transport pentru care a fost luată o decizie 
finală de investiții și care urmează să fie 
puse în funcțiune până la sfârșitul anului 
n+5;

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește energia electrică:
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de 
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 

(a) în ceea ce privește energia electrică:
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de 
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 
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în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție (inclusiv 
capacitatea echipată pentru captarea 
dioxidului de carbon), depozitare și 
transport pentru care a fost luată o decizie 
finală de investiții și care urmează să fie 
puse în funcțiune până la sfârșitul anului 
n+5;

în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție (inclusiv 
capacitatea echipată pentru captarea 
dioxidului de carbon), potențial de
depozitare, depozitare și transport pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții și care urmează să fie puse în 
funcțiune până la sfârșitul anului n+5;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) La efectuarea analizei cost-beneficiu 
menționate la articolul 13 alineatul (4) 
litera (a), managerul de proiect aplică o 
primă de risc la ratele de scont.
Managerul de proiect stabilește prima de 
risc după consultarea părților interesate 
relevante pe baza informațiilor stabilite la 
anexa VI punctul 4.

Justificare

Managerul de proiect adaugă la ratele de scont armonizate o primă de risc care reflectă 
gradul de atractivitate al proiectului pentru părțile interesate relevante, în special pentru 
cetățeni.
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