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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 în vederea 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.
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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 
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 20% din 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
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 2001/41/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;
- Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
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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, precum 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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament precizează că se aplică în continuare și alte acte legislative ale UE.

Amendamentul 2

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; precum și

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

Or. en

Justificare

În acest context termenul „viabilitate” nu are niciun înțeles și trebuie înlocuit cu 
„sustenabilitate”.
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Amendamentul 3

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 
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.

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, trebuie acordată 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, siguranța 
aprovizionării și flexibilitatea sistemului, 
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 
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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament asigură consecvența cu articolul 4 alineatul (2) litera (a), care 
stipulează că flexibilitatea sistemului este un criteriu care ar trebui aplicat.

Amendamentul 4

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 

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, trebuie acordată atenția cuvenită 
caracterului urgent al fiecărui proiect 
propus, din punctul de vedere al 
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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 
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.

îndeplinirii obiectivelor de politică 
energetică referitoare la integrarea pieței și 
concurență, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării, precum și al obiectivului 
relevant al strategiei Uniunii pentru 
dezvoltare și ocuparea forței de muncă, 
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 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.

Or. en

Justificare

Proiectele ar trebui selectate în funcție de contribuția lor la realizarea Strategiei ample UE 
2020, îndeosebi la realizarea obiectivului de majorare a cotei deținute de energia din surse 
regenerabile în consumul final de energie până la 20%.

Amendamentul 5

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 
cuvenită și numărului de utilizatori afectați 

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, trebuie acordată 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, precum și numărului de 
state membre afectate de fiecare proiect și 
complementarității acestuia cu alte proiecte 
propuse. Se ține seama de indicatorii 
menționați la punctul 5 din anexa V care 
permit efectuarea unei analize cost-
beneficiu. În acest scop, acești indicatori 
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de proiect, consumului anual de energie și 
cotei energiei generate din surse 
nedispecerizabile din zona unde se află 
acești utilizatori.

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, trebuie acordată 
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.

Or. en

Justificare

Pentru consecvență, clasificarea ar trebui să țină seama de indicatorii stabiliți la anexa V. 
Pentru a avea o imagine de ansamblu care să facă posibilă compararea mai eficientă a 
proiectelor, Comisia poate armoniza indicatorii și modalitatea de prezentare a acestora.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsura în care evoluția costurilor 
corespunde estimărilor costurilor 
prevăzute în planul de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) contribuția fondurilor structurale la 
punerea în aplicare a proiectului; 

Or. en
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Amendamentul 8

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

Or. en

Justificare

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”. 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 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) costurile suportate sunt mai mari cu 
30% față de costurile estimate în planul 
de punere în aplicare pentru perioada 
respectivă;

Or. en

Justificare

Conform principiului bunei gestiuni financiare, Comisia ar putea elimina de pe listă 
proiectele ale căror costuri cresc mai rapid decât a fost prevăzut inițial.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 11

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 
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, ținând 
seama pe deplin de observațiile Agenției 
Europene de Mediu (AEM) și ale Rețelei 
europene de observare a dezvoltării și 
coeziunii teritoriale (ESPON), 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.

Or. en

Justificare

Acordând AEM și ESPON posibilitatea de a formula observații privind metodologia ar 
permite internalizarea cât mai timpurie a aspectelor de mediu și a celor privind amenajarea 
teritoriului.
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Amendamentul 12

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, 
ținând seama de posibilitățile de 
dezvoltare relevante, 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.

Or. en

Amendamentul 13

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 și, 
ținându-se seama de posibilitățile de 
dezvoltare relevante, principalele rezultate 
ale analizei cost-beneficiu trebuie incluse 
în procesul de consultare și în raportul 
final privind planurile decenale de 
dezvoltare a rețelei.
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Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) 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.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – partea 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) – (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 

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 
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de elementele următoare: elementele următoare:

Or. en

Amendamentul 16

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. 
La alocarea veniturilor provenite din 
tarifarea congestiei la nivelul liniilor de 
transport, se utilizează aceleași proporții 
ca și în cazul alocării costurilor.

Or. en

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 17

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

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 

(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 
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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.

hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu pot fi 
evitate pe baza elaborării, conform celor 
mai bune practici, a unor cadre de 
reglementare naționale în temeiul 
alineatului (4) și 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.

Or. en

Justificare
Scopul prezentului amendament este să evite situația în care un proiect de interes comun este 
realizat ca investiție comercială în transport, iar ulterior beneficiază de sprijin public pentru 
a compensa riscurile comerciale sau legate de reglementare ridicate asociate unor astfel de 
investiții comerciale. Este mai adecvată includerea proiectelor de acest tip în baza de active 
reglementate a operatorilor de rețele de transport (sau eventual scoaterea la licitație a 
concesionărilor) cu scopul de a limita riscurile comerciale sau legate de reglementare, 
reducând astfel costurile de finanțare.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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.

Or. en

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 19

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; sau

Or. en

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 
pentru atrage astfel de investitori ar fi mai reduse.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea 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:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu privire 
la existența unor externalități pozitive 
semnificative precum siguranța 
aprovizionării, solidaritatea sau inovarea; 
și

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu privire 
la existența unor externalități pozitive 
semnificative precum siguranța 
aprovizionării, solidaritatea, inovarea și 
beneficiile sociale și de mediu; și

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuția proiectelor de interes 
comun la realizarea strategiei pentru 
dezvoltare și ocupare a forței de muncă a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 23

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 de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], și, 
pe de altă parte, cu fondurile structurale, 
comparativ cu valoarea totală a proiectelor 
de interes comun finanțate;

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 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 
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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 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 eventualul 
proiect/eventualele proiecte care pot fi 
considerate a fi de interes general.

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

La evaluarea propunerilor de proiecte 
privind energia electrică și gazele care se 

La evaluarea propunerilor de proiecte 
privind energia electrică și gazele care se 
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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.

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) – (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.

Or. en

Justificare

Amendamentul își propune să includă contoarele inteligente.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante. Comisia și 
Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante, inclusiv a 
cadrelor din domeniul universitar și a 
ONG-urilor, și este făcut public. Comisia 
și Agenția asigură accesul la datele 
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comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

(5) Analiza cost-beneficiu ia în 
considerare:

- următoarele costuri: cheltuielile de 
capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor, daunele cauzate de 
emisiile de carbon la nivelul costurilor 
economice și reducerea valorii serviciilor 
ecosistemice.

- următoarele beneficii: nivelul mai 
ridicat al interconexiunilor în sectorul 
energiei electrice comparativ cu 
capacitățile de producție instalate în 
statele membre în cauză, îmbunătățirile în 
ceea ce privește accesul la energie la un 
cost abordabil și obiectivele în materie de 
energie ale strategiei pentru dezvoltare și 
ocupare a forței de muncă a Uniunii;
Metodologia oferă orientări cu privire la 
ratele de scont care urmează să fie folosite 
la calcule.

Or. en
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Justificare

În propunerea Comisiei indicatorii privind diferitele beneficii nu sunt prezentați în detaliu. 
Amendamentul își propune să abordeze acest aspect făcând trimitere la obiectivul de 10% 
stabilit de Consiliul European la Barcelona (2002) în ceea ce privește, în special, 
interconexiunile transfrontaliere în sectorul energiei electrice. În ceea ce privește costurile, 
ne raportăm la valoarea serviciilor ecosistemice, astfel cum a fost stabilită în Foaia de 
parcurs pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (2011) și la 
daunele cauzate de emisiile de carbon la nivelul costurilor economice menționate în Raportul 
Stern (2006).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. 

Or. en

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În termen de șase luni de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament și din 
doi în doi ani după aceea, Comisia 
publică ratele de scont folosite la 
efectuarea calculelor și metodologia care 
a stat la baza lor. În temeiul Directivei 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului, la 
stabilirea ratelor de scont se ține seama de 
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externalitățile de mediu.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura rate de scont armonizate, Comisia este responsabilă atât pentru publicarea 
lor, cât și pentru metodologia care stă la baza acestora. Comisia acordă o atenție deosebită 
includerii externalităților de mediu în ratele de scont.

Amendamentul 31

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 .

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
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colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20, n+30 și n+40, iar modelul 
permite o evaluare completă a efectelor în 
plan economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Perioada este extinsă la n+40 pentru a respecta Foaia de parcurs 2050, Foaia de parcurs 
pentru energie 2050 și toate celelalte estimări pe termen lung.


