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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere
La 19 octombrie 2011 Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de regulament privind 
orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene. Scopul propunerii Comisiei este de a 
garanta că rețelele energetice strategice și instalațiile de stocare din UE sunt finalizate până în 
2020. Mai precis, regulamentul de față urmărește integrarea deplină a pieței interne a energiei, 
inclusiv prin garantarea faptului că niciun stat membru nu rămâne izolat de rețeaua europeană.

Regulamentul contribuie la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului prin aceea că îi 
permite Uniunii să își atingă obiectivele strategice stabilite pentru 2020, asigurând, în același 
timp, siguranța aprovizionării și solidaritatea între statele membre.

În conformitate cu cerințele formulate în Comunicarea Comisiei intitulată „Priorități în 
domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020”, actuala politică privind rețelele 
energetice transeuropene (TEN-E) ar trebui revizuită, cimentată cu instrumente din cadrul 
unei noi politici privind infrastructura energetică, accelerată și finanțată în mod corespunzător. 

Finanțare
În următorii zece ani, pentru construcția conductelor de gaze naturale și a rețelelor de energie 
electrică va fi nevoie de aproximativ 200 de miliarde EUR. Mai exact: 140 de miliarde EUR 
pentru sisteme de transport de energie electrică de înaltă tensiune, depozitare și aplicații 
pentru rețele inteligente, 70 de miliarde EUR pentru gazoducte, stocare, terminale de gaze 
naturale lichefiate (GNL) și infrastructură de flux invers și 2,5 miliarde EUR pentru 
infrastructura de transport de CO2. 

Prin urmare, va fi necesară o creștere considerabilă a actualului nivelul al investițiilor. În 
comparație cu perioada 2000 - 2010, aceasta va însemna o creștere cu 30 % a investițiilor în 
sectorul gazelor și cu 100 % în sectorul energiei electrice.

Identificarea problemelor

Problemele legate de procedurile de autorizare și opoziția din partea opiniei publice se numără 
printre principalii factori care împiedică implementarea promptă a proiectelor de 
infrastructură energetică, în special în cazul liniilor electrice aeriene.

Procedurile administrative sunt complexe și ineficiente, mai ales în ceea ce privește 
organizarea procedurilor și competențele părților implicate, rămân fragmentate și suferă de 
absența unor termene clare și a unei planificări și coordonări anticipate a punerii în aplicare a 
legislației UE în domeniul mediului.

Opoziția populației afectate este legată de lipsa de claritate în ceea ce privește valoarea 
adăugată a proiectului, efectele reale sau percepute asupra mediului și peisajului, preocupările 
legate de sănătate și siguranță, implicarea tardivă și insuficientă a publicului și a părților 
interesate.

În anumite state membre apar speculații politice și/sau legate de proprietate în contextul 
procedurilor de autorizare a investițiilor de infrastructură.
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Impactul asupra mediului

Infrastructurile energetice planificate în prezent trebuie să fie compatibile cu obiectivele pe 
termen lung ale UE privind clima și energia și cu punerea lor în aplicare în cadrul diferitelor 
politici energetice naționale. Planificarea proiectelor de infrastructură energetică ar trebui, de 
asemenea, să respecte pe deplin principiul precauției.

Propunerea trebuie să integreze cerințele actuale privind protecția mediului în contextul 
infrastructurii energetice. Ar trebui acordată prioritate surselor de energie care nu aduc după 
sine costuri pentru societate și mediu.

Pe lângă costurile de capital și cele operaționale, intervin costuri de mediu considerabile din 
construcția, exploatarea și dezafectarea proiectelor de infrastructură energetică. Este necesar 
să se ia în considerare aceste costuri legate de mediu în analiza costurilor și a beneficiilor prin 
utilizarea abordării bazate pe calcularea costurilor pe ciclu de viață. Se impune o evaluare 
aprofundată, realizată de la caz la caz, a impactului asupra mediului al proiectelor de 
infrastructură energetică pentru a evalua riscurile semnificative, având în vedere condițiile de 
mediu locale și regionale.

Transparența și participarea publicului

Noile norme oferă cetățenilor o mai bună posibilitate de a se implica în proiecte și de a se 
exprima. Conform regulamentului, cetățenii trebuie să fie implicați încă din stadiile incipiente 
ale procedurii de autorizare, înainte ca autorul proiectului să prezinte cererea oficială de 
autorizare. În acest fel, preocupările cetățenilor pot fi luate în considerare în faza de 
planificare a proiectului. În numeroase state membre, practica actuală este de a consulta 
populația după ce dosarul a fost prezentat autorităților.

Proiecte de interes comun
În acest sens, Comisia a identificat 12 coridoare și domenii prioritare ce acoperă rețelele de 
transport pentru energie electrică, gaze, petrol și dioxid de carbon. Comisia propune un regim 
„de interes comun” pentru proiectele care contribuie la implementarea acestor priorități și care 
au obținut această marcă. Proiectele de interes comun ar trebui să beneficieze de o procedură 
de autorizare mai rapidă, care nu ar trebui să dureze mai mult de trei ani.

Recomandările raportorului

Raportorul salută noile propuneri de accelerare a procesului decizional pentru autorizarea 
infrastructurilor, precum și noile norme care oferă cetățenilor o mai bună posibilitate de a se 
implica în proiecte și de a se exprima.

Cu toate acestea, nu este posibilă excluderea proiectelor de infrastructură din domeniul de 
aplicare al legislației privind mediul, iar în conformitate cu articolul 11 din TFUE, propunerea 
trebuie să încorporeze cerințele de protecție a mediului în contextul infrastructurii energetice.
Trebuie garantată o dezbatere publică de înaltă calitate, iar legislația europeană în materie de 
protecție a mediului trebuie luată în considerare în mod corespunzător.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 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, în același 
interval de timp, să o pregătească pentru 
conectarea regiunilor cu o capacitate 
ridicată de producere a energiei 
regenerabile și un potențial înalt de 
depozitare a energiei electrice. Aceste 
obiective privind clima și energia ar trebui 
realizate în cel mai rentabil mod posibil;

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cea mai bună infrastructură - din 
punct de vedere ecologic, social și 
economic - este o infrastructură existentă 
care nu trebuie construită. Prin urmare, 
eficiența energetică este de o importanță 
crucială; ar trebui să se țină seama pe 
deplin de efectele probabile ale Directivei 
privind eficiența energetică propusă de 
Comisia Europeană (procedura este în 
curs) în ceea ce privește reducerea nevoii 
de infrastructură pe viitor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Deși este definită din punct de vedere 
juridic în Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice și 
în Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale, piața 
internă a energiei rămâne fragmentată din 
cauza interconexiunilor insuficiente între 
rețelele energetice naționale. Totuși, 
rețelele integrate la nivelul Uniunii sunt 
esențiale pentru asigurarea unei piețe 
competitive și funcționale, care să 
promoveze creșterea, ocuparea forței de 
muncă și dezvoltarea durabilă.

(7) Deși este definită din punct de vedere 
juridic în Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice și 
în Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale, piața 
internă a energiei rămâne fragmentată din 
cauza interconexiunilor insuficiente între 
rețelele energetice naționale. Totuși, 
rețelele integrate la nivelul Uniunii și 
implementarea infrastructurii de rețele 
inteligente care să permită creșterea 
eficienței energetice și integrarea surselor 
de energie regenerabilă distribuită sunt 
esențiale pentru asigurarea unei piețe 
competitive și funcționale, care să 
promoveze creșterea eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, ocuparea 
forței de muncă și dezvoltarea durabilă.

Amendamentul 4
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Infrastructura energetică a Uniunii
trebuie actualizată pentru a preveni și a 
spori rezistența acesteia în fața dezastrelor
naturale sau provocate de om, a efectelor 
adverse ale schimbărilor climatice și a 
amenințărilor la adresa securității, în 
special în ceea ce privește infrastructurile 
critice europene, așa cum au fost definite în 
Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 
decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora.

(8) Infrastructura energetică a Uniunii ar 
trebui modernizată pentru a preveni
dezastrele naturale sau pe cele provocate 
de om, efectele negative ale schimbărilor 
climatice și amenințările la adresa 
securității sale și pentru a spori rezistența 
sa în fața acestor fenomene, în special în 
ceea ce privește infrastructurile critice 
europene, așa cum au fost definite în 
Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 
decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora, printr-o 
arhitectură descentralizată care să 
conducă la o autosuficiență energetică a 
teritoriilor locale.

Amendamentul 5

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, 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. Această 
abordare ar trebui, cu toate acestea, să ia 
în considerare mecanismele de 
consolidare fiscală derulate pe întreg 
teritoriul UE, să acorde prioritate acelor 
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proiecte de interes comun care aduc o 
reală valoare adăugată europeană și să 
identifice domeniile în care autoritățile și 
piețele statelor membre sunt mai în 
măsură să intervină.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Identificarea proiectelor de interes 
comun trebuie să aibă la bază criterii 
comune, transparente și obiective, în 
vederea contribuției acestora la obiectivele 
politicii energetice. În cazul energiei 
electrice și al gazelor, proiectele propuse 
trebuie să facă parte din cel mai recent 
plan decenal de dezvoltare a rețelei. Planul 
respectiv trebuie să țină seama în mod 
deosebit de concluziile Consiliului 
European din 4 februarie cu privire la 
necesitatea integrării piețelor periferice ale 
energiei.

(15) Identificarea proiectelor de interes 
comun ar trebui să respecte criterii 
comune, transparente și obiective, în 
vederea contribuției acestora la obiectivele 
politicii energetice. Proiectele în domeniul
energiei electrice și al gazelor ar trebui să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei. Planul respectiv ar 
trebui să țină seama îndeosebi de 
concluziile Consiliului European din 4 
februarie cu privire la necesitatea integrării 
piețelor periferice ale energiei și să 
prevadă introducerea infrastructurii de 
rețele inteligente.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Părțile terțe care doresc să 
investească în acest domeniu nu ar trebui 
excluse de la solicitarea și primirea de 
fonduri pentru proiecte de interes comun. 
În plus, parteneriatele dintre părțile terțe 
și organismele guvernamentale, care 
implică proiecte de interes comun, ar 
trebui, de asemenea, să fie încurajate;

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Proiectele de interes comun ar trebui 
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 ar trebui 
să beneficieze de un „statut prioritar” la 
nivel național pentru a asigura prelucrarea
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 numai când sunt îndeplinite 
toate condițiile prevăzute în
Directivele 92/43/CE și 2000/60/CE, 
proiectele care au efecte adverse asupra 
mediului ar trebui autorizate. Ar trebui 
identificate, în funcție de importanță și în 
interesul rentabilității, cazurile în care 
infrastructura ar putea fi redusă la 
minimum prin politici privind eficiența 
energetică, cazurile în care infrastructura 
națională și cea transfrontalieră existente 
pot fi îmbunătățite sau modernizate și 
cazurile în care este necesară o 
infrastructură nouă, ce poate fi construită 
pe lângă infrastructura energetică sau de 
transport existentă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În ciuda existenței unor standarde 
consacrate privind participarea publicului 
la procedurile decizionale în domeniul 
mediului, sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura cele mai 
înalte standarde posibile în ceea ce privește 
transparența și participarea publicului la 
toate aspectele relevante din procesul de 
autorizare a proiectelor de interes comun.

(22) În ciuda existenței unor standarde 
consacrate privind participarea publicului 
la procedurile decizionale în domeniul 
mediului, sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura cele mai 
înalte standarde posibile în ceea ce privește 
transparența și participarea
corespunzătoare a publicului la toate 
aspectele relevante din procesul de 
autorizare a proiectelor de interes comun.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează punerea în aplicare la timp a 
proiectelor de interes comun, prin 
accelerarea procesului de autorizare și
îmbunătățirea participării publicului;

(b) facilitează punerea în aplicare la timp a 
proiectelor de interes comun, prin 
accelerarea procesului de autorizare și
stabilirea cerințelor minime pentru 
participarea publicului;

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, în cooperare cu 
statele membre, lista proiectelor de interes 
comun la nivelul Uniunii, clasificându-le în 
ordinea importanței. 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. La stabilirea listei 
la nivelul Uniunii, Comisia ia în 
considerare și caracteristicile specifice ale 
statelor membre insulare mici și 
elaborează proiecte pentru a se asigura că 
niciun stat membru al UE nu rămâne 
izolat de rețelele europene de gaze și 
energie electrică după 2015 și că 
securitatea energetică a niciunui stat 
membru nu este periclitată de lipsa unor 
conexiunilor corespunzătoare. Lista la 
nivelul Uniunii include, de asemenea, 
astfel de proiecte.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul identificării proiectelor de 
interes comun, Comisia stabilește un grup 
regional (denumit în continuare „grup”), 
astfel cum este definit în secțiunea 1 a 
anexei III pe baza fiecărui coridor și 
domeniu prioritar și a acoperirii geografice 
a acestora, în conformitate cu anexa I.

(2) În scopul identificării proiectelor de 
interes comun, Comisia stabilește 
douăsprezece grupuri regionale (denumite 
în continuare „grupurile”) pe baza 
fiecărui coridor și domeniu prioritar și a 
acoperirii geografice a acestora, în 
conformitate cu anexa I. Componența 
fiecărui grup se bazează pe normele 
definite în secțiunea 1 a anexei III. 
Fiecare grup își desfășoară activitatea pe 
baza unor condiții de referință sau 
regulamente de procedură convenite 
anterior, ținându-se seama de eventualele 
orientări oferite de Comisie pe această 
temă.

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 
teritoriu este afectat de proiect.

(3) Fiecare grup își adoptă lista regională
de proiecte de interes comun, elaborată
conform procedurii prevăzute în anexa III
secțiunea 2, 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 teritoriu este afectat de 
proiect.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru proiectele privind energia 
electrică și gazele care se încadrează în 
categoriile stabilite la punctele 1 și 2 din 
anexa II, Agenția transmite, în termen de 
două luni de la data primirii propunerilor 
de liste de proiecte de interes comun 
prevăzute în primul punct de la 
alineatul (4), un aviz către Comisie în 
legătură cu propunerile de liste de proiecte 
de interes comun, ținând cont îndeosebi de 
aplicarea consecventă a criteriilor stabilite 
la articolul 4 de către grupuri, precum și de 
rezultatele analizei efectuate de rețelele 
europene ale operatorilor de sisteme de 
transport (ENTSO) pentru energie electrică 
și pentru gaze naturale, în conformitate cu 
punctul 2.6 din anexa III.

(5) Pentru proiectele privind energia 
electrică și gazele care se încadrează în 
categoriile stabilite la punctele 1 și 2 din 
anexa II, Agenția transmite, în termen de 
două luni de la data primirii propunerilor 
de liste de proiecte de interes comun 
prevăzute în primul punct de la 
alineatul (4), un aviz către Comisie în 
legătură cu propunerile de liste de proiecte 
de interes comun, ținând cont îndeosebi de 
aplicarea consecventă a criteriilor stabilite 
la articolul 4 de către grupuri, precum și de 
rezultatele analizei efectuate de rețelele 
europene ale operatorilor de sisteme de 
transport (ENTSO) pentru energie electrică 
și pentru gaze naturale, în conformitate cu 
punctul 2.6 din anexa III. Comisia 
finalizează lista proiectelor de interes 
comun, prezentând o analiză detaliată a 
deciziei sale cu privire la fiecare proiect.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiectul respectă obiectivele Uniunii 
în domeniul energiei și în cel al 
schimbărilor climatice;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectul implică cel puțin două state 
membre, fie prin faptul că traversează 
direct frontiera unuia sau mai multor state 
membre, fie prin faptul că este situat pe 

(c) proiectul implică cel puțin două state 
membre, dacă traversează direct frontiera
terestră sau maritimă a unuia sau mai 
multor state membre sau dacă este situat 



AD\901435RO.doc 13/32 PE480.523v02-00

RO

teritoriul unui stat membru și are un impact 
transfrontalier semnificativ, conform 
punctului 1 din anexa IV;

pe teritoriul unui stat membru dar are, 
totuși, un impact transfrontalier 
semnificativ sau, în cazul consolidării 
interne, dacă proiectul este relevant 
pentru o interconexiune transfrontalieră,
conform punctului 1 din anexa IV sau are 
drept obiectiv conectarea insulelor și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii;

Justificare

În concordanță cu dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, este necesară sprijinirea 
integrării producției de energie electrică regenerabilă în proiectele de consolidare a 
transportului intern în cazul în care acestea contribuie la transportul transfrontalier, în 
conformitate cu criteriile definite în anexa IV.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește transportul energiei 
electrice și proiectele de depozitare care se 
încadrează în categoriile stabilite la punctul 
1 literele (a) - (d) din anexa II, proiectul 
contribuie semnificativ la cel puțin unul 
din criteriile specifice următoare:

(a) în ceea ce privește transportul energiei 
electrice și proiectele de depozitare care se 
încadrează în categoriile stabilite la punctul 
1 literele (a) - (d) din anexa II, proiectul 
contribuie semnificativ la sustenabilitate și 
la cel puțin unul din criteriile specifice 
următoare:

Justificare

Criteriile privind sustenabilitatea nu ar trebui să fie opționale. Abordarea sustenabilă va 
ajuta UE să atingă obiectivele unei economii cu emisii reduse de carbon, împiedicând 
degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nesustenabilă a resurselor.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– integrarea pieței, concurență și – integrarea pieței, inclusiv prin 
eliminarea izolării anumitor regiuni  din 
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flexibilitatea sistemului; Uniunea Europeană; concurență și 
flexibilitatea sistemului;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sustenabilitate, inclusiv prin transportul 
energiei generate din surse regenerabile 
până la principalele centre de consum și 
situri de depozitare;

– integrarea energiei regenerabile în rețea 
și transportul energiei generate din surse 
regenerabile până la principalele centre de 
consum și situri de depozitare;

Justificare

Criteriile privind sustenabilitatea nu ar trebui să fie opționale. Abordarea sustenabilă va 
ajuta UE să atingă obiectivele unei economii cu emisii reduse de carbon, împiedicând 
degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nesustenabilă a resurselor.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– interoperabilitate și operarea în siguranță 
a sistemului;

– securitatea aprovizionării, inclusiv prin
interoperabilitate și operarea fiabilă și în
condiții de siguranță a sistemului, în 
special prin consolidarea actualei 
stabilități a transportului, sporirea 
rezistenței la penele de energie electrică și 
asigurarea integrării producției 
intermitente;

Justificare

Specificarea principalelor obiective care trebuie îndeplinite pentru securitatea 
aprovizionării. Definirea mai precisă a securității aprovizionării este esențială pentru buna 
înțelegere a problemei.

Amendamentul 21
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o capacitate ridicată de producere a 
energiei regenerabile și un înalt potențial 
de depozitare;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la gaze care se încadrează în categoriile 
stabilite la punctul 2 din anexa II, proiectul 
contribuie semnificativ la cel puțin unul 
din criteriile specifice următoare:

(b) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la gaze care se încadrează în categoriile 
stabilite la punctul 2 din anexa II, proiectul 
contribuie la sustenabilitate și semnificativ 
la cel puțin unul din criteriile specifice 
următoare:

Justificare

Criteriile privind sustenabilitatea nu ar trebui să fie opționale. Abordarea sustenabilă va 
ajuta UE să atingă obiectivele unei economii cu emisii reduse de carbon, împiedicând 
degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nesustenabilă a resurselor.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– integrarea pieței, interoperabilitate și 
flexibilitatea sistemului;

– integrarea pieței, inclusiv prin eliminarea 
izolării anumitor regiuni  din Uniunea 
Europeană; interoperabilitate și 
flexibilitatea sistemului;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– concurență, inclusiv prin diversificarea 
surselor, a partenerilor și a rutelor de 
aprovizionare;

concurență, inclusiv prin diversificarea 
surselor, a rutelor și a partenerilor de 
aprovizionare;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sustenabilitate; eliminat

Justificare

Criteriile privind sustenabilitatea nu ar trebui să fie opționale. Abordarea sustenabilă va 
ajuta UE să atingă obiectivele unei economii cu emisii reduse de carbon, împiedicând 
degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nesustenabilă a resurselor.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la rețele inteligente de energie electrică, 
care se încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) din anexa II, proiectul 
contribuie semnificativ la cel puțin una din 
funcțiile specifice următoare:

(c) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la rețele inteligente de energie electrică, 
care se încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) din anexa II, proiectul 
contribuie la sustenabilitate și semnificativ 
la cel puțin una din funcțiile specifice 
următoare:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la transportul petrolului care se încadrează 

(d) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la transportul petrolului care se încadrează 
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în categoriile stabilite la punctul 3 din 
anexa II, proiectul contribuie semnificativ 
la cel puțin unul din următoarele trei 
criterii specifice:

în categoriile stabilite la punctul 3 din 
anexa II, proiectul contribuie la 
sustenabilitate și semnificativ la cel puțin 
unul din următoarele trei criterii specifice:

Justificare

Criteriile privind sustenabilitatea nu ar trebui să fie opționale. Abordarea sustenabilă va 
ajuta UE să atingă obiectivele unei economii cu emisii reduse de carbon, împiedicând 
degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nesustenabilă a resurselor.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la transportul dioxidului de carbon care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 4 din anexa II, proiectul contribuie 
semnificativ la cel puțin unul din 
următoarele trei criterii specifice:

(e) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la transportul dioxidului de carbon care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 4 din anexa II, proiectul contribuie
la sustenabilitate și semnificativ la cel 
puțin unul din următoarele trei criterii 
specifice:

Justificare

Criteriile privind sustenabilitatea nu ar trebui să fie opționale. Abordarea sustenabilă va 
ajuta UE să atingă obiectivele unei economii cu emisii reduse de carbon, împiedicând 
degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nesustenabilă a resurselor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an 
care urmează anului de selecție ca proiect 
de interes comun în conformitate cu 
articolul 4, inițiatorii de proiecte transmit 
Agenției un raport anual pentru fiecare 
proiect din categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II, iar pentru 
proiectele din categoriile prevăzute la 

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an 
care urmează anului de selecție ca proiect 
de interes comun în conformitate cu 
articolul 4, inițiatorii de proiecte transmit
Comisiei și Agenției un raport anual pentru 
fiecare proiect din categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II, iar pentru 
proiectele din categoriile prevăzute la 
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punctele 3 și 4 din anexa II transmit un 
raport anual grupului respectiv. Acest 
raport oferă detalii privind:

punctele 3 și 4 din anexa II transmit un 
raport anual grupului respectiv. Acest 
raport oferă detalii privind:

Justificare

În scopul transparenței, Comisia trebuie informată cu privire la contribuția raportului 
consolidat elaborat de Agenție, conform punctului (4).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un proiect de interes 
comun se confruntă cu dificultăți 
semnificative legate de punerea în aplicare, 
Comisia poate desemna un coordonator 
european pentru o perioadă de până la un 
an, care poate fi prelungită de două ori.

(1) Atunci când un proiect de interes 
comun se confruntă cu dificultăți 
semnificative legate de punerea în aplicare, 
Comisia, de comun acord cu statele 
membre implicate, poate desemna un 
coordonator european pentru o perioadă de 
până la un an, care poate fi prelungită de 
două ori.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Coordonatorul european este ales pe 
baza experienței sale legate de sarcinile 
specifice cu care este însărcinat(ă) pentru 
proiectul (proiectele) respectiv(e).

(3) Coordonatorul european este ales pe 
baza experienței sale legate de sarcinile 
specifice cu care este însărcinat(ă) pentru 
proiectul (proiectele) respectiv(e), de 
comun acord cu statele membre implicate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun primesc 
statutul de proiecte de cea mai mare 
importanță națională posibilă și sunt tratate 
în consecință în cadrul procedurilor de 
autorizare, în cazul în care se prevede 
astfel în legislația națională aplicabilă 
tipului corespunzător de infrastructură 
energetică și în conformitate cu dispozițiile 
acesteia.

(1) Proiectele de interes comun primesc 
statutul de proiecte de cea mai mare 
importanță națională posibilă și sunt tratate 
în consecință în cadrul procedurilor de
amenajare regională și teritorială,
autorizare, de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare strategică 
de mediu, în cazul în care se prevede astfel 
în legislația națională aplicabilă tipului 
corespunzător de infrastructură energetică 
și în conformitate cu dispozițiile acesteia.

Amendamentul 33

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 și să pună în 
aplicare 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, precum și 
pentru a monitoriza aplicarea acestuia.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistem coordonat: decizia exhaustivă 
poate cuprinde mai multe decizii 
obligatorii din punct de vedere juridic 
emise de către autoritatea competentă și de 
către alte autorități implicate. Autoritatea 
competentă stabilește, de la caz la caz, 

(b) sistem coordonat: decizia exhaustivă 
poate cuprinde mai multe decizii 
obligatorii din punct de vedere juridic 
emise de către autoritatea competentă și de 
către alte autorități implicate. Autoritatea 
competentă stabilește, de la caz la caz, 
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termene limită rezonabile pentru emiterea 
deciziilor individuale. Autoritatea 
competentă poate lua o decizie individuală 
în numele unei alte autorități naționale 
implicate, dacă decizia autorității 
respective nu este prezentată în termenul 
limită și dacă întârzierea nu are o 
justificare adecvată. Autoritatea 
competentă poate respinge o decizie 
individuală a unei alte autorități naționale, 
dacă nu consideră că decizia respectivă 
este argumentată suficient în ceea ce 
privește elementele de probă pe baza 
cărora autoritatea în cauză a luat decizia.
Autoritatea competentă se asigură că 
cerințele aplicabile în temeiul legislației 
internaționale și a Uniunii sunt respectate 
și își justifică decizia în mod 
corespunzător.

termene limită rezonabile pentru emiterea 
deciziilor individuale. Autoritatea 
competentă poate lua o decizie individuală 
în numele unei alte autorități naționale 
implicate, dacă decizia autorității 
respective nu este prezentată în termenul 
limită și dacă întârzierea nu are o 
justificare adecvată. Autoritatea 
competentă poate respinge o decizie 
individuală a unei alte autorități naționale, 
dacă nu consideră că decizia respectivă 
este argumentată suficient în ceea ce 
privește elementele de probă pe baza 
cărora autoritatea în cauză a luat decizia.
Autoritatea competentă se asigură că 
cerințele aplicabile în temeiul legislației 
internaționale și a Uniunii sunt respectate 
și își justifică decizia în mod corespunzător
și pune la dispoziția publicului decizia și 
justificarea, inclusiv elementele 
justificative relevante.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sistem de colaborare: decizia 
exhaustivă poate cuprinde mai multe 
decizii obligatorii din punct de vedere 
juridic emise de către autoritatea 
competentă și de către alte autorități 
implicate. Autoritatea competentă, după 
consultarea altor autorități implicate, 
stabilește, de la caz la caz, un termen-
limită rezonabil pentru emiterea deciziilor 
individuale, precum și termenul-limită 
total permis rezultat. Autoritatea 
competentă monitorizează respectarea 
termenelor-limită de către autoritățile 
implicate. Dacă se anticipează că decizia 
autorității implicate nu va fi prezentată în 
termenul-limită, autoritatea respectivă 
informează imediat autoritatea 
competentă și include o justificare a 
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acestei întârzieri.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru proiectele care ar putea avea 
efecte transfrontaliere adverse 
semnificative într-unul sau mai multe state 
membre învecinate și care intră sub 
incidența articolului 7 din Directiva
85/337/CEE și a convenției de la Espoo, 
informațiile relevante sunt puse la 
dispoziția autorității competente a statului 
membru învecinat sau a autorităților 
competente ale statelor membre învecinate.
Autoritatea competentă din statul sau 
statele membre învecinate indică dacă 
dorește să participe la procedurile relevante 
de consultare publică.

(6) Pentru proiectele care ar putea avea 
efecte transfrontaliere adverse 
semnificative într-unul sau mai multe state 
membre învecinate și care intră sub 
incidența articolului 7 din Directiva 
2001/42/CEE, a articolului 7 din 
Directiva 85/337/CE sau a convenției de la 
Espoo, informațiile relevante sunt puse la 
dispoziția autorității competente a statului 
membru învecinat sau a autorităților 
competente ale statelor membre învecinate.
Autoritatea competentă din statul sau 
statele membre învecinate indică dacă 
dorește să participe la procedurile relevante 
de consultare publică.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre stabilesc mecanisme 
de despăgubire a municipalităților 
afectate de proiectele de interes comun, 
precum și de alte proiecte naționale în 
domeniul infrastructurii energetice.

Justificare

Acest instrument simplu poate scurta într-o măsură considerabilă durata procedurilor de 
autorizare, fără a aduce atingere principiului subsidiarității UE și competențelor 
municipalităților locale, dat fiind că va afecta în mod indirect etapa de amenajare teritorială, 
care constituie, cel mai adesea, cauza întârzierii procedurilor de autorizare. Compensarea 
financiară reprezintă un instrument puternic, care va motiva municipalitatea locală 
(comunitățile locale) să nu obiecteze la introducerea infrastructurii în documentația privind 
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amenajarea teritoriului la nivel local, regional și național.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În statele membre în cazul cărora 
anumite segmente ale procesului de 
autorizare, inclusiv procedurile de 
amenajare teritorială și de evaluare a 
impactului asupra mediului, nu conduc la 
o autorizație obligatorie din punct de 
vedere juridic, autoritățile competente au 
obligația de a se asigura că durata 
acestora este bine integrată în termenele-
limită generale.

Amendamentul 39

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 șase luni 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 și trebuie să fie în concordanță cu 
normele și indicatorii prevăzuți în anexa 
IV. ENTSO vor derula un proces extensiv 
de consultare, implicând cel puțin 
organizații care reprezintă toate părțile 
interesate relevante – și, dacă se consideră 
adecvat, părțile direct interesate -, 
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autoritățile naționale de reglementare și 
alte autorități naționale.

Justificare

Pe lângă faptul că elaborarea unei astfel de metodologii va dura peste o lună din cauza 
proceselor decizionale interne ale ENTSO pentru gaze naturale și ENTSO pentru energie 
electrică (a se vedea statutele ENTSO pentru gaze naturale și ENTSO pentru energie 
electrică), niciunul din costurile suportate de către TSO înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament nu va mai fi eligibil pentru rambursare prin stabilirea tarifelor de 
către ANR. În plus, dacă se va derula un proces extensiv de consultare, o lună nu este 
suficientă.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Metodologia se actualizează și se 
îmbunătățește în mod regulat, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (1) - (5). În urma consultării 
formale cu organizațiile reprezentând 
toate părțile implicate relevante și cu 
Comisia, Agenția poate solicita astfel de 
actualizări și îmbunătățiri, oferind o 
motivație adecvată și precizând termenele 
limită.

(6) Metodologia se actualizează și se 
îmbunătățește din doi în doi ani, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (1) - (5).

Justificare

Acest proces trebuie să fie clar și predefinit, inclusiv din punctul de vedere al intervalului de 
timp, adică nu se poate baza pe o cerere aleatorie.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Agenția transmite neîntârziat Comisiei 
o copie a fiecărei decizii, împreună cu toate 
informațiile relevante cu privire la fiecare 
decizie. Informațiile pot fi transmise în 

(7) Agenția transmite neîntârziat Comisiei 
o copie a fiecărei decizii emise în 
conformitate cu alineatul (6), împreună cu 
toate informațiile relevante cu privire la 
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formă cumulată. Comisia păstrează 
confidențialitatea informațiilor sensibile 
din punct de vedere comercial.

fiecare decizie. Informațiile pot fi 
transmise în formă cumulată. Comisia 
păstrează confidențialitatea informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial.

Justificare

Amendamentul clarifică la care decizii se referă textul.

Amendamentul 42

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 beneficii sociale și 
de mediu, siguranța aprovizionării, 
solidaritatea sau inovarea; și

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) informații privind lista actuală de 
proiecte prioritare, prezentarea generală a 
etapelor procesului decizional, precum și 
datele și ordinile de zi ale reuniunilor 
grupurilor regionale, alături de 
publicarea ulterioară a proceselor-verbale 
și a eventualelor decizii adoptate.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații generale actualizate în mod 
regulat, inclusiv informații geografice, 
pentru fiecare proiect de interes comun;

(a) informații generale actualizate în mod 
regulat, inclusiv informații geografice
necesare, pentru fiecare proiect de interes 
comun;

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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.

3. 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 ale sistemelor electrice ale 
insulelor izolate cu teritoriul continental, 
pentru a aduce beneficiile unei piețe 
integrate a energiei electrice, pentru a 
spori gradul de răspândire a surselor de 
energie regenerabilă (SER) și pentru a 
permite transferul de energie SER către 
teritoriul continental.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. 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;

11. 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, în special prin 
conectarea regiunilor care au o capacitate 
mare de producție de energie din surse 
regenerabile și potențial ridicat de 
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depozitare;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport și 
sistem în temeiul obligației de a coopera la 
nivel regional în conformitate cu articolul 6 
din Directiva 2009/72/CE și cu articolul 12 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, și ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru energie electrică.

1. Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai
autorităților competente ale statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport și 
sistem în temeiul obligației de a coopera la 
nivel regional în conformitate cu articolul 6 
din Directiva 2009/72/CE și cu articolul 12 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, ai 
inițiatorilor proiectelor și ai altor părți 
interesate relevante, inclusiv producători, 
operatori ai rețelelor de distribuție, 
furnizori și organizații de mediu și 
organizații care reprezintă consumatorii,
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele din sectorul gazelor care 
se înscriu în categoriile stabilite în anexa II 
punctul 2, fiecare grup este compus din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
autorităților naționale de reglementare, ai 
operatorilor de transport și sistem în 
temeiul obligației de a coopera la nivel 
regional în conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2009/73/CE și cu articolul 12 din 

Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 2, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai
autorităților competente ale statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport și 
sistem în temeiul obligației de a coopera la 
nivel regional în conformitate cu articolul 7 
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Regulamentul (CE) nr. 715/2009, și ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru energie electrică.

din Directiva 2009/73/CE și cu articolul 12 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, și ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru gaze naturale.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu în 
categoriile menționate în anexa II punctele 
3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu în 
categoriile menționate în anexa II punctele 
3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai autorităților competente 
ale statelor membre, ai inițiatorilor 
proiectelor afectate de fiecare din 
proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fiecare grup consultă organizațiile care 
reprezintă părțile interesate relevante, 
inclusiv producătorii, operatorii de 
transport și sistem, furnizorii, consumatorii 
și, în cazul sarcinilor stabilite la 
Articolul 5 alineatul (2), organizațiile de 
protecția mediului. Grupul poate organiza
audieri sau consultări, dacă acest lucru este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

4. Fiecare grup consultă organizațiile care 
reprezintă părțile interesate relevante, 
inclusiv producătorii, operatorii de 
transport și sistem, furnizorii, consumatorii 
și organizațiile de protecția mediului.
Grupul organizează audieri sau consultări, 
dacă acest lucru este relevant pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale. Grupul 
informează publicul cu regularitate și în 
mod complet, cu privire la situația și 
rezultatul deliberărilor și organizează o 
audiere sau o consultare înainte de a 
depune lista propusă, astfel cum se 
menționează la articolul 3 alineatul (4).
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa III – partea 2 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 
714/2009.

3. Pentru toate proiectele de interes 
comun incluse în lista la nivelul Uniunii 
după 1 august 2013, proiectele privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 
714/2009.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa III – partea 2 – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru toate listele de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii adoptate după 1 
august 2013, propunerile de proiecte
privind transportul și depozitarea gazelor 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 2 trebuie să facă parte din 
cel mai recent plan decenal de dezvoltare a 
rețelei pentru gaze naturale, elaborat de 
ENTSO pentru gaze naturale în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009.

4. Pentru toate proiectele de interes comun
incluse în lista la nivelul Uniunii după
1 august 2013, proiectele privind 
transportul și depozitarea gazelor care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 2 trebuie să facă parte din cel mai 
recent plan decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru gaze naturale, elaborat de ENTSO 
pentru gaze naturale în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera b
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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 la o capacitate minimă de
250MW și de cel puțin 250 GWh/an;

Amendamentul 54

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 
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), potențial de
depozitare și 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 55

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

(b) în ceea ce privește gazele naturale:
scenarii privind cererea, importurile, 
prețurile combustibilului (inclusiv cărbune, 
gaz și petrol), prețurile dioxidului de 
carbon, compoziția rețelei de transport și 
evoluția acesteia, luându-se în considerare 
toate proiectele noi pentru care a fost luată 
o decizie finală de investiții și care 
urmează să fie puse în funcțiune până la 
sfârșitul anului n+5;

Nu privește versiunea în limba română.

Justificare

Clarificare a textului.

Amendamentul 56

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, pe baza 
costurilor pe ciclu de viață al proiectului,
ia în considerare cel puțin următoarele 
costuri: cheltuielile de capital, cheltuielile 
operaționale și cheltuielile de întreținere,
costurile de mediu aferente proiectelor de 
construire, exploatare și dezafectare a 
infrastructurilor, precum și costurile de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reziliența sistemului, inclusiv la 
dezastre și schimbările climatice, și 

(b) rezistența sistemului, inclusiv
securitatea aprovizionării, rezistența la 
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siguranța sistemului, în special în ceea ce 
privește infrastructurile critice europene 
astfel cum sunt definite în Directiva 
2008/114/CE;

dezastre și schimbările climatice, și 
siguranța sistemului, în special în ceea ce 
privește infrastructurile critice europene 
astfel cum sunt definite în Directiva 
2008/114/CE;

Justificare

Securitatea aprovizionării reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în acest context.
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