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Amendamentul 7
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Introducerea unei politici comune în 
domeniul energetic vizând garantarea 
aprovizionării cu energie a Comunității, 
realizarea unei tranziții către un sistem 
energetic cu emisii reduse de carbon și 
funcționarea unor piețe energetice 
competitive reprezintă un obiectiv pe care 
Comisia și-a propus să îl îndeplinească;

(1) Introducerea unei politici comune în 
domeniul energetic vizând garantarea 
aprovizionării cu energie a Comunității, 
realizarea unei tranziții către o economie 
eficientă din punct de vedere energetic, 
bazată pe surse de energie regenerabile și 
funcționarea unor piețe energetice 
competitive reprezintă un obiectiv pe care 
Comisia și-a propus să îl îndeplinească;

Or. en

Amendamentul 8
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Peisajul energetic din cadrul și din afara 
Comunității a cunoscut schimbări 
semnificative în ultimii ani și face ca 
investițiile în infrastructura energetică să 
reprezinte un aspect crucial pentru 
asigurarea aprovizionării cu energie a 
Comunității, funcționarea pieței interne și 
tranziția către sistemul energetic cu emisii 
reduse de carbon pe care Comisia s-a 
angajat să o realizeze;

(3) Peisajul energetic din cadrul și din afara 
Comunității a cunoscut schimbări 
semnificative în ultimii ani și face ca 
investițiile în infrastructura energetică să 
reprezinte un aspect crucial pentru asigurarea 
aprovizionării cu energie a Comunității, 
funcționarea pieței interne și tranziția către o 
economie eficientă din punct de vedere 
energetic, bazată pe surse de energie 
regenerabile, pe care Comisia s-a angajat să 
o realizeze;

Or. en
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Amendamentul 9
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În acest scop, statele membre trebuie 
să notifice Comisiei datele și informațiile 
privind proiectele de investiții în materie 
de producție, stocare și transport de petrol, 
gaze naturale, energie electrică, 
biocombustibili și dioxid de carbon, 
prevăzute să se desfășoare sau aflate în 
curs de desfășurare pe teritoriul lor. 
Întreprinderile în cauză trebuie să aibă 
obligația de a notifica statelor membre 
datele și informațiile relevante.

(10) În acest scop, statele membre trebuie 
să notifice Comisiei datele și informațiile 
privind proiectele de investiții în materie 
de producție, stocare și transport de petrol, 
gaze, energie electrică, încălzire, 
carburanți regenerabili pentru 
transporturi și dioxid de carbon, prevăzute 
să se desfășoare sau aflate în curs de 
desfășurare pe teritoriul lor. Înainte de a 
efectua investiții în infrastructuri noi, 
statele membre ar trebui să aibă în vedere 
în permanență reducerea consumului de 
energie, precum și îmbunătățirea și 
extinderea infrastructurilor existente.
Întreprinderile în cauză trebuie să aibă 
obligația de a notifica statelor membre 
datele și informațiile relevante.

(Prezentul amendament de înlocuire a 
„gazelor naturale” cu „gaze” și a 
„biocombustibililor” cu „carburanți 
regenerabili pentru transporturi” se aplică 
în întregul text. Adoptarea acestui 
amendament va necesita efectuarea 
modificărilor corespunzătoare în tot 
textul.)

Or. en
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Amendamentul 10
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate publica date și 
informații prezentate în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiția ca datele și informațiile să fie 
publicate într-o formă compactă și ca 
niciun detaliu referitor la întreprinderile 
individuale să nu fie divulgat.

(2) Comisia publică date și informații 
prezentate în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3), 
într-o formă compactă.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a alinia dispozițiile regulamentului la Directiva privind 
accesul publicului la informațiile despre mediu și la Convenția de la Aarhus. 

Amendamentul 11
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sau entitățile delegate de 
acestea păstrează confidențialitatea datelor 
sau a informațiilor sensibile din punct de 
vedere comercial.

Statele membre sau entitățile delegate de 
acestea păstrează confidențialitatea datelor 
sau a informațiilor sensibile din punct de 
vedere comercial în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu1.
1 JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
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Justificare

Scopul amendamentului este de a alinia dispozițiile regulamentului la Directiva privind 
accesul publicului la informațiile despre mediu și la Convenția de la Aarhus.

Amendamentul 12
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1.2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exclud conductele destinate scopurilor 
militare și cele care aprovizionează instalațiile 
ce nu fac obiectul punctului 1.1.

Se exclud conductele care aprovizionează 
instalațiile ce nu fac obiectul punctului 1.1.

Or. en

Amendamentul 13
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1.3 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exclud rezervoarele destinate scopurilor 
militare și cele care aprovizionează instalațiile 
ce nu fac obiectul punctului 1.1.

Se exclud rezervoarele care aprovizionează 
instalațiile ce nu fac obiectul punctului 1.1.

Or. en
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Amendamentul 14
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Centrale termice și nucleare (generatoare 
cu o putere unitară de 100 MW sau mai 
mult);

- Centrale termice și nucleare (generatoare 
cu o putere unitară de 100 MW sau mai 
mult) și alte instalații nucleare;

Or. en

Amendamentul 15
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Ferme eoliene (cu o putere de 20 MW sau 
mai mult pentru fermele eoliene offshore 
sau cu o putere de 10 MW sau mai mult 
pentru fermele eoliene onshore);

- Ferme eoliene (cu o putere de 20 MW sau 
mai mult pentru fermele eoliene offshore 
sau cu o putere de 5 MW sau mai mult 
pentru fermele eoliene onshore);

Or. en

Amendamentul 16
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Instalații care utilizează energia solară 
termică concentrată, energia geotermică
sau energia fotovoltaică (generatoare cu o 
putere unitară de 10 MW sau mai mult);

- Instalații care utilizează energia solară 
termică concentrată și energia geotermică
(generatoare cu o putere unitară de 5 MW
sau mai mult) și instalații fotovoltaice (cu 
o putere de 1 MW sau mai mult);
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Amendamentul 17
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Instalații de producție care utilizează 
biomasa sau deșeurile (generatoare cu o 
putere unitară de 10 MW sau mai mult);

- Instalații de producție care utilizează 
biomasa, biolichidele sau deșeurile
(generatoare cu o putere unitară de 5 MW
sau mai mult);

Or. en

Amendamentul 18
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.2a  (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2a Stocarea 

- unități de stocare a electricității;

- unități de stocare a deșeurilor radioactive.

Or. en

Amendamentul 19
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5.2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exclud instalațiile de stocare destinate 
în scopuri de cercetare și dezvoltare 

eliminat
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tehnologică.

Or. en

Justificare

Această excepție trebuie eliminată deoarece altfel ar însemna că, în anii următori, nu s-ar 
mai distribui informații despre captarea și sechestrarea dioxidului de carbon, deoarece 
singurele proiecte aflate în curs de desfășurare în acest domeniu sunt proiecte-pilot sau 
proiecte demonstrative. 


