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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei urmărește revizuirea sistemului actual de informare cu privire la 
proiectele de investiții în domeniul energetic:  aceasta vizează culegerea de informații 
adecvate despre investițiile planificate, pentru a-i permite Comisiei să monitorizeze situația 
infrastructurii și să anticipeze eventualele probleme.

Cu toate că propunerea are un caracter mai degrabă administrativ, aceasta emite un semnal cu 
privire la natura și calitățile preconizate ale investițiilor viitoare. Prin urmare, este important 
să se pună un accent mai puternic pe impactul proiectelor asupra mediului, astfel încât să se 
ofere garanții și stimulente suplimentare pentru construirea și dezafectarea infrastructurilor 
energetice într-o manieră durabilă și protejând mediul înconjurător în mod corespunzător. 

În consecință, raportorul pentru aviz recomandă modificarea propunerii după cum urmează:

 ar trebui să se acorde atenția cuvenită impactului proiectelor propuse asupra mediului, 
pentru a se garanta că sistemul energetic este dezvoltat într-o manieră durabilă; 
proiectele de investiții ar trebui să fie însoțite de evaluări corespunzătoare ale 
impactului asupra mediului, conform cerințelor prevăzute, printre altele, în Directiva 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului1; 

 o infrastructură ar putea fi dezafectată în mai multe etape, prin reducerea treptată a 
capacităților sale de producție. În acest caz ar trebui să fie comunicată nu doar data 
închiderii finale, ci și datele intermediare ale reducerii treptate a capacității;

 atunci când o infrastructură este scoasă din uz, ar putea fi necesară reabilitarea 
ecologică a amplasamentului împotriva poluării și contaminării. Prin urmare, atunci 
când este cazul și când acest lucru este stipulat de legislația specifică, informarea ar 
trebui să cuprindă și detalii legate de măsurile de reabilitare avute în vedere;

 pentru a se evita construirea mai multor instalații de stocare a dioxidului de carbon cu 
valori situate imediat sub prag, ar trebui să se furnizeze informații despre toate 
instalațiile de stocare a dioxidului de carbon, indiferent de capacitatea acestora.

În termeni mai generali, raportorul pentru aviz constată că legislația comunitară actuală 
impune deja obligații de raportare și notificare legate de investiții și infrastructuri. Ar trebui să 
se garanteze că utilizarea acestor informații este mai bine coordonată, astfel încât să se evite 
duplicarea obligațiilor de raportare.

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:

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40, astfel cum a fost modificată
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere noile obiective de 
politică și noile evoluții ale pieței, ar trebui 
acordată o atenție mai mare investițiilor în 
infrastructura energetică din Comunitate, în 
special cu scopul de a anticipa problemele, 
de a promova cele mai bune practici și de a 
conferi o mai mare transparență viitoarei 
dezvoltări a sistemului energetic din 
Comunitate.

(5) Având în vedere noile obiective de 
politică și noile evoluții ale pieței, ar trebui 
acordată o atenție mai mare investițiilor în 
infrastructura energetică din Comunitate, în 
special cu scopul de a anticipa problemele, 
de a promova cele mai bune practici și de a 
conferi o mai mare transparență viitoarei 
dezvoltări a sistemului energetic din 
Comunitate. Ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită impactului proiectelor propuse 
asupra mediului, pentru a se garanta că 
sistemul energetic este dezvoltat într-o 
manieră durabilă. Atunci când acest 
lucru este stipulat de legislația specifică, 
proiectele de investiții ar trebui să fie 
însoțite de evaluări ale impactului asupra 
mediului, menționându-se și măsurile 
preconizate pentru reabilitarea ecologică.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) evaluarea impactului proiectului de 
investiții asupra mediului, atunci când o 
asemenea evaluare de impact este 
prevăzută de legislația specifică.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data probabilă a dezafectării. (b) data probabilă a dezafectării, inclusiv, 
după caz, datele intermediare pentru 
reducerea treptată a funcționării 
infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) evaluarea impactului proiectului de 
dezafectare asupra mediului, atunci când 
o asemenea evaluare de impact este 
prevăzută de legislația specifică.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) lista măsurilor avute în vedere pentru 
reabilitarea ecologică, atunci când 
această reabilitare este prevăzută de 
legislația specifică.

Or. en



PE430.259v01-00 6/6 PA\792750RO.doc

RO

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5.2 – liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații de stocare (amplasament sau 
complex de stocare cu o capacitate de 100 
kt sau mai mult).

– Instalații de stocare (amplasament sau 
complex cu orice capacitate).

Or. en


