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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea felicită Comisia pentru orientările rezonabile propuse cu privire la dezvoltarea 
infrastructurii energetice transeuropene și consideră aceasta un pas esențial care va consolida 
și mai mult Uniunea Europeană. Prezenta propunere stabilește reguli pentru dezvoltarea și 
interoperabilitatea la timp a rețelelor energetice transeuropene, în vederea realizării 
obiectivelor de politică energetică din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru 
a asigura funcționarea pieței interne și a securității aprovizionării în Uniune, pentru a promova 
eficiența energetică și dezvoltarea de forme noi de energie din surse regenerabile, precum și 
pentru a promova sinergia rețelelor energetice. Raportoarea consideră că acest lucru 
reprezintă un aspect legat de securitate deosebit de important pentru Uniunea Europeană.

Faptul că în continuare există un număr de state membre dependente de un singur furnizor de 
energie reprezintă o încălcare a principiului bunei guvernări. O situație de acest fel mărește în 
mod considerabil riscul apariției unui incident în situații în care, de exemplu, furnizorul 
cunoaște dificultăți tehnice. Această situație nu este sustenabilă și de aceea raportoarea salută, 
de asemenea, Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget pentru Europa 2020” privind 
următorul cadru financiar multianual (2014-2020), care propune, printre altele, instituirea 
mecanismului pentru conectarea Europei care să promoveze prioritățile legate de energie, 
transporturi și infrastructura digitală cu ajutorul unui fond unic de 40 de miliarde EUR, din 
care 9,1 miliarde sunt alocate energiei. 

În propunerea sa, Comisia sugerează stabilirea unui număr limitat de proiecte prioritare, care 
să acopere rețelele de energie electrică și gaz și infrastructurile de transport de petrol și dioxid 
de carbon. În total, Comisia a identificat 12 proiecte de infrastructură și zone prioritare în 
materie de energie.

Raportoarea dorește să sublinieze faptul că propunerea nu se limitează la resursele 
neregenerabile. Cu ajutorul acestui regulament, Uniunea va putea atinge obiectivele sale în 
materie de climă și energie: o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020, o creștere cu 20% a eficienței energetice și o creștere cu 20% a consumului final de 
energie provenită din surse regenerabile. Raportoarea salută angajamentul cuprins în această 
propunere față de problema foarte importantă a unei politici energetice durabile și ecologice. 
Raportoarea își declară preocuparea în acest sens, dar consideră că propunerea Comisiei este 
bine echilibrată. În mod similar, raportoarea subliniază că proiectele cu impact negativ asupra 
mediului nu ar trebui sprijinite. Unul dintre criteriile de evaluare a proiectelor de interes 
comun este nivelul de sustenabilitate pe care îl prezintă astfel de acțiuni. Acest criteriu se 
măsoară prin evaluarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a impactului asupra 
mediului pe care îl au infrastructurile rețelelor de energie electrică. Raportoarea consideră că 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor nu ar trebui să se axeze în avizul său 
pe aspectele legate de mediu, dat fiind faptul că comisia competentă în fond pentru astfel de 
probleme, Comisia ENVI, pregătește propriul său aviz.

Raportoarea consideră că implementarea acestor proiecte este vitală pentru realizarea 
obiectivelor de politică energetică stabilite de Tratatul privind Uniunea Europeană. Totuși, 
raportoarea consideră că aceasta nu trebuie să aibă drept consecință creșterea prețurilor la 
energie. Cetățenii europeni au nevoie de aprovizionarea sigură cu energie, dar acest lucru nu 
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trebuie să afecteze în mod substanțial costurile legate de energie. Raportoarea regretă absența 
unui studiu aprofundat în legătură cu felul în care implementarea acestor proiecte va afecta 
prețurile la energie. Cu toate acestea, odată cu evaluarea necesității unor astfel de proiecte și a 
efectului lor pozitiv asupra concurenței, se poate lua în considerare o scădere a prețurilor la 
energie.

În general, pentru zonele și proiectele prioritare care acoperă rețelele de energie electrică și 
gaz, precum și proiectele de infrastructură de transport de petrol și dioxid de carbon se 
estimează că este necesară o sumă de 200 de miliarde EUR. Comisia consideră că majoritatea 
acestor proiecte vor fi finanțate de investitori privați deoarece sunt profitabile din punct de 
vedere financiar. Cu toate acestea, o serie de proiecte se vor axa asupra statelor membre mai 
mici și, în acest caz, investitorii privați ar putea să nu fie interesați de realizarea lor, deoarece 
perioada de rambursare este prea lungă. Acesta este motivul pentru care Comisia a alocat 9,1 
miliarde EUR pentru finanțarea proiectelor care nu sunt suficient de atractive pentru 
investitorii privați, dar care sunt foarte importante pentru securitatea Uniunii Europene.

În ansamblu, raportoarea salută propunerea de regulament și speră că va intra în vigoare în 
conformitate cu calendarul propus. Raportoarea invită deputații în Parlamentul European, 
Comisia și Consiliul să acționeze în mod responsabil și să nu transforme procesul de adoptare 
a acestui regulament într-o problemă politică, evoluție care ar putea pune în pericol 
securitatea Uniunii.

Un număr limitat de amendamente propuse mai jos au ca scop să sublinieze importanța 
dezvoltării infrastructurii energetice pentru piața unică în general și pentru întreprinderile și 
consumatorii europeni în special. Două dintre acestea abordează aspecte legate de 
comunicare, și anume limbile în care urmează să fie accesibilă platforma privind transparența 
creată de Comisie, precum și publicarea informațiilor relevante de către promotorii 
proiectului.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Piața internă a energiei fiind tot mai 
bine integrată, sunt necesare reguli clare și 
transparente pentru alocarea 
transfrontalieră a costurilor, în vederea 
accelerării investițiilor în infrastructura 
transfrontalieră. Consiliul European din 4 
februarie 2011 a reamintit importanța 

(27) Piața internă a energiei fiind tot mai 
bine integrată, sunt necesare reguli clare și 
transparente pentru alocarea 
transfrontalieră a costurilor, în vederea 
accelerării investițiilor în infrastructura 
transfrontalieră în beneficiul 
întreprinderilor și al consumatorilor din 
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promovării unui cadru de reglementare 
care să atragă investiții în rețele prin 
stabilirea tarifelor la niveluri care să țină 
cont de nevoile de finanțare și alocarea 
adecvată a costurilor pentru investițiile 
transfrontaliere, îmbunătățind în același 
timp concurența și competitivitatea, 
îndeosebi ale industriei europene, și luând 
în considerare repercusiunile asupra 
consumatorilor.

Uniune. Consiliul European din 4 
februarie 2011 a reamintit importanța 
promovării unui cadru de reglementare 
care să atragă investiții în rețele prin 
stabilirea tarifelor la niveluri care să țină 
cont de nevoile de finanțare și alocarea 
adecvată a costurilor pentru investițiile 
transfrontaliere, îmbunătățind în același 
timp concurența și competitivitatea, 
îndeosebi ale industriei europene, și luând 
în considerare repercusiunile asupra 
consumatorilor.

Or. en

Justificare
A se vedea, de asemenea, amendamentul corespunzător la articolul 16 litera (c).

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; și

(b) proiectul demonstrează viabilitate din 
punct de vedere economic, social și al 
mediului, în special pentru funcționarea 
pieței interne; și

Or. en

Justificare
Trebuie subliniată importanța aprovizionării corespunzătoare cu energie pentru piața internă 
și pentru economiile europene.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- funcționarea pieței și serviciile către 
clienți;

- funcționarea pieței și serviciile către 
clienți, în special în ceea ce privește 
consumatorii obișnuiți;
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Justificare
Criteriile aplicabile proiectelor de rețele inteligente de energie electrică ar trebui să ia în 
mod special în considerare utilizatorii finali.

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 
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 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 și situației 
utilizatorilor afectați de proiect, în special 
al consumatorilor obișnuiți, consumului 
anual de energie și cotei energiei generate 
din surse nedispecerizabile din zona unde 
se află acești utilizatori.

Or. en

Justificare
Proiectele de rețele inteligente de energie electrică ar trebui să ia în mod special în 
considerare utilizatorii finali, și anume consumatorii obișnuiți.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, inițiatorii de proiect publică 
informațiile relevante prin intermediul altor 
mijloace adecvate de informare la care are 
acces publicul.

De asemenea, inițiatorii de proiect publică 
informațiile relevante prin intermediul altor 
mijloace adecvate de informare la care
publicul are acces ușor și în mod gratuit.

Or. en

Justificare
Termenul de „acces deschis“ (din versiunea engleză) poate duce în eroare, dat fiind 
utilizarea lui în domeniul drepturilor de autor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Trebuie subliniată importanța aprovizionării corespunzătoare cu energie pentru funcționarea 
pieței interne și a economiilor europene.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în sectoarele energiei electrice și al 
gazelor, evoluția gradului de interconectare
între statele membre, evoluția 
corespunzătoare a prețurilor la energie, 
precum și numărul avariilor de sistem din 
rețea, cauzele acestora și costurile 
economice aferente;

(c) în sectoarele energiei electrice și al 
gazelor, evoluția gradului de interconectare 
între statele membre, evoluția 
corespunzătoare a prețurilor la energie 
pentru întreprinderile și consumatorii din 
Uniune, precum și numărul avariilor de 
sistem din rețea, cauzele acestora și 
costurile economice aferente;

Or. en

Justificare
A se vedea, de asemenea, amendamentul corespunzător la considerentul 27.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 17 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie o platformă privind 
transparența infrastructurilor, ușor 
accesibilă publicului larg. Platforma 
conține următoarele informații:

Comisia instituie o platformă privind 
transparența infrastructurilor, ușor 
accesibilă publicului larg în toate limbile 
oficiale ale Uniunii. Platforma conține 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
 Anexa V – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concurența, reflectată în puterea 
diferiților operatori de pe piață și în 
convergența prețurilor între diferite state 

(a) concurența, reflectată în puterea de 
piață a diferiților operatori și în 
convergența prețurilor, în special a celor 
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membre; care afectează consumatorii obișnuiți,
între diferite state membre;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
 Anexa V – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concurența, reflectată în puterea 
diferiților operatori de pe piață și în 
convergența prețurilor între diferite state 
membre;

(a) concurența, reflectată în puterea de 
piață a diferiților operatori și în 
convergența prețurilor, în special a celor 
care afectează consumatorii obișnuiți,
între diferite state membre;

Or. en

Amendamentul 11

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 
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, 

(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 
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, în 
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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.

special în ceea ce privește funcționarea 
pieței interne și 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
Trebuie subliniată importanța aprovizionării corespunzătoare cu energie pentru funcționarea 
pieței interne și a economiilor europene.


