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Amendamentul 27
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
284,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 194 alineatul (1),

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să își aibă temeiul în noua bază legală privind energia, și anume 
articolul 194 alineatul (1) TFUE, deoarece obiectivele se regăsesc în aceasta.  În 
conformitate cu noua dispoziție, procedura legislativă prevăzută la acest articol este 
codecizia, ceea ce permite implicarea deplină a Parlamentului European în calitate de 
colegislator.

Amendamentul 28
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
284,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 194,

Or. en

Justificare

Scopul documentului legislativ este, evident, acela de a contribui la stabilirea unei polici 
comune în domeniul energiei, pentru definirea căreia monitorizarea proiectelor de anvergură 
privind infrastructura energetică reprezintă o condiție prealabilă importantă.  În consecință, 
temeiul juridic ar trebui să fie noua dispoziție cuprinsă în Tratatul de la Lisabona referitoare 
la stabilirea unei astfel de politici comune în domeniul energiei (articolul 194).
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Amendamentul 29
Adam Gierek

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 și 
solidare în domeniul energetic vizând 
garantarea aprovizionării cu energie a 
Comunității, realizarea unei tranziții către 
un sistem energetic de înaltă eficiență cu 
emisii reduse de carbon și funcționarea 
solidară a unor piețe energetice care au la 
bază principiile unei concurențe loiale, în 
cadrul pieței interne reprezintă un obiectiv 
pe care Comisia și-a propus să îl 
îndeplinească;

Or. pl

Justificare

Nu e vorba doar de aplicarea pe piață a principiului concurenței. Piața comună trebuie să fie 
dominată de o concurență loială, iar în acest scop este necesară o politică energetică 
solidară, al cărei fundament să îl constituie tehnologii de înaltă eficiență, prin care să se 
garanteze un nivel scăzut al emisiilor.

Amendamentul 30
Yannick Jadot

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;
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Or. en

Justificare

Economiile de energie și eficiența energetică reprezintă modul cel mai rentabil de reducere a 
emisiilor de carbon în UE. Până în 2050, economia UE ar trebui să fie bazată pe surse de 
energie regenerabilă.

Amendamentul 31
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obținerea unei perspective asupra 
dezvoltării de investiții în infrastructura 
energetică a Comunității constituie unul 
dintre elementele acestei politici. Această 
perspectivă ar trebui să îi permită Comisiei 
să realizeze comparațiile sau evaluările 
necesare sau să ia măsurile adecvate pe 
baza unor cifre și a unei analize 
corespunzătoare, în special referitoare la 
viitorul echilibru dintre cererea și oferta 
din domeniul energetic;

(2) Obținerea unei perspective asupra 
dezvoltării de investiții în infrastructura 
energetică a Comunității constituie unul 
dintre elementele acestei politici. Această 
perspectivă ar trebui să îi permită Comisiei 
să realizeze comparațiile sau evaluările 
necesare sau să ia măsurile adecvate pe 
baza unor cifre și a unei analize 
corespunzătoare, în special referitoare la 
viitorul echilibru dintre cererea și oferta 
din domeniul energetic, în urma unei largi 
consultări publice în care să fie implicate 
toate grupurile și asociațiile în cauză;

Or. en

Justificare

În dezvoltarea de către Comisie a unor scenarii în ceea ce privește energia în UE, ar trebui 
permisă o largă participare publică.
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Amendamentul 32
Adam Gierek

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 importante
schimbări negative în ultimii ani în 
domeniul aprovizionării și face ca 
investițiile în infrastructura energetică să 
reprezinte un aspect crucial pentru 
asigurarea stabilă a aprovizionării cu 
energie a Comunității, pentru funcționarea
neîntreruptă a pieței interne și pentru
tranziția către un sistem energetic de înaltă 
eficiență, cu emisii reduse de carbon, pe 
care Comisia s-a angajat să o realizeze;

Or. pl

Justificare

Trebuie subliniat faptul că peisajul energetic a cunoscut schimbări negative, care au 
determinat perturbarea unui proces stabil de furnizare a energiei pe piața internă a UE. 

Amendamentul 33
Yannick Jadot

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 
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s-a angajat să o realizeze;

Or. en

Justificare

Economiile de energie și eficiența energetică reprezintă modul cel mai rentabil de reducere a 
emisiilor de carbon în UE. Până în 2050, economia UE ar trebui să fie bazată pe surse de 
energie regenerabilă.

Amendamentul 34
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Noul context energetic necesită 
investiții semnificative în toate 
infrastructurile aparținând tuturor
sectoarelor energetice, precum și în 
dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructură 
și a unor noi tehnologii care să fie adoptate 
de piață. Liberalizarea sectorului energetic 
și integrarea ulterioară a pieței interne 
conferă un rol mai proeminent operatorilor 
economici în ceea ce privește investițiile și, 
în același timp, noile cerințe de politică, 
cum ar fi obiectivele care vizează mixul de 
combustibili, vor modifica politicile 
statelor membre în materie de infrastructuri 
energetice noi și/sau modernizate;

(4) Noul context energetic necesită 
investiții semnificative în toate 
infrastructurile, în special în cele 
aparținând sectoarelor energiei 
regenerabile și a eficienței energetice, 
precum și în dezvoltarea unor noi tipuri de 
infrastructură și a unor noi tehnologii care 
să fie adoptate de piață. Liberalizarea 
sectorului energetic și integrarea ulterioară 
a pieței interne conferă un rol mai 
proeminent operatorilor economici în ceea 
ce privește investițiile și, în același timp, 
noile cerințe de politică, cum ar fi 
obiectivele care vizează mixul de 
combustibili, vor modifica politicile 
statelor membre în materie de infrastructuri 
energetice noi și/sau modernizate;

Or. en

Justificare

Economiile de energie și eficiența energetică reprezintă modul cel mai rentabil de reducere a 
emisiilor de carbon în UE. Până în 2050, economia UE ar trebui să fie bazată pe surse de 
energie regenerabilă.
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Amendamentul 35
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În acest scop, statele membre ar 
trebui în permanență să considere 
reducerea consumului de energie, în 
conformitate cu obiectivul UE privind 
eficiența energetică de 20%, drept 
mijlocul cel mai rentabil de atingere a 
obiectivelor sale de reducere a emisiilor 
cu efect de seră și de îmbunătățire și de 
reconstruire a infrastructurii existente 
înainte de a se investi într-o 
infrastructură nouă.  Proiectele de 
investiții în infrastructura energetică ar 
trebui aliniate în totalitate la obiectivul 
pentru anul 2020 de obținere a cel puțin 
20% din energie din surse regenerabile 
durabile.

Or. en

Justificare

Proiectele de investiții în infrastructura energetică ar trebui aliniate în totalitate la obiectivul 
pentru anul 2020 de obținere a cel puțin 20% din energie din surse regenerabile durabile.

Amendamentul 36
Adam Gierek

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 

(5) Având în vedere obiectivele de politică
energetică și evoluțiile pieței, ar trebui 
acordată prioritate investițiilor în 
infrastructura energetică din Comunitate, în 
special cu scopul de a anticipa problemele
legate de siguranța aprovizionării cu 
energie, de a promova cele mai bune 
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dezvoltări a sistemului energetic din 
Comunitate;

practici și de a conferi o mai mare 
transparență viitoarei dezvoltări a
sistemelor energetice interconectate din 
Comunitate;

Or. pl

Justificare

Trebuie să se stabilească ce investiții trebuie considerate prioritare, întrucât de acestea 
depinde siguranța sistemului de aprovizionare cu energie, în special în vederea 
interconectării sistemelor statelor membre.

Amendamentul 37
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În consecință, Comisia și, în special, 
observatorul pieței pentru energie, ar trebui 
să dispună de date și informații precise 
privind proiectele de investiții, inclusiv 
proiectele de dezafectare, referitoare la cele 
mai semnificative componente ale 
sistemului energetic al UE;

(6) În consecință, Comisia și, în special, 
observatorul pieței pentru energie, ar 
trebui, pentru a garanta investițiile 
importante, să dispună de date și informații 
precise privind proiectele de investiții
actuale și viitoare, inclusiv proiectele de 
dezafectare temporară sau definitivă a 
unei părți importante a infrastructurii, 
referitoare la cele mai semnificative 
componente ale sistemului energetic al UE;

Or. pl

Justificare

Investițiile prioritare în domeniul infrastructurilor supravegheate trebuie să ia în considerare 
atât planificările actuale, cât și pe cele viitoare, precum și dezafectările temporare sau 
definitive.
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Amendamentul 38
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele și informațiile privind evoluțiile 
preconizate în materie de producție, 
transport și capacități de stocare specifice 
diferitelor sectoare energetice prezintă 
interes pentru Comunitate. Prin urmare, 
este necesar să se asigure informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de 
investiții care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de cinci 
ani și la cele care vizează dezafectarea 
infrastructurii în termen de trei ani.

(7) Datele și informațiile privind evoluțiile 
preconizate în materie de producție, 
transport și capacități de stocare specifice 
diferitelor sectoare energetice prezintă 
interes pentru Comunitate. Prin urmare, 
este necesar să se asigure informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de 
investiții care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de cinci 
ani și la cele care vizează dezafectarea 
infrastructurii în termen de trei ani. 
Proiectele de investiții în infrastructura 
energetică ar trebui aliniate în totalitate la 
obiectivul pentru anul 2020 de obținere a 
cel puțin 20% din energie din surse 
regenerabile durabile.

Or. en

Amendamentul 39
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele și informațiile privind evoluțiile 
preconizate în materie de producție, 
transport și capacități de stocare specifice 
diferitelor sectoare energetice prezintă 
interes pentru Comunitate. Prin urmare, 
este necesar să se asigure informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de 
investiții care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de cinci 
ani și la cele care vizează dezafectarea 
infrastructurii în termen de trei ani;

(7) Datele și informațiile privind evoluțiile 
preconizate în materie de producție, 
transport și capacități de stocare specifice 
diferitelor sectoare energetice prezintă 
interes pentru viitoarele proiecte de 
investiții din Comunitate. Prin urmare, este 
necesar să se creeze condițiile necesare 
pentru informarea Comisiei și, în special, 
a observatorului pieței energetice, cu 
privire la planurile și proiectele de 
investiții care au demarat deja sau care sunt 
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prevăzute să demareze în termen de cinci 
ani și la cele care vizează dezafectarea
temporară sau defintivă a infrastructurii 
sau a unei părți a acesteia în termen de
cinci ani;

Or. pl

Justificare

Datele referitoare la întreaga infrastructură sau la o parte a acesteia care trebuie dezafectată 
în termen de cinci ani oferă mai multă certitudine în planificare decât informațiile care nu 
privesc decât perioada prevăzută inițial de trei ani.

Amendamentul 40
Yannick Jadot

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 
infrastructura energetică în materie de 
producție, stocare și transport de petrol, 
gaz, cărbune, încălzire și răcire, inclusiv 
încălzirea și răcirea urbană, combustibili 
regenerabili pentru transport, energie 
electrică și captare, transport și stocare a 
dioxidului 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.

Or. en

Justificare

Proiectele de investiții în infrastructura energetică ar trebui aliniate în totalitate cu obiectivul 
pentru anul 2020 de obținere a cel puțin 20% din energie din surse regenerabile durabile.
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Amendamentul 41
Adam Gierek

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 naturale, energie electrică, 
biocombustibili, cărbune și dioxid de 
carbon, prevăzute să se desfășoare sau 
aflate în curs de desfășurare pe teritoriul 
lor. Întreprinderile în cauză ar trebui să 
aibă obligația de a notifica statului 
membru sau, în cazul rețelelor 
transfrontaliere, statelor membre datele și 
informațiile relevante necesare pentru 
monitorizarea executării proiectelor 
notificate.

Or. pl

Justificare

De ce se menționează gazele și petrolul, dar nu și cărbunele, care constituie o sursă 
importantă de energie primară? De asemenea, pentru a garanta o mai mare transparență, 
trebuie monitorizată și executarea proiectelor notificate, în special în contextul întârzierilor.

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a evita o sarcină administrativă 
disproporționată și pentru a reduce la 
minimum costurile pentru statele membre 
și întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, prezentul 
regulament ar trebui să ofere posibilitatea 
de a scuti statele membre și întreprinderile 

(12) Pentru a evita o sarcină administrativă 
disproporționată și pentru a reduce la 
minimum costurile pentru statele membre 
și întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, prezentul 
regulament ar trebui să ofere posibilitatea 
de a scuti statele membre și întreprinderile 
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de la obligațiile de raportare, cu condiția ca 
acestea să prezinte Comisiei informații 
echivalente, în temeiul legislației UE 
specifice sectorului energetic adoptată de 
instituții ale Uniunii Europene și vizând 
atingerea obiectivelor privind 
competitivitatea piețelor energetice 
europene, sustenabilitatea sistemului 
energetic și siguranța aprovizionării cu 
energie a Comunității Europene.

de la obligațiile de raportare, cu condiția ca 
acestea să prezinte Comisiei informații 
echivalente, în temeiul legislației UE 
specifice sectorului energetic adoptată de 
instituții ale Uniunii Europene și vizând 
atingerea obiectivelor privind 
competitivitatea piețelor energetice 
europene, sustenabilitatea sistemului 
energetic și siguranța aprovizionării cu 
energie a Comunității Europene. De aceea, 
ar trebui evitată orice duplicare a 
cerințelor de raportare menționate în al 
treilea pachet privind liberalizarea 
sectorului energetic [Directiva 
2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 713/2009, 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009]. 

Or. en

Amendamentul 43
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Statele membre, entitatea delegată 
de acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele responsabile de planurile de 
investiții specifice sectorului energetic al 
UE asigură calitatea, relevanța, 
acuratețea, claritatea, actualitatea și 
coerența datelor și informațiilor notificate 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Statele membre, entitatea pe care o deleagă sau, când este cazul, organismele însărcinate cu 
planurile specifice de investiții din sectorul energetic, asigură, pe de o parte, calitatea, 
relevanța, corectitudinea, claritatea, punctualitatea și coerența datelor și informațiilor 
notificate Comisiei, iar pe de altă parte confidențialitatea datelor și informațiilor sensibile 
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din punct de vedere comercial.

Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia și, în special, observatorul 
pieței pentru energie ar trebui să furnizeze 
cu regularitate o analiză trans-sectorială a 
evoluției structurale și a perspectivelor 
sistemului energetic al UE și, după caz, o 
analiză mai detaliată a anumitor aspecte ale 
acestui sistem energetic; această analiză ar 
trebui să contribuie mai ales la
identificarea eventualelor lacune în materie 
de infrastructură și investiții, în vederea 
asigurării pe termen lung a unui echilibru 
între cererea și oferta din domeniul 
energetic.

(15) Comisia și, în special, observatorul 
său pentru piața pentru energie ar trebui să 
furnizeze cu regularitate o analiză trans-
sectorială a evoluției structurale și a 
perspectivelor sistemului energetic al UE 
și, după caz, o analiză mai detaliată a 
anumitor aspecte ale acestui sistem 
energetic; această analiză ar trebui să 
completeze strategiile naționale, să 
lărgească dimensiunile regionale și să 
contribuie mai ales la consolidarea 
securității energetice prin identificarea 
eventualelor lacune și a riscurilor asociate
în materie de infrastructură și investiții, în 
vederea asigurării pe termen lung a unui 
echilibru între cererea și oferta din 
domeniul energetic.

Or. en

Amendamentul 45
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Întreprinderile mici și mijlocii ar 
trebui să poată beneficia de monitorizarea 
și raportarea cu privire la proiectele de 
investiții în sectorul energetic care decurg 
din aplicarea prezentului regulament, 
prin care datele colectate vor fi făcute 
publice și, pe termen lung, vor contribui 
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la orientări în investiții mai noi și mai 
bine coordonate.

Or. en

Amendamentul 46
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia poate fi asistată de experți din 
statele membre sau de alți experți având 
competențele necesare, în vederea 
asigurării unei viziuni comune și a 
promovării transparenței referitoare la 
evoluțiile ulterioare, ceea ce prezintă un 
interes deosebit pentru nou-intrații de pe 
piață.

(16) Comisia poate fi asistată de experți din 
statele membre sau de alți experți având 
competențele necesare, în vederea 
asigurării unei viziuni comune a 
eventualelor lacune în materie de 
infrastructură și a riscurilor asociate și a 
promovării transparenței referitoare la 
evoluțiile ulterioare, ceea ce prezintă un 
interes deosebit pentru nou-intrații de pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 47
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Având în vedere cadrul de raportare 
regulată pentru proiectele de investiții, 
Comisia ar trebui să pună la dispoziția 
statelor membre o evaluare a măsurilor 
necesare de reducere a riscurilor legate de 
realizarea unor investiții insuficiente sau 
inadecvate.

Or. en
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Amendamentul 48
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricității și al 
biocombustibililor, precum și la proiectele 
de investiții în domeniul emisiilor de 
dioxid de carbon generate de aceste 
sectoare.

(1) Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazului, cărbunelui, încălzirii și răcirii, 
inclusiv al încălziri și răcirii urbane, al 
electricității și al transportorilor de 
energie și în special al hidrogenului și al 
stocării de energie, precum și la proiectele 
de investiții în domeniul captării, 
transportului și stocării emisiilor de dioxid 
de carbon și al instalațiilor nucleare, altele 
decât centralele nucleare.

Or. en

Justificare

Proiectele de investiții în infrastructura energetică ar trebui aliniate în totalitate la obiectivul 
pentru anul 2020 de obținere a cel puțin 20% din energie din surse regenerabile durabile.

Amendamentul 49
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricității și al
biocombustibililor, precum și la proiectele 

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele referitoare la proiectele de 
investiții în infrastructura energetică din 
sectorul petrolului, al gazelor naturale, al
cărbunelui, al biocombustibililor, al 
combustibililor nucleari, și al electricității 



AM\798540RO.doc 17/63 PE430.916v01-00

RO

de investiții în domeniul emisiilor de 
dioxid de carbon generate de aceste 
sectoare.

produse din aceste surse de energie, 
precum și la proiectele de investiții în 
domeniul captării și stocării emisiilor de 
dioxid de carbon pe unitate de energie 
produsă.

Or. pl

Justificare

Versiunea inițială menționează biocombustibilii, însă ignoră sursele de energie precum
cărbunele sau combustibilii nucleari.

Amendamentul 50
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricității și al 
biocombustibililor, precum și la proiectele 
de investiții în domeniul emisiilor de 
dioxid de carbon generate de aceste 
sectoare.

1. Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
atât la proiectele de investiții realizate pe 
teritoriul Uniunii Europene, cât și la cele 
realizate de companii europene în terțe 
țări, în infrastructura energetică din 
sectorul petrolului, al gazelor naturale, al 
electricității și al biocombustibililor, 
precum și la proiectele de investiții în 
domeniul emisiilor de dioxid de carbon 
generate de aceste sectoare.

Or. ro

Justificare

Pentru claritatea textului.
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Amendamentul 51
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricității și al 
biocombustibililor, precum și la proiectele 
de investiții în domeniul emisiilor de 
dioxid de carbon generate de aceste 
sectoare.

(1) Propunerea de regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricității și al 
biocombustibililor, precum și la proiectele 
de investiții în domeniul captării și stocării
emisiilor de dioxid de carbon generate de 
aceste sectoare.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 52
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tipurilor 
de proiecte de investiții enumerate în 
anexă, care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de cinci
ani sau care sunt prevăzute să fie 
dezafectate în termen de trei ani.

(2) Prezentul regulament se aplică tipurilor 
de proiecte de investiții enumerate în 
anexă, care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de zece
ani sau care sunt prevăzute să fie 
dezafectate în termen de cinci ani.

Or. en

Justificare

În scopul realizării de studii și scenarii pertinente, este important ca domeniul de aplicare al 
regulamentului să fie extins astfel încât să includă proiecte pe termen lung.
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Amendamentul 53
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tipurilor 
de proiecte de investiții enumerate în 
anexă, care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de cinci 
ani sau care sunt prevăzute să fie 
dezafectate în termen de trei ani.

(2) Prezentul regulament se aplică tipurilor 
de proiecte de investiții enumerate în 
anexă, care au demarat deja sau care sunt 
prevăzute să demareze în termen de cinci 
ani sau care sunt prevăzute să fie 
dezafectate în termen de cinci ani.

Or. pl

Justificare

Datele referitoare la întreaga infrastructură sau la o parte a acesteia care trebuie dezafectată 
în termen de cinci ani facilitează planificarea față de informațiile care nu privesc decât 
perioada prevăzută inițial de trei ani.

Amendamentul 54
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „infrastructură” înseamnă orice tip de 
instalații sau parte a instalațiilor legate de 
producția, transportul și stocarea de energie 
sau dioxid de carbon;

1. „infrastructură” înseamnă orice tip de 
instalații sau parte a instalațiilor legate de 
producția, transportul și stocarea de 
energie, de surse de energie sau dioxid de 
carbon;

Or. pl

Justificare

Energia poate fi stocată sub formă fizică, de exemplu sub formă de energie calorică, 
electroenergie sau energie potențială (de ex. apa), dar și sub formă chimică, prin intermediul 
materiilor care conțin sursele de energie, precum hidrocarburile, cărbunele și hidrogenul. 
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Amendamentul 55
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezafectarea infrastructurii existente; (c) dezafectarea temporară sau definitivă a 
întregii infrastructuri existente sau a unei 
părți a acesteia;

Or. pl

Justificare

Dezafectarea poate fi definitivă sau doar temporară, cum se poate întâmpla, de exemplu, în 
cazul lucrărilor de întreținere sau în cazul unei întreruperi deliberate.

Amendamentul 56
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reabilitarea și dispecerizarea 
sistemelor de transport prin conducte al 
gazelor naturale și al țițeiului, crearea de 
sisteme de comandă și de achiziție de date 
în timp real, realizarea și implementarea
de sisteme pentru creșterea siguranței în 
aprovizionarea cu gaze naturale;

Or. ro

Justificare

În cadrul definiției "proiecte de investiții" este important să includem reabilitarea și 
dispecerizarea sistemelor de transport prin conducte a gazelor naturale și țițeiului, sisteme de 
comandă și de achiziție date în timp real, sisteme pentru creșterea siguranței in 
aprovizionarea cu gaze naturale.
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Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) dezvoltarea unor noi interconectări 
cu sistemele de transport de energie între 
Uniunea Europeană și țările vecine;

Or. ro

Justificare

Este important să includem și interconectările cu sistemele de transport a  energiei dintre UE 
și țările vecine.

Amendamentul 58
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „proiecte de investiții prevăzute” 
înseamnă proiectele de investiții în cazul 
cărora lucrările de construcție nu au 
demarat încă și costurile nu au fost încă 
suportate sau pentru care dezafectarea nu 
este încă aplicabilă, inclusiv proiectele de 
investiții ale căror trăsături esențiale 
(amplasament, contractor, întreprindere, 
aspecte tehnice etc.) pot, în ansamblu sau 
parțial, să facă obiectul unei revizuiri 
ulterioare sau al unei autorizări finale;

(3) proiecte de investiții prevăzute” 
înseamnă proiectele de investiții în cazul 
cărora toate autorizațiile și permisele 
necesare au fost acordate;

Or. en

Justificare

Este posibil ca unele proiecte să nu depășească faza inițială de planificare și/sau să 
cunoască, într-o fază mai avansată, probleme legate de acordarea permiselor necesare, ceea 
ce ar împiedica efectuarea investițiilor. De aceea, Comisia ar trebui să ia analizeze numai 
acele proiecte pentru care toate autorizațiile și permisele au fost acordate.
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Amendamentul 59
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „proiecte de investiții prevăzute” 
înseamnă proiectele de investiții în cazul 
cărora lucrările de construcție nu au 
demarat încă și costurile nu au fost încă 
suportate sau pentru care dezafectarea nu 
este încă aplicabilă, inclusiv proiectele de 
investiții ale căror trăsături esențiale
(amplasament, contractor, întreprindere, 
aspecte tehnice etc.) pot, în ansamblu sau 
parțial, să facă obiectul unei revizuiri 
ulterioare sau al unei autorizări finale;

3. „proiecte de investiții prevăzute” 
înseamnă proiectele de investiții în cazul 
cărora lucrările de construcție nu au 
demarat încă și costurile nu au fost încă 
suportate sau pentru care dezafectarea nu 
este încă aplicabilă, inclusiv proiectele de 
investiții ale căror trăsături esențiale
(amplasament, contractor, întreprindere,
anumite aspecte tehnice esențiale și de 
funcționare, în măsura în care nu se 
aduce atingere secretului profesional,
etc.) pot, în ansamblu sau parțial, să facă 
obiectul unei revizuiri ulterioare sau al unei 
autorizări finale;

Or. pl

Justificare

În general, aspectele legate de funcționare nu fac obiectul secretului profesional. Doar 
anumite date tehnice pot face obiectul secretului profesional.

Amendamentul 60
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „producție” înseamnă generarea de 
electricitate și prelucrarea combustibililor, 
inclusiv a biocombustibililor;

(6) „producție” înseamnă producția de 
petrol, gaze naturale și cărbune sau
generarea de electricitate, inclusiv
producția combinată de energie termică și
electrică, sau producția de energie 
termincă, inclusiv încălzirea și răcirea 
sau prelucrarea combustibililor, inclusiv a 
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biocombustibililor ;

Or. en

Justificare

Definiția ar trebui clarificată pentru a reflecta domeniul de aplicare al regulamentului și 
pentru a corespunde utilizării termenului existent în anexă.

Amendamentul 61
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „sistem energetic” înseamnă un 
sistem închis pentru producția, 
transportul, distribuția și consumul de 
energie într-un stat membru sau o 
regiune;

Or. pl

Justificare

Textul de față se referă la un sistem energetic închis dintr-un stat membru, fără posibilități de 
transport transfrontalier de energie.

Amendamentul 62
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „captare” înseamnă procesul de 
captare a dioxidului de carbon din 
instalații industriale de stocare;

Or. en
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Justificare

Definiție în conformitate cu Directiva 2009/31/CE din 23 aprilie 2009.

Amendamentul 63
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „transport” înseamnă transportul de
surse de energie, de produse energetice
sau de dioxid de carbon, printr-o rețea, în 
special:

7. „transport” înseamnă transportul de
electricitate, de gaze sau de carburanți 
lichizi ori de dioxid de carbon, printr-o 
rețea, în special:

(a) prin conducte, altele decât rețeaua de 
conducte în amonte și altele decât 
secțiunea de conducte utilizată în principal 
în contextul distribuției locale;

(a) prin conducte, altele decât rețeaua de 
conducte în amonte și altele decât 
secțiunea de conducte utilizate în principal 
în contextul distribuției locale;

(b) prin sisteme interconectate la tensiune 
foarte înaltă și înaltă și altele decât 
sistemele utilizate în principal în contextul 
distribuției locale;

(b) prin sisteme interconectate la tensiune 
foarte înaltă și înaltă și altele decât 
sistemele utilizate în principal în contextul 
distribuției locale;

Or. pl

Justificare

Transportul nu privește doar sursele de energie precum gazele și carburanții lichizi sau chiar 
și solizi, ci și energia electrică. 

Amendamentul 64
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „interconector” înseamnă o 
conexiune transfrontalieră între de rețele 
de transport de electricitate sau de 
conducte de transport de gaze sau de 
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hidrocarburi lichide și de produși obținuți 
din degazeificarea,  gazeificarea și 
lichefierea cărbunilor, acest transport 
putând lua și forma unui flux invers;

Or. pl

Justificare

Termenul „interconector” se referă la instalații cu funcție de conectare, care servesc și la 
deschiderea unor sisteme care  anterior au fost închise. 

Amendamentul 65
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prin conducte de încălzire și răcire 
urbană;

Or. en

Justificare

Propunerea de regulament a omis menționarea încălzirii și răcirii urbane la rubrica 
„Transport”. Cu toate că rețelele de încălzire și răcire urbană funcționează la nivel local, 
investițiile în acest domeniu ar trebui menționate deoarece beneficiile obținute datorită 
acestor rețele sunt în avantajul întregii UE în termeni de siguranță a aprovizionării, eficiență 
energetică mărită și reducerea emisiilor. Mai mult decât atât, costurile legate de investiții 
reprezintă principalul obstacol în calea deținerii unui număr mai mare de centrale încălzire 
și răcire urbană în Europa, deși costurile de infrastructură, datorită reciclării căldurii, 
înlocuiesc costurile pentru combustibili. 
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Amendamentul 66
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „amplasament de stocare” înseamnă 
un sistem de rezervoare închise sau o 
anumită structură geologică ce formează 
un spațiu de depozitare închis; 

Or. pl

Justificare

Amplasamentele de stocare constituie în egală măsură elemente materiale ale infrastructurii. 

Amendamentul 67
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

„stocare” înseamnă stocarea permanentă și 
temporară a surselor de energie sau a 
dioxidului de carbon în cadrul 
infrastructurilor de suprafață sau subterane 
sau al siturilor geologice;

(b) „stocare” înseamnă stocarea 
permanentă și temporară căldurii sau 
electricității sau a surselor acestora, 
precum și a dioxidului de carbon în cadrul 
infrastructurilor de suprafață sau subterane 
sau al siturilor geologice;

Or. pl

Justificare

În noua definiție a acestei noțiuni, funcția de stocare a energiei sau a surselor acesteia 
capătă un sens extins.



AM\798540RO.doc 27/63 PE430.916v01-00

RO

Amendamentul 68
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „stocare” înseamnă stocarea 
permanentă și temporară a surselor de 
energie sau a dioxidului de carbon în 
cadrul infrastructurilor de suprafață sau 
subterane sau al siturilor geologice;

(8) „stocare” înseamnă stocarea 
permanentă și temporară a surselor de 
energie sau a dioxidului de carbon în 
cadrul infrastructurilor de suprafață sau 
subterane sau al siturilor geologice sau
izolarea permanentă și sigură din punct 
de vedere ecologic a dioxidului de carbon 
în formațiuni geologice subterane;

Or. en

Justificare

Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stocarea geologică 
a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a 
Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Amendamentul 69
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Surse de energie primare, cum ar fi 
petrolul, gazele naturale sau cărbunele sau 
surse de energie transformate, cum ar fi 
electricitatea;

(a) Surse de energie primare, cum ar fi 
petrolul, gazele naturale, cărbunele sau
combustibilul nuclear, sau surse de
energie transformate, cum ar fi 
electricitatea;

Or. pl

Justificare

Și combustibilii nucleari constituie o sursă de energie primară.
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Amendamentul 70
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Surse de energie regenerabile inclusiv 
hidroelectricitatea, biomasa, energia 
eoliană, solară, maremotrică și geotermală;

Nu privește versiunea în limba română.

Or. pl

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 71
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „instalație nucleară” înseamnă:
(a) o uzină de îmbogățire, o uzină de 
fabricare a combustibilului nuclear, o 
centrală electronucleară, o uzină de 
reprocesare, un reactor de cercetare, o 
instalație de depozitare a combustibilului 
uzat; precum și
(b) instalații de depozitare a 
combustibilului uzat aflate pe același 
amplasament și direct legate de instalațiile 
nucleare enumerate la litera (a);

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să cuprindă întregul lanț al infrastructurii legate de energia nucleară. 
Definiția a fost preluată ca atare din Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului.  Definiția a 
fost prelaută în forma sa identică din Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului (articolul 3 
alineatul (1)).
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Amendamentul 72
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Date agregate înseamnă date 
agregate la nivel național și regional. În 
cazul în care agregarea la nivel național 
ar conduce la dezvăluirea de informații 
sensibile din punct de vedere comercial 
despre o întreprindere individuală, 
agregarea la nivel regional poate fi 
efectuată. Nivelul regional corespunzător 
este decis de Comisie, pe baza unei 
propuneri comune ale statelor membre în 
cauză sau ale entităților lor delegate.

Or. en

Justificare

Agregarea la nivel național nu ar fi suficientă în anumite state membre, deoarece numai o 
întreprindere ar intra sub incidența prezentului regulament. De aceea, regulamentul ar trebui 
să ofere posibilitatea agregării de date și la nivel regional. Cu toate acestea, pentru a nu lăsa 
în sarcina întreprinderii decizia cu privire la nivelul regional la care să fie agregate datele, 
Comisia decide care este nivelul regional adecvat, pe baza unei propuneri comune ale 
statelor membre sau ale entităților lor delegate.

Amendamentul 73
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) „organism specific” înseamnă un 
organism însărcinat în temeiul legislației 
UE specifice sectorului energetic cu 
pregătirea și adoptarea la nivel comunitar 
a unor planuri multianuale de dezvoltare
și investiții în infrastructura energetică, 
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precum Rețeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport din sectorul 
electricității, în conformitate cu articolul 
4 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la privind condițiile de acces la 
rețea pentru schimburile transfrontaliere 
de energie electrică1 și Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport din sectorul gazelor, în 
conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețelele pentru transportul 
gazelor naturale2. 
1 JO L 211, 14.8.2009, p. 15.
2 JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament face referință în repetate rânduri la astfel de organisme specifice (de 
exemplu, articolul 3 alineatul (2)). Ar trebui clarificat faptul că această dispoziție se referă în 
mod specific la organismele TSO prevăzute în al treilea pachet privind liberalizarea 
sectorului energetic adoptat în primăvara/vara anului 2009. De aceea, ENTSO-E și ENTSO-
G ar trebui menționate în mod specific. Modalitatea optimă este de se face această mențiune 
în cadrul definițiilor, însoțită de clarificările necesare pentru întregul regulament.

Amendamentul 74
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) „încălzire centralizată sau răcire 
centralizată” înseamnă distribuția de 
energie termică sub formă de abur, apă 
fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă 
centrală de producție, printr-o rețea, către 
mai multe clădiri sau locații, în scopul 
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utilizării acesteia pentru încălzirea sau 
răcirea spațiilor sau în procese de 
încălzire sau răcire;

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să prevadă o mențiune specifică privind producția de energie termică, 
producția combinată de energie termică și electrică și încălzirea și răcirea urbană. 
Majoritatea opțiunilor legate de energia electrică sunt eficiente în cel mai înalt grad când 
produc energie termică sau energie termică și electrică. Definiția este preluată în forma sa 
identică din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului [articolul 2 
litera (g)].

Amendamentul 75
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Menținând la un nivel rezonabil sarcina 
administrativă legată de colectarea și 
raportarea datelor, statele membre sau 
entitatea delegată de acestea să 
îndeplinească această responsabilitate 
adună toate datele și informațiile 
menționate în prezentul regulament, 
începând cu anul 2010 și, ulterior, la 
fiecare doi ani.

1. Menținând la un nivel rezonabil sarcina 
administrativă legată de colectarea și 
raportarea datelor, statele membre sau 
entitatea delegată de acestea să 
îndeplinească această responsabilitate 
adună toate datele și informațiile 
menționate în prezentul regulament, 
începând cu anul 2011 și, ulterior, la 
fiecare doi ani.

Or. en

Justificare

Deoarece regulamentul va fi adoptat în 2010, este nerealist să se ceară raportări începând cu 
2010. În ceea ce privește raportarea organismelor specifice în conformitate cu alineatul 2 
litera (b), este imposibil ca planurile pe zece ani de dezvoltare a rețelelor la nivel comunitar, 
care urmează a fi adoptate de ENTSO-E și ENTSO-G, să fie disponibile în 2010, deoarece 
reglementările corespunzătoare sunt aplicabile doar din data de 3 martie 2011.
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Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Menținând la un nivel rezonabil sarcina 
administrativă legată de colectarea și 
raportarea datelor, statele membre sau 
entitatea delegată de acestea să 
îndeplinească această responsabilitate 
adună toate datele și informațiile 
menționate în prezentul regulament, 
începând cu anul 2010 și, ulterior, la 
fiecare doi ani.

1. Menținând la un nivel rezonabil sarcina 
administrativă legată de colectarea și 
raportarea datelor, statele membre sau 
entitatea delegată de acestea să 
îndeplinească această responsabilitate 
adună toate datele și informațiile 
menționate în prezentul regulament, 
începând cu anul 2011 și, ulterior, la 
fiecare doi ani.

Or. ro

Justificare

Pentru a avea suficient timp pentru adoptare și publicare, precum și pentru măsurile ce 
trebuie adoptate la nivel național pentru a fi in conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament.

Amendamentul 77
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2010, care reprezintă primul an de 
raportare și, ulterior, la fiecare doi ani, 
acestea notifică Comisiei datele globale și 
informațiile de proiect pertinente.

În 2011, care reprezintă primul an de 
raportare și, ulterior, la fiecare doi ani, 
acestea notifică Comisiei datele globale și 
informațiile de proiect pertinente.

Or. en

Justificare

Deoarece regulamentul va fi adoptat în 2010, este nerealist să se ceară raportări începând cu 
2010. În ceea ce privește raportarea organismelor specifice în conformitate cu alineatul 2 
litera (b), este imposibil ca planurile pe zece ani de dezvoltare a rețelelor la nivel comunitar, 
care urmează a fi adoptate de ENTSO-E și ENTSO-G, să fie disponibile în 2010, deoarece 
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reglementările corespunzătoare sunt aplicabile doar din data de 3 martie 2011.

Amendamentul 78
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2010, care reprezintă primul an de 
raportare și, ulterior, la fiecare doi ani, 
acestea notifică Comisiei datele globale și 
informațiile de proiect pertinente.

În 2011, care reprezintă primul an de 
raportare și, ulterior, la fiecare doi ani, 
acestea notifică Comisiei datele globale și 
informațiile de proiect pertinente.

Or. ro

Justificare

Ținând cont că sarcina administrativă legată de colectarea și raportarea datelor, și de faptul 
ca adunarea datelor începe cu 2010, este important ca raportarea să poată fi făcută după ce 
s-a asigurat suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor de la paragraful 1 și în aceste 
condiții anul 2011 reprezintă o limită de timp rezonabilă pentru primul raport.

Amendamentul 79
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre trebuie să evite 
duplicarea colectării de date și să reducă la 
minimum costurile pentru întreprinderi.

2. Statele membre trebuie să evite 
duplicarea colectării de date, deja 
obligatorie în conformitate cu legislația 
UE existentă, și să reducă la minimum 
costurile pentru întreprinderi.

Or. en

Justificare

Este necesară punerea în evidență a intenției de a evita raportarea dublă și sarcini 
administrative inutile.
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Amendamentul 80
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capacitățile prevăzute sau aflate în curs 
de construire;

(a) capacitățile de producție, de transport 
sau de stocare, prevăzute sau aflate în curs 
de construire, indicându-se acelea care 
sunt prevăzute și cele care se află deja în 
construire;

Or. pl

Justificare

Pentru evaluarea securității aprovizionării, este esențial să se facă distincție între proiectele 
care pot fi considerate drept „sigure“ și care pot contribui la îmbunătățirea securității 
aprovizionării și proiectele încă aflate în fază de planificare. În cazul producției, această 
incertitudine se poate datora procesului decizional; în cazul transportului, motivul l-ar putea 
constitui complexitatea procedurilor de aprobare.

Amendamentul 81
Yannick Jadot

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) detaliile finanțării și, în special ale 
sumelor și surselor planificate pentru 
finanțare, inclusiv proporția de finanțare 
publică destinată proiectelor de investiții;

Or. en

Justificare

Este importantă furnizarea de date privind sursele planificate pentru finanțarea 
infrastructurii energetice, în special sumele și proporțiile care revin UE și statelor membre 
care finanțează proiectul, pentru realizarea de estimări și direcționarea finanțării publice.
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Amendamentul 82
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) datele la care autorizațiile și 
permisele de construcție necesare au fost 
acordate;

Or. en

Justificare

Astfel cum se sugerează în avizul Comitetului European Economic și Social (TEN/411), 
prezentul regulament ar trebui să aibă și scopul de a analiza progresele realizate în cazul 
proiectelor notificate cu privire la calendarul planificat.

Amendamentul 83
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tehnologiile de interes pentru siguranța 
aprovizionării, cum ar fi fluxurile inverse, 
capacitățile de substituție de combustibili 
sau orice alte echipamente relevante;

(e) tehnologiile de interes pentru siguranța 
aprovizionării, cum ar fi fluxurile inverse
intersistemice, capacitățile de substituție de 
combustibili sau orice alte echipamente 
relevante;

Or. pl

Justificare

Transportul privește întreaga UE.
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Amendamentul 84
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) perioada de indisponibilitate a 
infrastructurii în cazul unei modernizări.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are ca scop prevenirea indisponibilității unui echipament și a 
consecințelor acesteia, în situații de realizare a unor investiții de proporții

Amendamentul 85
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice notificare făcută în temeiul 
articolului 3 include volumul capacităților 
instalate la începutul anului de raportare 
respectiv. 

(3) Orice notificare făcută în temeiul 
articolului 3 include volumul capacităților
de producție, de transport și de stocare
instalate la începutul anului de raportare 
respectiv.

Or. pl

Justificare

Prin acest amendament se urmărește o formulare mai precisă a textului inițial.
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Amendamentul 86
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Orice notificare făcută în temeiul 
articolului 3 include volumul capacităților 
instalate la începutul anului de raportare 
respectiv.

3. Orice notificare făcută în temeiul 
articolului 3 include volumul capacităților 
existente la începutul anului de raportare 
respectiv.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 87
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre, entitatea delegată de 
acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele responsabile cu planurile de 
investiții specifice sectorului energetic al 
UE asigură calitatea, relevanța, acuratețea, 
claritatea, actualitatea și coerența datelor și 
informațiilor notificate Comisiei.

1. Statele membre, entitatea delegată de 
acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele responsabile cu planurile de 
investiții specifice sectorului energetic al 
UE asigură calitatea, relevanța, acuratețea, 
claritatea, actualitatea și coerența datelor și 
informațiilor notificate Comisiei și în 
special că investițiile în infrastructura de 
energie se află în deplină conformitate cu 
obiectivul lor național privind obținerea 
de energie din surse regenerabile și 
durabile și cu planurile lor naționale de 
acțiune în domeniul energiei 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Datele furnizate în conformitate cu prezentul regulament completează și se utilizează în 
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combinație cu datele furnizate în conformitate cu planurile naționale de acțiune în domeniul 
energiei regenerabile, fiind necesar să fie pe deplin compatibile, către atingerea obiectivului 
UE privind energiile regenerabile.  A se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 10, 
alineatul (1).

Amendamentul 88
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre, entitatea delegată de 
acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele responsabile cu planurile de 
investiții specifice sectorului energetic al 
UE asigură calitatea, relevanța, acuratețea, 
claritatea, actualitatea și coerența datelor și 
informațiilor notificate Comisiei.

1. Statele membre, entitatea delegată de 
acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele specifice responsabile cu 
planurile de investiții specifice sectorului 
energetic al UE asigură calitatea, relevanța, 
acuratețea, claritatea, actualitatea și 
coerența datelor și informațiilor notificate 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Consecință a noii definiții de la articolul 2 alineatul (10a) care clarifică faptul că ENTSO-E 
și ENTSO-G sunt astfel de „organisme specifice”.

Amendamentul 89
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul organismelor responsabile cu 
planurile de investiții specifice sectorului 
energetic al UE, datele și informațiile 
notificate sunt însoțite de observații 
corespunzătoare din partea statelor membre 
cu privire la calitatea datelor și 
informațiilor colectate.

În cazul organismelor responsabile cu 
planurile de investiții specifice sectorului 
energetic al UE, datele și informațiile 
notificate sunt însoțite de observații 
corespunzătoare din partea statelor membre 
cu privire la calitatea și pertinența datelor
și informațiilor colectate.
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Or. en

Justificare

Statele membre, entitatea pe care o deleagă și, atunci când este cazul, organismele 
responsabile cu planurile de investiții specifice sectorului energetic al UE trebuie să asigure 
nu numai calitatea, dar și relevanța datelor furnizate.

Amendamentul 90
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul organismelor responsabile cu 
planurile de investiții specifice sectorului 
energetic al UE, datele și informațiile 
notificate sunt însoțite de observații 
corespunzătoare din partea statelor membre 
cu privire la calitatea datelor și 
informațiilor colectate.

În cazul organismelor specifice 
responsabile cu planurile de investiții 
specifice sectorului energetic al UE, datele 
și informațiile notificate sunt însoțite de 
observații corespunzătoare din partea 
statelor membre cu privire la calitatea
datelor și informațiilor colectate.

Or. en

Justificare

Consecință a noii definiții de la articolul 2 alineatul (10a) care clarifică faptul că ENTSO-E 
și ENTSO-G sunt astfel de „organisme specifice”.

Amendamentul 91
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

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 

2. Comisia publică date și informații 
prezentate în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3). 
Comisia furnizează, de asemene, accesul 
la informațiile despre mediu menționate 
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niciun detaliu referitor la întreprinderile 
individuale să nu fie divulgat.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1367/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 septembrie 2006 
privind aplicarea, pentru instituțiile și 
organismele comunitare, a dispozițiilor
Convenției de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la 
luarea deciziilor și accesul la justiție în 
domeniul mediului.

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 mediu.
1 JO L 264, 25.9.2006, p.13
2 JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a alinia dispozițiile regulamentului la Convenția de la Aarhus 
și la instrumentele pertinente de aplicare la nivel european și național, și anume 
Regulamentul de la Aarhus și Directiva privind accesul publicului la informațiile despre 
mediu.

Amendamentul 92
Adam Gierek

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 poate publica, cu 
consimțământul statelor membre, 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 
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individuale să nu fie divulgat sau dedus, în 
special în cazul în care în statul membru 
respectiv își are sediul doar o singură 
întreprindere de acest tip.

Or. pl

Justificare

Datele tehnice sub formă agregată nu garantează întotdeauna păstrarea secretului 
profesional, mai ales dacă într-un stat membru există doar o singură întreprindere de acest 
tip.

Amendamentul 93
Corinne Lepage

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 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 individual referitor la 
întreprinderile individuale necotate și care 
nu depind majoritar de fondurile publice, 
precum și la persoanele fizice, să nu fie 
divulgat.

Or. fr

Justificare

În cazul întreprinderilor cotate sau deținute majoritar de fonduri publice, aceste informații 
sunt publice și nu necesită confidențialitate. Acest amendament vizează a mai mare 
transparență pentru părțile participante.
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Amendamentul 94
Marian-Jean Marinescu

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 poate publica date agregate 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 la nivel 
național sau regional și ca niciun detaliu 
referitor la întreprinderile individuale să nu 
fie divulgat.

Or. en

Justificare

Publicarea de date agregate trebuie să fie garantată în cazuri de concurență dezavantajoasă 
care ar putea să apară în țări mici, în care există doar un operator sau un număr mic de 
operatori. O soluție ar fi „neutralizarea regională a datelor”. Este necesară punerea în 
evidență a neutralizării datelor.

Amendamentul 95
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este responsabilă cu dezvoltarea, 
găzduirea, gestionarea și mentenanța
resurselor IT necesare pentru a primi, stoca 
și prelucra datele sau informațiile notificate 
Comisiei în temeiul prezentului 
regulament.

Comisia este responsabilă de dezvoltarea, 
găzduirea, gestionarea și întreținerea, în 
scopul planificării, a resurselor
informatice necesare pentru a primi, stoca 
și prelucra datele sau informațiile
referitoare la infrastructura energetică
notificate Comisiei în temeiul prezentului 
regulament.

Or. pl
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Justificare

Trebuie menționat scopul prelucrării acestor date.

Amendamentul 96
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel puțin la fiecare doi ani, Comisia 
realizează, pe baza datelor și informațiilor 
prezentate și, după caz, a oricăror alte surse 
de date, inclusiv date achiziționate de 
Comisie, o analiză trans-sectorială a 
evoluției și perspectivelor sistemului 
energetic al UE, având, în special, 
următoarele scopuri:

1. Cel puțin la fiecare doi ani, Comisia 
realizează, pe baza datelor și informațiilor 
prezentate și, după caz, a oricăror alte surse 
de date, inclusiv planurile naționale de 
acțiune în domeniul energiei 
regenerabile, și în special orice date 
privind descentralizarea surselor de 
energie regenerabilă a căror capacitate 
este inferioară valorii stabilite în anexă, 
date achiziționate de Comisie, o analiză 
trans-sectorială a evoluției și perspectivelor 
sistemului energetic al UE, având, în 
special, următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

La construirea scenariilor sale, Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare și 
producția descentralizată de energie regenerabilă, care nu se regăsește în domeniul de 
aplicare al regulamentului, dar care vor fi incluse în planurile de acțiune naționale pentru 
energia regenerabilă. În același timp, în scenariile Comisiei ar trebui luate în considerare și 
abordate și eventualele excese în producția de energie. A se vedea și amendamentul propus 
pentru articolul 6 alineatul (2).
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Amendamentul 97
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea viitoarelor dezechilibre 
potențiale în cazul cererii și ofertei din 
sectorul energetic;

(a) identificarea viitoarelor dezechilibre și 
surplusuri potențiale în cazul cererii și 
ofertei din sectorul energetic, inclusiv 
surplusul de căldură din sectoarele 
industriale și producția de electricitate 
utilizată în rețelele de încălzire și răcire;

Or. en

Justificare

La construirea scenariilor sale, Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare și 
producția descentralizată de energie regenerabilă, care nu se regăsește în domeniul de 
aplicare al regulamentului, dar care va fi inclusă în planurile de acțiune naționale pentru 
energia regenerabilă. În același timp, în scenariile Comisiei ar trebui luate în considerare și 
abordate și eventualele excese în producția de energie. A se vedea și amendamentul propus 
pentru articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul 98
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) identificarea riscurilor de dependență 
excesivă față de o infrastructură 
energetică;

Or. fr
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Amendamentul 99
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) monitorizarea proiectelor de investiții 
din afara UE;

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la anexă, punctele 2.1 și 3.2.

Amendamentul 100
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) analizarea evoluției proiectelor de 
investiții de la data la care au fost 
acordate autorizațiile și permisele de 
construcție;

Or. en

Justificare

Este important să se analizeze evoluția proiectului după ce s-au acordat autorizațiile de 
construcție, în special durata de timp care s-a scurs până la darea în folosință a 
infrastructurii. 
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Amendamentul 101
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) verificarea respectării 
angajamentelor statelor membre, în 
special în materie de energii regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 102
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) analizarea fenomenului de 
îmbătrânire a rețelelor și a nevoilor de 
investiții;

Or. fr

Amendamentul 103
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că, la realizarea 
analizelor prevăzute la alineatul (1), 
proiectele aflate într-una din fazele de 
început ale evoluției lor sunt evaluate pe 
baza probabilității finalizării lor.

Or. en
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Justificare

Este important ca analizele să nu ofere o imagine distorsionată a situației.

Amendamentul 104
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește pregătirea analizelor
menționate la alineatul (1), Comisia poate 
fi asistată de experți din statele membre 
și/sau de orice alți experți cu competențe 
specifice în domeniul respectiv.

(2) În ceea ce privește pregătirea analizelor 
Comisia își coordonează activitățile cu 
organismele responsabile de planurile de 
investiții specifice sectorului energetic din 
UE și poate fi asistată de experți din statele 
membre și/sau de orice alți experți cu 
competențe specifice în domeniul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 105
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește pregătirea analizelor 
menționate la alineatul (1), Comisia poate 
fi asistată de experți din statele membre 
și/sau de orice alți experți cu competențe 
specifice în domeniul respectiv.

(2) În ceea ce privește pregătirea analizelor 
menționate la alineatul (1), Comisia 
consultă sectorul public, inclusiv toate 
grupurile și asociațiile interesate, și poate 
fi asistată de experți din statele membre
și/sau de orice alți experți cu competențe 
specifice în domeniul respectiv.

Or. en

Justificare

Elaborarea scenariilor CE pentru energie de către Comisie ar trebui să prevadă participarea 
deplină a populației.
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Amendamentul 106
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia pune la dispoziția statelor 
membre o evaluare a măsurilor necesare 
pentru reducerea riscurilor efectuării 
unor investiții insuficiente sau 
neadecvate.

Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să ofere feedback.

Amendamentul 107
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate discuta pe marginea 
acestor analize cu părțile interesate. 
Comisia transmite analizele efectuate 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
și le publică.

3. Comisia poate discuta pe marginea 
acestor analize cu părțile interesate
menționate la articolul 6 alineatul (1).
Comisia transmite analizele efectuate 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
și le publică.

Or. nl

Justificare

Dacă dorește, Comisia poate discuta pe marginea acestor analize cu părțile interesate. 
Termenul neerlandez care corespunde sintagmei din limba engleză ce desemnează noțiunea 
de părți interesate este mai puțin concret decât aceasta și poate crea confuzii. Din acest 
motiv, este necesară o trimitere la articolul 6 alineatul (1), unde sunt definite aceste părți.
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Amendamentul 108
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru asigurarea coerenței dintre 
diferitele publicații în domeniul 
monitorizării, Comisia trebuie să ia în 
considerare acele planuri de investiții 
multianuale în domeniul infrastructurilor 
energetice care au fost elaborate de 
organele speciale instituite în 
conformitate cu alte acte legislative, în 
special cu Regulamentul (CE) nr. 
714/2009.  

Or. pl

Justificare

Datele prezentate trebuie să fie coerente.

Amendamentul 109
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îmbunătăți calitatea datelor, la 
evaluarea revizuirii prevăzute la primul 
paragraf, Comisia va examina, dacă este 
cazul, pragurile minime stabilite în anexa 
la prezentul regulament și poate solicita 
statelor membre să specifice principalele 
caracteristici ale infrastructurii sau ale 
capacităților planificate sau în 
construcție.

Or. en
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Justificare

Este necesar un șablon cu principalele caracteristici ale infrastructurii sau capacităților 
planificate sau în construcție, întrucât aceste „caracteristici principale" sunt menționate la 
articolul 5 alineatul (1) litera (b), însă fără a fi definite; pe de altă parte, regulamentul 
propus ar încetini implementarea. A se vedea și avizul Comitetului Economic și Social 
European TEN/411.

Amendamentul 110
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – subpunctul 1.1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1.1. Producție
- Instalații de extracție cu o capacitate 
minimă de 20 000 de barili pe zi

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea coerenței cu întregul text al regulamentului propus. 

Amendamentul 111
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – subpunctul 1.1 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exclud instalațiile chimice care nu 
produc păcură și/sau carburanți sau care le 
produc doar ca produse secundare.

Se exclud instalațiile chimice care nu 
produc păcură și/sau carburanți sau care le 
produc doar ca produse secundare (sub 
10% din producția anuală, măsurată pe 
baza masei).

Or. en

Justificare

Clarificare tehnică.
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Amendamentul 112
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – subpunctul 1.2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proiecte includ și investițiile pentru 
reabilitarea și dispecerizarea sistemelor de 
transport prin conducte al produselor 
petroliere, pentru implementarea 
sistemelor  de comandă și achiziție de date 
în timp real și pentru crearea și 
implementarea de sisteme pentru 
creșterea siguranței în aprovizionarea cu 
produse petroliere.

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

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

Or. ro

Justificare

Aceste proiecte trebuie să includă și investițiile pentru reabilitarea și dispecerizarea 
sistemelor de transport prin conducte a produselor petroliere, implementarea sistemelor de 
comandă și achiziție date în timp real, sisteme pentru creșterea siguranței in aprovizionarea 
cu produse petroliere.

Amendamentul 113
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – subpunctul 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
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Justificare

Instalațiile folosite în scop militar nu ar trebui excluse, deoarece astfel ar putea fi exclusă o 
mare parte a infrastructurii, în funcție de definiția dată de statul membru. Acest amendament 
impune, desigur, tratarea ulterioară a acestor informații drept confidențiale de către Comisia 
Europeană.

Amendamentul 114
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – subpunctul 1.3 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proiecte includ și investițiile pentru 
dispecerizarea instalațiilor de stocare de  
țiței și produse petroliere și pentru  
sisteme de comandă și achiziție de date în 
timp real.

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

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

Or. ro

Justificare

Aceste proiecte trebuie să includă și investițiile privind dispecerizarea instalațiilor de stocare 
pentru țiței și produse petroliere, sisteme de comandă și achiziție date în timp real.

Amendamentul 115
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – subpunctul 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.
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Or. en

Justificare

Instalațiile folosite în scop militar nu ar trebui excluse, deoarece astfel ar putea fi exclusă o 
mare parte a infrastructurii, în funcție de definiția dată de statul membru. Acest amendament 
impune, desigur, tratarea ulterioară a acestor informații drept confidențiale de către Comisia 
Europeană.

Amendamentul 116
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – subpunctul 2.1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-2.1. Producție
- Instalațiile de extracție cu o capacitate 
minimă de cel puțin 0,1 milioane m3 pe zi

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea coerenței cu întregul text al regulamentului propus. 

Amendamentul 117
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa – punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conducte și proiecte de interes comun 
identificate în orientările stabilite în 
temeiul articolului 155 din Tratatul CE.

Conducte care constituie legături 
esențiale în cadrul rețelelor naționale și 
internaționale de interconectare și 
proiecte de interes comun identificate în 
orientările stabilite în temeiul articolului 
155 din Tratatul CE, precum și proiecte 
menționate în anexa la Regulamentul 
(CE) nr. 663/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 13 iulie 
2009 de stabilire a unui program de ajutor 
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pentru redresare economică prin 
acordarea de asistență financiară 
comunitară pentru proiecte în domeniul 
energiei1. 
________________
1JO L 200, 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Justificare

Consultare cu Serviciul Juridic al Parlamentului European.

Amendamentul 118
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – subpunctul 2.1 – ultimul paragraf a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proiecte includ și investițiile pentru 
reabilitarea și dispecerizarea sistemelor de 
transport prin conducte al gazului, pentru 
implementarea sistemelor de comandă și 
achiziție de date în timp real și pentru
sisteme pentru creșterea siguranței in 
aprovizionarea cu gaz.

Or. ro

Justificare

Aceste proiecte trebuie să includă și investițiile pentru reabilitarea și dispecerizarea 
sistemelor de transport prin conducte a gazului, implementarea sistemelor de comandă și 
achiziție date în timp real, sisteme pentru creșterea siguranței in aprovizionarea cu gaz.
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Amendamentul 119
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Anexă - punctul 2 - subpunctul 2.3 - liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- programe și aparatură de informatică ce 
monitorizează și raportează stocurile de 
gaze în timp real agențiilor competente 
ale UE.

Or. en

Justificare

Acest sistem informatic constituie o investiție esențială în infrastructură, fiind necesar să se 
intensifice și să se îmbunătățească eforturile depuse în vederea obținerii unui sistem 
funcțional de avertizare și prevenire în domeniul securității energetice și a gazelor. În același 
timp, sistemul va asigura buna aplicabilitate a programului N-1.

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – subpunctul 2.3 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proiecte includ și investițiile pentru 
dispecerizarea instalațiilor de stocare de 
gaz și pentru sisteme de comandă și 
achiziție de date în timp real.

Se exclud conductele de gaz, terminalele și 
instalațiile destinate scopurilor militare și 
cele ce deservesc instalațiile chimice care 
nu produc produse chimice sau care le 
produc doar ca produse secundare.

Se exclud conductele de gaz, terminalele și 
instalațiile destinate scopurilor militare și 
cele ce deservesc instalațiile chimice care 
nu produc produse chimice sau care le 
produc doar ca produse secundare.

Or. ro

Justificare

Aceste proiecte trebuie să includă și investițiile pentru dispecerizarea instalațiilor de stocare 
pentru gaz, sisteme de comandă și achiziție date în timp real.
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Amendamentul 121
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – subpunctul 2.3 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exclud conductele de gaz, terminalele și 
instalațiile destinate scopurilor militare și 
cele ce deservesc instalațiile chimice care 
nu produc produse chimice sau care le 
produc doar ca produse secundare.

Se exclud conductele de gaz, terminalele și 
instalațiile ce deservesc instalațiile chimice 
care nu produc produse chimice sau care le 
produc doar ca produse secundare.

Or. en

Justificare

Instalațiile folosite în scop militar nu ar trebui excluse, deoarece astfel ar putea fi exclusă o 
mare parte a infrastructurii, în funcție de definiția dată de statul membru. Acest amendament 
impune, desigur, tratarea ulterioară a acestor informații drept confidențiale de către Comisia 
Europeană.

Amendamentul 122
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. CĂRBUNE, LIGNIT ȘI ȘISTURI 
BITUMINOASE
- Minele de suprafață noi sau extinse cu o 
producție anuală de cel puțin [xx] tone.
- Minele de adâncime noi sau extinse cu o 
producție anuală de cel puțin [xx] tone.

Or. en

Justificare

Întrucât cărbunele este menționat în definiția surselor de energie, anexa ar trebui să includă 
și un capitol referitor la infrastructura de cărbune.
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Amendamentul 123
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cărbune
- Instalațiile de extracție cu o capacitate 
minimă de cel puțin XXX
- Instalațiile de producție cu o capacitate 
minimă de cel puțin XXX

Or. en

Amendamentul 124
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 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 10 MW 
sau mai mult) și instalații fotovoltaice (cu 
o putere de 1 MW sau mai mult);

Or. en

Justificare

Pentru instalațiile fotovoltaice, se pare că pragul propus este mult prea ridicat și nu 
corespunde naturii descentralizate a tehnologiei fotovoltaice. Dacă s-ar menține pragul de 10 
MW, ar fi incluse mai puțin de 10% din instalațiile fotovoltaice.
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Amendamentul 125
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 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, energia geotermică 
sau energia fotovoltaică (generatoare cu o 
putere unitară de 5 MW sau mai mult);

Or. en

Justificare

Potrivit estimărilor generale, dacă s-ar menține pragul de 10 MW, ar fi incluse mai puțin de 
10% din instalațiile fotovoltaice.

Amendamentul 126
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 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 127
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 3.1 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- instalații descentralizate de producție de 
energie regenerabilă racordate la o rețea 
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electrică sau care beneficiază de un 
contract de răscumpărare de către o 
întreprindere, ale căror cumul de 
capacitate de producție este superior 
valorii de 10  MW.

Or. fr

Amendamentul 128
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 3.2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Linii aeriene de transport, dacă acestea au 
fost proiectate pentru o tensiune de 150 kV
sau mai mult;

Linii aeriene de transport, dacă acestea au 
fost proiectate pentru o tensiune de 100 kV
sau mai mult;

Or. en

Justificare

Tensiunea actuală de 150 kV ar putea exclude multe din liniile de 110 kV planificate în unele 
state membre.

Amendamentul 129
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 3.2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Proiecte de interes comun identificate în 
orientările stabilite în temeiul articolului 
155 din Tratatul CE.

- Proiecte de interes comun identificate în 
orientările stabilite în temeiul articolului 
155 din Tratatul CE, precum și proiecte 
menționate în anexa la Regulamentul 
(CE) nr. 663/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 13 iulie 
2009 de stabilire a unui program de ajutor 
pentru redresare economică prin 
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acordarea de asistență financiară 
comunitară pentru proiecte în domeniul 
energiei1. 
________________
1JO L 200, 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Justificare

Consultare cu Serviciul Juridic al Parlamentului European.

Amendamentul 130
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 3.2 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Rețele de încălzire urbană cu un 
diametru de minim 300 mm.

Or. en

Justificare

Infrastructurile de încălzire urbană sunt de natură strategică, urmărind atingerea 
obiectivelor prevăzute pentru anul 2020 - creșterea eficienței și intesificarea utilizării 
surselor de energie regenerabilă pe piețele de încălzire și răcire. Acestea ar trebui 
menționate în cadrul propunerii.

Amendamentul 131
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – subpunctul 3.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2a. Unități de stocare și alte instalații 
nucleare
- unități de stocare a electricității;
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- unități de stocare a deșeurilor 
radioactive;
- instalații nucleare, cu excepția celor 
prevăzute la punctul 3.1 prima liniuță și 
punctul 3.3 a doua liniuță. 

Or. en

Amendamentul 132
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5 – subpunctul -5.1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-5.1. Captare
- instalații de captare a CO2 conectate la 

instalațiile de producție menționate la 
punctele 1.1 și 3.1 (dacă este cazul) cu o 
capacitate de captare de cel puțin 100 
kt/an.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea coerenței cu întregul text al regulamentului propus. 

Amendamentul 133
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa – punctul 5 – subpunctul 5.2 – liniuța 1

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 de stocare cu o capacitate de 100 
kt/an sau mai mult).

Or. en



PE430.916v01-00 62/63 AM\798540RO.doc

RO

Justificare

Pentru asigurarea coerenței cu întregul text al regulamentului propus. 

Amendamentul 134
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5 – subpunctul 5.2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

La acest capitol se încadrează și proiecte 
de stocare geologică a dioxidului de 
carbon prevăzute în Regulamentul de 
stabilire a unui program de ajutor pentru 
redresare economică prin acordarea de 
asistență financiară comunitară pentru 
proiecte din domeniul energiei.

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

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

Or. ro

Justificare

Este important ca acest capitol să  încadreze și proiecte de stocare geologică a dioxidului de 
carbon prevăzute în Regulamentul de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul 
energiei.

Amendamentul 135
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5 – subpunctul 5.2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proiecte includ și investițiile pentru 
dispecerizarea instalațiilor de stocare 
pentru dioxid de carbon și pentru sisteme 
de comandă și achiziție de date în timp 
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real.
Se exclud instalațiile de stocare destinate în 
scopuri de cercetare și dezvoltare 
tehnologică.

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

Or. ro

Justificare

Trebuie ca aceste proiecte să includă și investițiile pentru dispecerizarea instalațiilor de 
stocare pentru dioxid de carbon, sisteme de comandă și achiziție date în timp real.

Amendamentul 136
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5 – subpunctul 5.2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Proiectele de cercetare și dezvoltare nu ar trebui excluse, întrucât aceasta ar însemna 
indisponibilitatea oricăror informații cu privire la captarea și sechestrarea dioxidului de 
carbon în următorii 10-15 ani. Directiva privind captarea și sechestrarea dioxidului de 
carbon se aplică, în principiu, și acestor instalații.


