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Amendamentul 474
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape și nu poate să depășească 
durata de trei ani:

eliminat

Or. en

Amendamentul 475
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape și nu poate să depășească 
durata de trei ani:

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape:

Or. en

Amendamentul 476
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape și nu poate să depășească 
durata de trei ani:

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape:

Or. en
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Amendamentul 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape și nu poate să depășească 
durata de trei ani:

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape:

Or. en

Amendamentul 478
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape și nu poate să depășească durata 
de trei ani:

(1) Procesul de autorizare este alcătuit din 
două etape și nu poate să depășească durata 
de doi ani:

Or. en

Amendamentul 479
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura anterioară depunerii 
candidaturii, definită drept perioada 
dintre începutul procesului de autorizare 
și acceptarea dosarului de candidatură de 
către autoritatea competentă, nu poate să 
depășească doi ani.

eliminat

Pentru a stabili începutul procesului de 
autorizare, inițiatorul sau inițiatorii de 
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proiect notifică în scris autoritatea 
competentă a statului sau statelor membre 
interesate cu privire la proiect și includ o 
prezentare rezonabil de detaliată a 
acestuia. Nu mai târziu de două 
săptămâni de la primirea notificării, 
autoritatea competentă poate accepta sau, 
în cazul în care nu consideră că proiectul 
este suficient de avansat pentru a demara 
procesul de autorizare, poate refuza în 
scris notificarea. În cazul refuzului, 
autoritatea competentă trebuie să își 
justifice decizia. Data la care autoritatea 
competentă a semnat decizia de acceptare 
a notificării reprezintă data începerii 
procesului de autorizare. În cazul în care 
sunt implicate două sau mai multe state 
membre, data la care ultima autoritate 
competentă implicată a acceptat 
notificarea reprezintă data începerii 
procesului de autorizare.

Or. en

Amendamentul 480
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura anterioară depunerii 
candidaturii, definită drept perioada dintre 
începutul procesului de autorizare și 
acceptarea dosarului de candidatură de 
către autoritatea competentă, nu poate să 
depășească doi ani.

(a) procedura de notificare, definită drept 
perioada dintre începutul procesului de 
autorizare și acceptarea dosarului de 
candidatură de către autoritatea 
competentă, nu poate să depășească șase 
luni.

Or. en

Amendamentul 481
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura anterioară depunerii 
candidaturii, definită drept perioada dintre 
începutul procesului de autorizare și 
acceptarea dosarului de candidatură de 
către autoritatea competentă, nu poate să 
depășească doi ani.

(a) procedura anterioară depunerii 
candidaturii, definită drept perioada dintre 
începutul procesului de autorizare și 
acceptarea dosarului de candidatură de 
către autoritatea competentă, nu poate să 
depășească 18 luni.

Or. es

Justificare

Ar trebui să fie posibilă efectuarea de studii de impact asupra mediului, promovarea 
proiectului și elaborarea rapoartelor necesare în termen de 18 luni. Rectificarea tehnică este 
esențială.

Amendamentul 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura anterioară depunerii 
candidaturii, definită drept perioada dintre 
începutul procesului de autorizare și 
acceptarea dosarului de candidatură de 
către autoritatea competentă, nu poate să 
depășească doi ani.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 483
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili începutul procesului de 
autorizare, inițiatorul sau inițiatorii de 
proiect notifică în scris autoritatea 
competentă a statului sau statelor membre 
interesate cu privire la proiect și includ o 
prezentare rezonabil de detaliată a acestuia. 
Nu mai târziu de două săptămâni de la 
primirea notificării, autoritatea competentă 
poate accepta sau, în cazul în care nu 
consideră că proiectul este suficient de 
avansat pentru a demara procesul de 
autorizare, poate refuza în scris 
notificarea. În cazul refuzului, autoritatea 
competentă trebuie să își justifice decizia. 
Data la care autoritatea competentă a 
semnat decizia de acceptare a notificării 
reprezintă data începerii procesului de 
autorizare. În cazul în care sunt implicate 
două sau mai multe state membre, data la 
care ultima autoritate competentă implicată 
a acceptat notificarea reprezintă data 
începerii procesului de autorizare.

Pentru a stabili începutul procesului de 
autorizare, inițiatorul sau inițiatorii de 
proiect notifică în scris autoritatea 
competentă a statului sau statelor membre 
interesate cu privire la proiect și includ o 
prezentare rezonabil de detaliată a acestuia. 
Nu mai târziu de două săptămâni de la 
primirea notificării, autoritatea competentă 
poate accepta sau transmite candidatului 
toate informațiile suplimentare necesare, 
detaliind natura, sursa și atributele 
datelor solicitate. Data la care autoritatea 
competentă a semnat decizia de acceptare a 
notificării reprezintă data începerii 
procesului de autorizare. În cazul în care 
sunt implicate două sau mai multe state 
membre, data la care ultima autoritate 
competentă implicată a acceptat notificarea 
reprezintă data începerii procesului de 
autorizare.

Or. en

Amendamentul 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili începutul procesului de 
autorizare, inițiatorul sau inițiatorii de 
proiect notifică în scris autoritatea 
competentă a statului sau statelor membre 
interesate cu privire la proiect și includ o 
prezentare rezonabil de detaliată a acestuia. 
Nu mai târziu de două săptămâni de la 
primirea notificării, autoritatea competentă 
poate accepta sau, în cazul în care nu 
consideră că proiectul este suficient de 

Pentru a stabili începutul procesului de 
autorizare, inițiatorul sau inițiatorii de 
proiect notifică în scris autoritatea 
competentă a statului sau statelor membre 
interesate cu privire la proiect și includ o 
prezentare rezonabil de detaliată a acestuia. 
Nu mai târziu de două săptămâni de la 
primirea notificării, autoritatea competentă 
poate accepta sau transmite candidatului 
toate informațiile suplimentare necesare, 
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avansat pentru a demara procesul de 
autorizare, poate refuza în scris 
notificarea. În cazul refuzului, autoritatea 
competentă trebuie să își justifice decizia.
Data la care autoritatea competentă a 
semnat decizia de acceptare a notificării 
reprezintă data începerii procesului de 
autorizare. În cazul în care sunt implicate 
două sau mai multe state membre, data la 
care ultima autoritate competentă implicată 
a acceptat notificarea reprezintă data 
începerii procesului de autorizare.

detaliind natura, sursa și atributele 
datelor solicitate. Data la care autoritatea 
competentă a semnat decizia de acceptare a 
notificării reprezintă data începerii 
procesului de autorizare. În cazul în care 
sunt implicate două sau mai multe state 
membre, data la care ultima autoritate 
competentă implicată a acceptat notificarea 
reprezintă data începerii procesului de 
autorizare.

Or. en

Amendamentul 485
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an. Statele membre pot 
stabili, dacă se consideră adecvat, o dată 
limită anterioară acestui termen.

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an; în cazurile justificate, 
autoritatea competentă poate prelungi 
acest termen la maximum doi ani. Statele 
membre pot stabili, dacă se consideră 
adecvat, o dată limită anterioară acestui 
termen.

Or. en

Amendamentul 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b



AM\900618RO.doc 9/99 PE487.999v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an. Statele membre pot 
stabili, dacă se consideră adecvat, o dată 
limită anterioară acestui termen.

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an; în cazurile justificate, 
autoritatea competentă poate prelungi 
acest termen la maximum doi ani. Statele 
membre pot stabili, dacă se consideră 
adecvat, o dată limită anterioară acestui 
termen.

Or. en

Amendamentul 487
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an. Statele membre pot 
stabili, dacă se consideră adecvat, o dată 
limită anterioară acestui termen.

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească șase luni. Statele membre pot 
stabili, dacă se consideră adecvat, o dată 
limită anterioară acestui termen.

Or. es

Justificare

Acest lucru ar trebui să fie posibil având în vedere că informațiile publice și procesele de 
investigare vor fi fost deja finalizate.

Amendamentul 488
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an. Statele membre pot 
stabili, dacă se consideră adecvat, o dată 
limită anterioară acestui termen.

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 
autorității competente, nu trebuie să 
depășească trei ani. Statele membre pot 
stabili, dacă se consideră adecvat, o dată 
limită anterioară acestui termen.

Or. en

Amendamentul 489
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate 
cu alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie 
trimisă fiecărui inițiator de proiect și pusă 
la dispoziția publicului în termen de cel 
mult o lună de la reuniune.

(2) Inițiatorul sau inițiatorii de proiect 
notifică în scris autoritatea competentă a 
statului sau statelor membre în cauză cu 
privire la proiect și includ o prezentare 
rezonabil de detaliată a acestuia. În 
termen de o lună de la notificare, 
autoritatea competentă identifică, în strânsă 
colaborare cu celelalte autorități implicate, 
domeniul de aplicare a materialului și 
gradul de detaliere a informațiilor care 
trebuie prezentate de către inițiatorul 
proiectului în cadrul dosarului de 
candidatură pentru a solicita emiterea unei 
decizii exhaustive. Identificarea are loc pe 
baza listei de verificare prevăzute în 
anexa VI punctul 1 litera (e). În acest scop 
este necesară cel puțin o reuniune între 
autoritatea competentă și inițiatorul 
proiectului și, dacă autoritatea competentă 
consideră că este adecvat, cu alte autorități 
și părți interesate implicate. O descriere 
detaliată a modalităților de depunere a 
candidaturii, care include rezultatele 
reuniunii, trebuie trimisă fiecărui inițiator 
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de proiect în termen de cel mult o lună de 
la reuniune.

Or. en

Amendamentul 490
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie 
trimisă fiecărui inițiator de proiect și pusă 
la dispoziția publicului în termen de cel 
mult o lună de la reuniune.

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie 
trimisă fiecărui inițiator de proiect în 
termen de cel mult o lună de la reuniune.

Or. en

Amendamentul 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie 
trimisă fiecărui inițiator de proiect și pusă 
la dispoziția publicului în termen de cel 
mult o lună de la reuniune.

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie
trimisă fiecărui inițiator de proiect în 
termen de cel mult o lună de la reuniune.

Or. en

Justificare

Informațiile detaliate privind aplicarea și rezultatele reuniunii în această etapă incipientă a 
proiectului pot pune în pericol realizarea proiectului (de exemplu, prin declanșarea 
speculațiilor cu privire la servituți și terenuri).

Amendamentul 492
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest program detaliat ține seama de 
dispozițiile articolului 11 alineatul (2), 
conceptul de participare publică în 
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conformitate cu articolul 10 alineatul (3) 
și cel mai bun proces de autorizare 
aplicabil acestui tip de proiect.

Or. en

Amendamentul 493
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele care traversează granițele 
unuia sau mai multor state membre, 
autoritățile competente ale statelor membre 
implicate își aliniază calendarele și 
elaborează un calendar comun.

Acest program detaliat ține seama de 
dispozițiile articolului 11 alineatul (2), 
conceptul de participare publică în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3) 
și cel mai bun proces de autorizare cu 
privire la caracteristicile proiectului.
Pentru proiectele care traversează granițele 
unuia sau mai multor state membre, 
autoritățile competente ale statelor membre 
implicate își aliniază calendarele și 
elaborează un calendar comun.

Or. en

Amendamentul 494
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Inițiatorul proiectului se asigură că 
dosarul de candidatură este complet și 
adecvat și solicită avizul autorității 
competente cât mai devreme cu putință în 
cadrul procedurii anterioare depunerii 
candidaturii. Inițiatorul proiectului 
cooperează cu autoritatea competentă 
pentru a respecta termenele și programul 

(4) Inițiatorul proiectului se asigură că 
dosarul de candidatură este complet și 
adecvat și solicită avizul autorității 
competente cât mai devreme cu putință. 
Inițiatorul proiectului cooperează cu 
autoritatea competentă pentru a respecta 
termenele și programul detaliat, astfel cum 
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detaliat, astfel cum este definit la 
alineatul (3).

este definit la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 495
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Inițiatorul proiectului se asigură că 
dosarul de candidatură este complet și 
adecvat și solicită avizul autorității 
competente cât mai devreme cu putință în 
cadrul procedurii anterioare depunerii 
candidaturii. Inițiatorul proiectului 
cooperează cu autoritatea competentă 
pentru a respecta termenele și programul 
detaliat, astfel cum este definit la 
alineatul (3).

(4) Inițiatorul proiectului se asigură că 
dosarul de candidatură este complet și 
adecvat și solicită avizul autorității 
competente cât mai devreme cu putință în 
cadrul procedurii anterioare depunerii 
candidaturii. Inițiatorul proiectului 
cooperează pe deplin cu autoritatea 
competentă pentru a respecta termenele și 
programul detaliat, astfel cum este definit 
la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 496
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile competente implicate 
prezintă în cadrul reuniunilor grupului 
rapoarte privind progresele realizate în 
ceea ce privește procedurile de autorizare 
referitoare la proiectele de interes comun.

Or. en
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Amendamentul 497
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul expirării termenului limită 
pentru emiterea deciziei exhaustive, 
autoritatea competentă prezintă grupului 
competent măsurile luate sau care trebuie 
luate pentru încheierea procedurii de 
autorizare în termenul cel mai scurt posibil. 
Grupul poate solicita autorității competente 
să raporteze în mod regulat cu privire la 
progresele înregistrate în acest sens.

(6) În cazul expirării termenului limită 
pentru emiterea deciziei exhaustive, 
autoritatea competentă prezintă grupului 
competent măsurile suplimentare luate sau 
care trebuie luate pentru încheierea 
procedurii de autorizare în termenul cel 
mai scurt posibil. Grupul poate solicita 
autorității competente să raporteze în mod 
regulat cu privire la progresele înregistrate 
în acest sens.

Or. en

Amendamentul 498
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Planificarea dezvoltării rețelei și 

proiectele de interes comun
(1) La elaborarea planurilor naționale și 
regionale de dezvoltare a rețelei de 
transport care ar putea fi afectate în mod 
considerabil de obiectivele de interes 
comunitar, precum și la elaborarea 
planurilor comunitare de dezvoltare a 
rețelei de transport, statele membre, 
operatorii rețelelor de distribuție, precum 
și rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport (ENTSO) pentru 
energie electrică garantează că se 
îndeplinesc următoarele cerințe minime:
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- La baza planurilor de dezvoltare a rețelei 
stau cel puțin trei scenarii plauzibile 
diferite privind dezvoltarea viitoare a 
cererii și ofertei, care trebuie aprobate de 
autoritatea de reglementare.
- Scenariile iau în considerare în special
respectarea obiectivelor de creștere a 
ponderii energiilor din surse regenerabile, 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și de creștere a eficienței energetice 
aplicabile statului membru.
- Scenariile, precum și datele aflate la 
baza acestora se publică în conformitate 
cu alineatul (2) odată cu depunerea la 
autoritatea de reglementare.
- Autoritatea de reglementare efectuează 
înainte de autorizare cel puțin o 
consultare publică.
(2) În măsura în care, în mod excepțional, 
interesele private privind protecția datelor 
referitoare la persoane și întreprinderi nu 
depășesc interesul pentru publicarea 
principiilor de bază privind planificarea 
dezvoltării rețelei, operatorii rețelelor de 
transport pun la dispoziția publicului 
toate datele care sunt necesare pentru 
verificarea necesității proiectului de 
dezvoltare. Această obligație revine, de 
asemenea, rețelei europene a operatorilor 
de transport (ENTSO) pentru energie în 
ceea ce privește principiile de bază ale 
planului decenal de dezvoltare a rețelei în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) 714/2009.

Or. de

Amendamentul 499
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu pe termen lung și
armonizată la nivelul Uniunii, luând în 
considerare beneficiile socioeconomice și 
de mediu mai ample ale infrastructurii 
energetice, a proiectelor de interes comun 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
mod transparent, după consultarea 
formală cu organizațiile care reprezintă 
părțile interesate relevante. Elaborarea 
metodologiei trebuie să fie în conformitate 
cu principiile stabilite în anexa V, iar 
scenariile sale subiacente trebuie să fie în 
conformitate cu obiectivele 
Directivei 2009/28/CE, alte acte legislative 
relevante ale Uniunii și obiectivele politice 
pe termen lung ale perspectivelor pentru 
2050. Proiectul de metodologie va fi făcut 
public și supus unei consultări publice în 
conformitate cu procedurile standard ale 
Uniunii.

Or. en

Justificare

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.
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Amendamentul 500
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, după 
consultarea oficială a organizațiilor care 
reprezintă toate părțile interesate 
relevante, ENTSO pentru energie electrică 
și ENTSO pentru gaze naturale prezintă 
Agenției și Comisiei metodologiile de 
analiză cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii, care urmează să fie aplicate de 
ENTSO prin intermediul planurilor 
decenale de dezvoltare a rețelei, precum și 
de analiză specifică proiectelor, care să fie 
aplicată de către inițiatorii proiectelor 
pentru proiectele lor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a), (b) și (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V și trebuie să fie în concordanță 
cu normele și indicatorii stabiliți în 
anexa IV.

Or. en

Justificare

Având în vedere că, în sensul prezentului regulament, stocarea energiei electrice nu este o 
activitate reglementată, metodologia de analiză cost-beneficiu armonizată nu ar trebui să se 
aplice categoriei prevăzute în anexa II punctul 1 litera (c).

Amendamentul 501
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, după 
consultarea oficială a organizațiilor care 
reprezintă toate părțile interesate 
relevante, ENTSO pentru energie electrică 
și ENTSO pentru gaze naturale prezintă 
Agenției și Comisiei metodologiile de 
analiză cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii, care urmează să fie aplicate de 
ENTSO prin intermediul planurilor 
decenale de dezvoltare a rețelei, precum și 
de analiză specifică proiectelor, care să fie 
aplicată de către inițiatorii proiectelor 
pentru proiectele lor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V și trebuie să fie în concordanță 
cu normele și indicatorii stabiliți în 
anexa IV.

Or. en

Amendamentul 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
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conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

Or. en

Justificare

Termenul de o lună acordat ENTSO-E pentru a furniza o metodologie este inadecvat, întrucât 
unele dintre criteriile menționate în anexa V sunt suplimentare față de cele luate în 
considerare în ENTSO-E TYNDP. În plus, este necesar ca metodologia să fie realizată pe o 
bază juridică clară. Un an este minimul necesar pentru dezvoltarea de noi metodologii, 
îndeosebi având în vedere externalitățile.

Amendamentul 503
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
articolul 4 alineatul (2), anexa IV și 
anexa V. ENTSO pentru energie electrică 
și ENTSO pentru gaze naturale se 
consultă încă din primele etape ale 
dezvoltării metodologiei cu părțile 
interesate relevante, inclusiv cu 
utilizatorii infrastructurilor, organizațiile 
care reprezintă operatorii 
infrastructurilor și cu dezvoltatorii de 
proiecte ce nu țin de sistemele de 
transport.

Or. en
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Justificare

Aceasta, cu scopul de a consulta o organizație care reprezintă, de asemenea, toți operatorii 
infrastructurilor de gaze naturale.

Amendamentul 504
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de patru luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V, îndeosebi în consultare cu 
grupul de utilizatori menționat în 
anexa V.

Or. en

Justificare

Ca urmare a colaborării și a necesității de implicare a părților interesate, termenul de patru 
luni pare mai realistic. Părțile interesate ar trebui, de asemenea, să fie implicate într-o etapă 
incipientă în conceperea metodologiei de analiză cost-beneficiu și ar trebui să fie consultate 
prin intermediul grupului de utilizatori care reprezintă toate asociațiile relevante de părți 
interesate. Grupul utilizatorilor se reunește cel puțin de două ori înainte ca ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze naturale să prezinte metodologia Agenției și 
Comisiei. (a se vedea anexa V, noul punct 13).

Amendamentul 505
Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, precum și costurile 
standard pentru diferite categorii de 
proiecte, inclusiv cu privire la modelarea 
pieței și a rețelelor, de analiză cost-
beneficiu armonizată la nivelul Uniunii a 
proiectelor de interes comun care se înscriu 
în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2. 
Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei cu acumulare 
prin pompare. Metodologia trebuie 
elaborată în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa V.

Or. en

Amendamentul 506
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
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conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. Proiectul de metodologie va fi 
făcut public și supus unei consultări în 
conformitate cu procedurile standard ale 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Este necesară consultarea publică cu privire la proiectul de metodologie de analiză cost-
beneficiu, nu doar publicarea finală a metodologiei.

Amendamentul 507
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V, îndeosebi consultarea părților 
interesate relevante, inclusiv a altor 
operatori ai infrastructurilor și a 
organizațiilor care îi reprezintă.

Or. en

Amendamentul 508
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii, luând în considerare beneficiile 
socioeconomice, precum și de mediu, mai 
ample ale infrastructurii energetice la 
nivel regional, a proiectelor de interes 
comun care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a) 
– (d) și punctul 2. Metodologia trebuie 
elaborată în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa V.

Or. en

Amendamentul 509
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii, luând în considerare beneficiile 
socioeconomice și de mediu mai ample ale 
infrastructurii energetice la nivel 
regional, a proiectelor de interes comun 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
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conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

Or. en

Justificare

Această analiză cost-beneficiu include beneficii economice, sociale și de mediu mai ample ale 
infrastructurii energetice, cum ar fi evitarea emisiilor de carbon și integrarea mai rapidă a 
energiilor regenerabile în rețea.

Amendamentul 510
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V.

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Agenției și Comisiei 
câte o metodologie, inclusiv cu privire la 
modelarea pieței și a rețelelor, de analiză 
cost-beneficiu armonizată la nivelul 
Uniunii a proiectelor de interes comun care 
se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a) – (d) și 
punctul 2. Metodologia trebuie elaborată în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V

Or. fr

Justificare

Termenul fixat este prea scurt pentru a realiza o consultare de calitate; prin urmare, trebuie 
prelungit

Amendamentul 511
Amalia Sartori
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de trei luni de la primirea 
metodologiei, Agenția, în urma consultării 
formale cu organizațiile reprezentante ale 
tuturor părților interesate relevante, 
prezintă Comisiei un aviz privind 
metodologia.

(2) În termen de trei luni de la primirea 
metodologiei, Agenția, în urma consultării 
formale cu toate părțile interesate 
relevante, prezintă Comisiei un aviz 
privind metodologia.

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei, ACER ar trebui să joace un rol strategic de „interfață” (între 
ENTSO și Comisie) pentru definirea finală a metodologiei de analiză cost-beneficiu. Părțile 
interesate ar trebui să fie asociate de ACER într-un mod transparent înainte ca metodologia 
de analiză cost-beneficiu să fie utilizată ca un instrument de referință pentru viitoare 
proiecte. Cel puțin, este deosebit de relevant pentru FED să fie consultat și să obțină 
feedback cu privire la metodologie la acest nivel.

Amendamentul 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de trei luni de la primirea 
metodologiei, Agenția, în urma consultării 
formale cu organizațiile reprezentante ale 
tuturor părților interesate relevante, 
prezintă Comisiei un aviz privind 
metodologia.

(2) În termen de trei luni de la primirea 
metodologiei, Agenția, în urma consultării 
formale cu toate părțile interesate 
relevante, prezintă Comisiei un aviz 
privind metodologia.

Or. en

Justificare

Un control robust, independent și transparent al metodologiei de analiză cost-beneficiu de 
către toți actorii relevanți reprezintă o condiție esențială pentru conceperea unei metodologii 
adecvate. Toate părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a exprima observații cu 
privire la o astfel de metodologie, nu doar organizațiile relevante care le reprezintă – astfel 
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cum se obișnuiește în cazul consultărilor publice desfășurate deja de Comisie, Agenție și 
ENTSO.

Amendamentul 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de trei luni de la primirea 
metodologiei, Agenția, în urma consultării 
formale cu organizațiile reprezentante ale 
tuturor părților interesate relevante, 
prezintă Comisiei un aviz privind 
metodologia.

(2) În termen de trei luni de la primirea 
metodologiei, Agenția, în urma consultării 
formale cu toate părțile interesate 
relevante, prezintă Comisiei un aviz 
privind metodologia.

Or. en

Amendamentul 514
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei luni de la primirea 
avizului din partea Agenției, Comisia emite 
un aviz privind metodologia.

(3) În termen de trei luni de la primirea 
avizului din partea Agenției, Comisia emite 
un aviz privind metodologia, pe care îl 
transmite aprobării Parlamentului 
European și Consiliului UE împreună cu 
cele două metodologii.

Or. ro

Amendamentul 515
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei luni de la primirea 
avizului Comisiei, ENTSO pentru energie 
electrică și ENTSO pentru gaze naturale își 
adaptează metodologia în mod 
corespunzător și o înaintează Comisiei spre 
aprobare.

(4) În termen de trei luni de la aprobarea 
de către Parlamentul European și 
Consiliul UE, ENTSO pentru energie 
electrică și ENTSO pentru gaze naturale își 
adaptează metodologia în mod 
corespunzător și o înaintează Comisiei spre 
aprobare.

Or. ro

Amendamentul 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de două săptămâni de la 
aprobarea de către Comisie, ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale își publică metodologiile pe 
paginile lor web. Cele două rețele transmit 
Comisiei și Agenției, la cerere, seturile de 
date de intrare astfel cum sunt definite în 
anexa IV punctul 1, precum și alte date 
relevante cu privire la rețele, la piață și la 
fluxurile de sarcină într-o formă suficient 
de precisă, în conformitate cu legislațiile 
naționale și acordurile de 
confidențialitate aplicabile. Datele sunt 
valabile la data introducerii cererii. 
Comisia și Agenția asigură tratamentul 
confidențial al datelor primite, atât de către 
ele însele, cât și de orice parte însărcinată 
cu realizarea unor lucrări de analiză pe 
baza datelor respective.

(5) În termen de două săptămâni de la 
aprobarea de către Comisie, ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale își publică metodologiile pe 
paginile lor web. Cele două rețele transmit 
Comisiei și Agenției, la cerere, seturile de 
date de intrare astfel cum sunt definite în 
anexa IV punctul 1. Datele sunt valabile la 
data introducerii cererii. Comisia și 
Agenția asigură tratamentul confidențial al 
datelor primite, atât de către ele însele, cât 
și de orice parte însărcinată cu realizarea 
unor lucrări de analiză pe baza datelor 
respective.

Or. en

Justificare

Propunere care vizează să asigure coerența cu modificarea articolului (12) alineatul (1).
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Amendamentul 517
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de două săptămâni de la 
aprobarea de către Comisie, ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale își publică metodologiile pe 
paginile lor web. Cele două rețele transmit 
Comisiei și Agenției, la cerere, seturile de 
date de intrare astfel cum sunt definite în 
anexa IV punctul 1, precum și alte date 
relevante cu privire la rețele, la piață și la 
fluxurile de sarcină într-o formă suficient 
de precisă, în conformitate cu legislațiile 
naționale și acordurile de 
confidențialitate aplicabile. Datele sunt 
valabile la data introducerii cererii. 
Comisia și Agenția asigură tratamentul 
confidențial al datelor primite, atât de către 
ele însele, cât și de orice parte însărcinată 
cu realizarea unor lucrări de analiză pe 
baza datelor respective.

(5) În termen de două săptămâni de la 
aprobarea de către Comisie, ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale își publică metodologiile pe 
paginile lor web. Cele două rețele transmit 
Comisiei și Agenției, la cerere, seturile de 
date de intrare astfel cum sunt definite în 
anexa IV punctul 1. Datele sunt valabile la 
data introducerii cererii. Comisia și 
Agenția asigură tratamentul confidențial al 
datelor primite, atât de către ele însele, cât 
și de orice parte însărcinată cu realizarea 
unor lucrări de analiză pe baza datelor 
respective.

Or. en

Amendamentul 518
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de două săptămâni de la 
aprobarea de către Comisie, ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale își publică metodologiile pe 
paginile lor web. Cele două rețele transmit 
Comisiei și Agenției, la cerere, seturile de 

(5) În termen de două săptămâni de la 
aprobarea de către Comisie, ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale își publică metodologiile pe 
paginile lor web. Cele două rețele transmit 
Comisiei și Agenției, la cerere, seturile de 
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date de intrare astfel cum sunt definite în 
anexa IV punctul 1, precum și alte date 
relevante cu privire la rețele, la piață și la 
fluxurile de sarcină într-o formă suficient 
de precisă, în conformitate cu legislațiile 
naționale și acordurile de confidențialitate 
aplicabile. Datele sunt valabile la data 
introducerii cererii. Comisia și Agenția 
asigură tratamentul confidențial al datelor 
primite, atât de către ele însele, cât și de 
orice parte însărcinată cu realizarea unor 
lucrări de analiză pe baza datelor 
respective.

date de intrare astfel cum sunt definite în 
anexa IV punctul 1, precum și alte date 
relevante cu privire la rețele, la piață și la 
fluxurile de sarcină într-o formă suficient 
de precisă, în conformitate cu legislațiile 
naționale și acordurile de confidențialitate 
aplicabile. În scopul verificării, Comisia 
sau Agenția pot solicita ca ENTSO pentru 
energie electrică și ENTSO pentru gaze 
naturale să transmită calculul de bază al 
setului de date. Datele sunt valabile la data 
introducerii cererii. Comisia și Agenția 
asigură tratamentul confidențial al datelor 
primite, atât de către ele însele, cât și de 
orice parte însărcinată cu realizarea unor 
lucrări de analiză pe baza datelor 
respective.

Or. en

Amendamentul 519
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Metodologiile se actualizează și se 
îmbunătățesc, dacă este necesar, în 
conformitate cu publicarea planurilor 
decenale de dezvoltare a rețelei, 
respectând procedura stabilită la alineatele 
(1) - (5).

Or. en

Amendamentul 520
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a tuturor planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei de energie electrică sau 
de gaze realizate ulterior de ENTSO pentru 
energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a procedurii de selecție a 
proiectelor de interes comun în 
conformitate cu articolul 3, a alocării 
transfrontaliere a costurilor 
corespunzătoare ale proiectelor de interes 
comun în conformitate cu articolul 13 și a
tuturor planurilor decenale de dezvoltare a 
rețelei de energie electrică sau de gaze 
realizate ulterior de ENTSO pentru energie 
electrică sau pentru gaze, în conformitate 
cu articolul 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009.

Or. en

Amendamentul 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a tuturor planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei de energie electrică sau 
de gaze realizate ulterior de ENTSO pentru 
energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a tuturor planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei de energie electrică sau 
de gaze realizate ulterior de ENTSO pentru 
energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, iar 
principalele rezultate ale analizei cost-
beneficiu în scenarii relevante trebuie să 
fie incluse în procesul de consultare și 
raportarea finală a planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei.

Or. en
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Amendamentul 522
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Metodologia se aplică la analiza cost-
beneficiu a tuturor planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelei de energie electrică sau 
de gaze realizate ulterior de ENTSO pentru 
energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(7) Metodologiile se aplică tuturor 
planurilor decenale de dezvoltare a rețelei 
de energie electrică sau de gaze realizate 
ulterior de ENTSO pentru energie electrică 
sau pentru gaze, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009 privind analiza cost-
beneficiu din cadrul întregului sistem 
energetic la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 523
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă Comisiei și Agenției 
modelele lor de piață și de rețea pentru 
energie electrică și, respectiv, gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelelor de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelele sunt incluse
în metodologiile lor.
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Or. en

Justificare

Sinergiile unui model comun de piață și de rețea pentru energie electrică și gaze nu sunt 
deloc evidente. Ambele modele ar trebui să fie elaborate separat pentru energie electrică și 
gaze naturale.

Amendamentul 524
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Agenției,
Comisiei, Parlamentului European și
Consiliului UE un model comun de piață 
și de rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie, Parlamentul European și 
Consiliul UE conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

Or. ro

Amendamentul 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
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gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției modele de piață și de rețea 
consecvente și interactive pentru energie 
electrică și gaze, incluzând atât transportul, 
cât și depozitarea energiei electrice și a 
gazelor, acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelelor de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelele sunt incluse
în metodologie.

Or. en

Amendamentul 526
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, terminalele 
GNL, cât și depozitarea energiei electrice 
și a gazelor, acoperind domeniile și 
coridoarele prioritare stabilite în anexa I și 
elaborat în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa V. După aprobarea 
modelului de către Comisie conform 
dispozițiilor de la alineatele (2) – (4), 
modelul este inclus în metodologie.

Or. en

Amendamentul 527
Konrad Szymański
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, terminalele 
GNL, cât și depozitarea energiei electrice 
și a gazelor, acoperind domeniile și 
coridoarele prioritare stabilite în anexa I și 
elaborat în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa V. După aprobarea 
modelului de către Comisie conform 
dispozițiilor de la alineatele (2) – (4), 
modelul este inclus în metodologie.

Or. en

Amendamentul 528
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, cât și 
depozitarea energiei electrice și a gazelor, 
acoperind domeniile și coridoarele 
prioritare stabilite în anexa I și elaborat în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa V. După aprobarea modelului de 
către Comisie conform dispozițiilor de la 
alineatele (2) – (4), modelul este inclus în 
metodologie.

(8) Până la 31 decembrie 2016, ENTSO 
pentru energie electrică și ENTSO pentru 
gaze naturale prezintă împreună Comisiei 
și Agenției un model comun de piață și de 
rețea pentru energie electrică și gaze, 
incluzând atât transportul, terminalele 
GNL, cât și depozitarea energiei electrice 
și a gazelor, acoperind domeniile și 
coridoarele prioritare stabilite în anexa I și 
elaborat în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa V. După aprobarea 
modelului de către Comisie conform 
dispozițiilor de la alineatele (2) – (4), 
modelul este inclus în metodologie.

Or. en
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Amendamentul 529
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) –
(d) și punctul 2 sunt suportate de operatorul 
sau operatorii de transport și sistem ai 
statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a), 
(b) și (d) și punctul 2 sunt suportate de 
operatorul sau operatorii de transport și 
sistem sau de inițiatorul proiectului 
infrastructurii de transport ai statului sau 
statelor membre în care proiectul are un 
impact net pozitiv, și, în măsura în care 
nu sunt acoperite de tarifele de 
congestionare sau de alte taxe, se plătesc 
de către utilizatorii rețelei prin tarifele de 
acces la rețea în acest sau aceste state 
membre.

Pentru proiectele de interes comun care 
se încadrează în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 2, teza anterioară se 
aplică numai în cazul în care cel puțin un 
inițiator de proiect solicită autorităților 
naționale competente să aplice acest 
articol pentru toate sau o parte a 
costurilor de proiect și în măsura în care 
o evaluare a cererii de pe piață a arătat că 
nu poate fi așteptat ca costurile să fie 
acoperite prin tarifele plătite de utilizatorii 
infrastructurii. În cazul în care proiectul 
are mai mulți inițiatori, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie, fără 
întârziere, să solicite tuturor inițiatorilor 
să depună în comun cererea de investiții 
în conformitate cu alineatul 4. Dispozițiile 
prezentului articol nu se aplică proiectelor 
de interes comun care beneficiază de o 
scutire în temeiul articolului 36 din 
Directiva 2009/73/CE sau al articolului 17 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
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Amendamentul 530
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) –
(d) și punctul 2 sunt suportate de operatorul 
sau operatorii de transport și sistem ai 
statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a), 
(b) și (d) sunt suportate de operatorul sau 
operatorii de transport și sistem ai statului 
sau statelor membre în care proiectul are 
un impact net pozitiv, și se plătesc de către 
utilizatorii rețelei prin tarifele de acces la 
rețea.
1a. Costurile cu investițiile legate de un 
proiect de interes comun care intră în 
categoriile stabilite în anexa II, punctul 2 
sunt suportate fie de operatorul sau 
operatorii de transport și sistem, fie de 
operatorul sau operatorii sistemelor de 
depozitare desemnate oficial sau 
operatorul sau operatorii de sistem GNL
ai statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Or. en

Amendamentul 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un 
proiect de interes comun care intră în 

Costurile stabilite în anexa V, punctul (5) 
cu privire la proiectele de interes comun 
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categoriile stabilite în anexa II, punctul 1 
literele (a) – (d) și punctul 2 sunt suportate 
de operatorul sau operatorii de transport și 
sistem ai statului sau statelor membre în 
care proiectul are un impact net pozitiv, și 
se plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

care intră în categoriile stabilite în anexa II, 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin 
pompare, sunt suportate de operatorul sau 
operatorii de transport și sistem ai statului 
sau statelor membre în care proiectul are 
un impact net pozitiv, și se plătesc de către 
utilizatorii rețelei prin tarifele de acces la 
rețea.

Or. en

Amendamentul 532
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) –
(d) și punctul 2 sunt suportate de operatorul 
sau operatorii de transport și sistem ai 
statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) –
(d) și punctul 2 sunt suportate de operatorul 
sau operatorii de transport și sistem ai 
statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc, acolo unde, în funcție de situația 
economică și socială, este posibil, de către 
utilizatorii rețelei prin tarifele de acces la 
rețea.

Or. ro

Amendamentul 533
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un Costurile legate de un proiect de interes 



AM\900618RO.doc 39/99 PE487.999v01-00

RO

proiect de interes comun care intră în 
categoriile stabilite în anexa II, punctul 1 
literele (a) – (d) și punctul 2 sunt suportate 
de operatorul sau operatorii de transport și 
sistem ai statului sau statelor membre în 
care proiectul are un impact net pozitiv, și 
se plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

comun în conformitate cu anexa V 
punctul (5) care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) –
(d) și punctul 2 sunt suportate de operatorul 
sau operatorii de transport și sistem ai 
statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Or. en

Justificare

Toate costurile legate de un proiect de interes comun ar trebui să fie luate în considerare în 
decizia de alocare a costurilor, nu doar costurile cu investițiile; în caz contrar, alocarea 
costurilor nu va fi eficientă.

Amendamentul 534
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 –paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a) –
(d) și punctul 2 sunt suportate de operatorul 
sau operatorii de transport și sistem ai 
statului sau statelor membre în care 
proiectul are un impact net pozitiv, și se 
plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Costurile cu investițiile legate de un proiect 
de interes comun care intră în categoriile 
stabilite în anexa II, punctul 1 literele (a), 
(b) și (d) și punctul 2 literele (a) și (d)  sunt 
suportate de operatorul sau operatorii de 
transport și sistem ai statului sau statelor 
membre în care proiectul are un impact net 
pozitiv, și se plătesc de către utilizatorii 
rețelei prin tarifele de acces la rețea.

Or. de

Amendamentul 535
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevederile prezentului articol nu se 
aplică costurilor cu investițiile care pot fi 
recuperate prin intermediul tarifelor de 
acces la rețea, care pot fi percepute de la 
utilizatorii rețelei în conformitate cu 
articolul 13 din Regulamentul (CE) 
715/2009.

Or. en

Amendamentul 536
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prevederile prezentului articol nu se 
aplică costurilor cu investițiile care pot fi 
recuperate prin intermediul tarifelor de 
acces la rețea, care pot fi percepute de la 
utilizatorii rețelei în conformitate cu 
articolul 13 din Regulamentul (CE) 
715/2009.

Or. en

Justificare

În cazul în care costurile cu investițiile pot fi alocate utilizatorilor de rețea, de exemplu ca 
urmare a unor angajamente ferme în urma testelor de piață sau a angajamentelor de 
reglementare, o procedură complexă de alocare a costurilor ar introduce o povară inutilă de 
reglementare.

Amendamentul 537
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se va efectua o analiză comparativă a 
costurilor cu investițiile ale sistemelor de 
transport, pentru a găsi referințe și cele 
mai bune practici care ar putea garanta 
suportarea costurilor într-un mod eficient. 
Atunci când există diferențe semnificative 
nejustificate în ceea ce privește costurile, 
Comisia poate lansa o licitație pentru a 
asigura faptul că infrastructura este 
construită cu costurile cele mai eficiente.

Or. en

Amendamentul 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Creșterile semnificative ale costurilor 
cu investițiile sunt notificate Comisiei de 
către autoritățile naționale de 
reglementare și de către Agenție. În cazul 
în care inițiatorul proiectului nu oferă 
justificări suficiente, Comisia poate lansa 
o cerere de propuneri deschisă tuturor 
inițiatorilor de proiecte în vederea 
construirii acestuia.

Or. en

Amendamentul 539
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile naționale de 
reglementare stabilesc, în colaborare cu 
Agenția, un set de indicatori adecvați 
pentru a compara costurile cu investițiile 
pe unitate între inițiatorii de proiecte din 
toate statele membre.

Or. en

Justificare

O referință poate fi realizată deja prin cooperarea între autoritățile naționale de 
reglementare.

Amendamentul 540
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiatorul (inițiatorii) unui proiect de 
interes comun care se înscrie în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a) -
(d) și punctul 2 informează în mod regulat 
autoritățile naționale de reglementare 
implicate cu privire la evoluția proiectului 
respectiv și la identificarea costurilor și 
efectelor asociate acestuia. De îndată ce 
proiectul de interes comun selectat în 
temeiul articolului 3 și care se înscrie în 
categoriile prevăzute în anexa II punctul 
(1) literele (a) – (d) și punctul (2) este
suficient de avansat, inițiatorul proiectului 
prezintă autorităților naționale de 
reglementare o cerere de investiții pentru 
proiect, însoțită de o alocare 
transfrontalieră a costurilor, însoțită de 
elementele următoare:

În cazul în care prima teză de la 
punctul (1) se aplică, inițiatorul
(inițiatorii) unui proiect de interes comun 
care se înscrie în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 1 literele (a), (b) și (d) și 
punctul 2 informează în mod regulat 
autoritățile naționale de reglementare 
implicate cu privire la evoluția proiectului 
respectiv și la identificarea costurilor și 
efectelor asociate acestuia. De îndată ce 
aceste proiecte sunt suficient de avansate, 
inițiatorul proiectului prezintă autorităților 
naționale de reglementare o cerere de 
investiții pentru proiect, însoțită de o 
cerere pentru o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor, însoțită de 
elementele următoare:

Or. en



AM\900618RO.doc 43/99 PE487.999v01-00

RO

Amendamentul 541
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiatorul (inițiatorii) unui proiect de 
interes comun care se înscrie în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a) -
(d) și punctul 2 informează în mod regulat 
autoritățile naționale de reglementare 
implicate cu privire la evoluția proiectului 
respectiv și la identificarea costurilor și 
efectelor asociate acestuia. De îndată ce 
proiectul de interes comun selectat în 
temeiul articolului 3 și care se înscrie în 
categoriile prevăzute în anexa II punctul 
(1) literele (a) – (d) și punctul (2) este 
suficient de avansat, inițiatorul proiectului 
prezintă autorităților naționale de 
reglementare o cerere de investiții pentru 
proiect, însoțită de o alocare 
transfrontalieră a costurilor, însoțită de 
elementele următoare:

Inițiatorul (inițiatorii) unui proiect de 
interes comun care se înscrie în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 1 literele (a), 
(b) și (d) și punctul 2 informează în mod 
regulat autoritățile naționale de 
reglementare implicate cu privire la 
evoluția proiectului respectiv și la 
identificarea costurilor și efectelor asociate 
acestuia. De îndată ce proiectul de interes 
comun selectat în temeiul articolului 3 și 
care se înscrie în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) și 
punctul (2) este suficient de avansat, 
inițiatorul proiectului prezintă autorităților 
naționale de reglementare o cerere de 
investiții pentru proiect, însoțită de o 
alocare transfrontalieră a costurilor, însoțită 
de elementele următoare:

Or. en

Amendamentul 542
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză cost-beneficiu pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12; și

(a) o analiză cost-beneficiu detaliată 
realizată de inițiatorul proiectului sau de 
o parte independentă acreditată 
desemnată de inițiatorul proiectului pe 
baza metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12; și
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Or. en

Amendamentul 543
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După adoptarea primelor planuri 
decenale de dezvoltare a rețelei pe baza 
metodologiei în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (7), litera (a) va 
reprezenta o versiune actualizată a 
rezultatelor analizei cost-beneficiu 
ENTSO, pe baza tuturor evoluțiilor de la 
publicarea sa. Inițiatorul (inițiatorii) 
poate include, de asemenea, observațiile 
sale cu privire la rezultatele analizei cost-
beneficiu ENTSO sau datele suplimentare 
care nu sunt acoperite de analiza ENTSO.

Or. en

Amendamentul 544
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiatorul de proiect sau partea 
independentă acreditată desemnată care 
completează analiza cost-beneficiu 
detaliată transmite Agenției toate datele 
utilizate pentru a calcula analiza cost-
beneficiu, care va revizui, evalua și 
confirma faptul că analizele cost-
beneficiu transmise sunt realizate într-un 
mod obiectiv și neutru, pe baza 
metodologiei elaborate în conformitate cu 
articolul 12.
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Amendamentul 545
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la data la care 
ultima autoritate națională de reglementare 
implicată a primit ultima cerere, autoritățile 
naționale de reglementare, după 
consultarea inițiatorului sau inițiatorilor 
proiectului vizat, iau o decizie comună cu 
privire la alocarea costurilor cu investițiile 
pe care va trebui să le suporte fiecare 
operator de sistem pentru proiectul 
respectiv, precum și cu privire la 
includerea sau nu a acestora în tarifele de 
rețea. Autoritățile naționale de 
reglementare pot decide să aloce doar o 
parte din costuri sau să aloce costurile unui 
pachet între mai multe proiecte de interes 
comun.

În termen de șase luni de la data la care 
ultima autoritate națională de reglementare 
implicată a primit ultima cerere, autoritățile 
naționale de reglementare, după aprobarea 
de către Agenție a analizei cost-beneficiu 
realizate de către inițiatorul de proiect sau 
de către partea independentă acreditată 
desemnată și după consultarea inițiatorului 
sau inițiatorilor proiectului vizat, iau o 
decizie comună cu privire la alocarea 
costurilor cu investițiile pe care va trebui să 
le suporte fiecare operator de sistem pentru 
proiectul respectiv, precum și cu privire la 
includerea sau nu a acestora în tarifele de 
rețea. Autoritățile naționale de 
reglementare pot decide să aloce doar o 
parte din costuri sau să aloce costurile unui 
pachet între mai multe proiecte de interes 
comun.

Or. en

Amendamentul 546
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziei de alocare 
transfrontalieră a costurilor se iau în 
considerare costurile și beneficiile 
economice, sociale și de mediu ale 

În luarea deciziei de alocare 
transfrontalieră a costurilor se iau în 
considerare rezultatele analizei cost-
beneficiu pe baza metodologiei elaborate 
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proiectului (proiectelor) respectiv(e) în 
statele membre implicate, precum și 
eventualele necesități de sprijin financiar.

în conformitate cu articolul 12 (de 
exemplu, costurile și beneficiile 
economice, sociale și de mediu ale 
proiectului (proiectelor) respectiv(e) în 
statele membre implicate), precum și 
eventualele necesități de sprijin financiar.

Or. en

Amendamentul 547
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 –paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 548
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
notifică neîntârziat Agenției decizia de 
alocare, precum și toate informațiile 
relevante privind decizia. În special, 
informațiile trebuie să conțină motivele 
detaliate care au determinat alocarea 
costurilor între statele membre, cum ar fi:

Autoritățile naționale de reglementare 
notifică neîntârziat Agenției decizia de 
alocare a costurilor, precum și toate 
informațiile relevante privind decizia. În 
special, informațiile trebuie să conțină 
motivele detaliate care au determinat 
alocarea costurilor între statele membre, 
cum ar fi:
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Or. en

Amendamentul 549
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de alocare se publică. Decizia de alocare a costurilor se publică.

Or. en

Amendamentul 550
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de alocare se publică. Decizia de alocare a costurilor se publică. 
Articolele 19, 20 și 22 din 
Regulamentul (CE) nr. 713/2009 sunt 
aplicabile.

Or. en

Amendamentul 551
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de alocare se publică. Decizia de alocare a costurilor se publică.

Or. en
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Amendamentul 552
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Agenția transmite neîntârziat Comisiei 
o copie a fiecărei decizii, împreună cu toate 
informațiile relevante cu privire la fiecare 
decizie. Informațiile pot fi transmise în 
formă cumulată. Comisia păstrează 
confidențialitatea informațiilor sensibile 
din punct de vedere comercial.

(7) Agenția transmite neîntârziat Comisiei 
o copie a fiecărei decizii de alocare a 
costurilor, împreună cu toate informațiile 
relevante cu privire la fiecare decizie. 
Informațiile pot fi transmise în formă 
cumulată. Comisia păstrează 
confidențialitatea informațiilor sensibile 
din punct de vedere comercial.

Or. en

Amendamentul 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Din fondurile alocate pentru proiectele de 
infrastructură energetică, cel puțin două 
treimi ar trebui să fie alocate pentru 
proiectele de infrastructură de energie 
electrică.

Or. nl

Justificare

În raportul său din iunie 2011, Comisia a estimat investiția totală necesară pentru 
infrastructură la aproximativ 200 de miliarde EUR până în 2020. Din aceasta, aproximativ 
140 de miliarde EUR ar fi necesare pentru infrastructura de energie electrică, iar 
70 de miliarde EUR pentru infrastructura de gaze naturale. Proporția dintre aceste investiții 
necesare ar trebui să se reflecte în alocarea fondurilor. Două treimi din bugetul total 
disponibil ar trebui să fie rezervate pentru infrastructura de energie electrică.
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Amendamentul 554
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
instalațiile de depozitare a gazelor 
naturale și instalațiile LNG, comparativ 
cu riscurile suportate în mod normal de un 
proiect comparabil de infrastructură, și 
aceste riscuri nu sunt acoperite de o 
exceptare în temeiul articolului 36 din 
Directiva 2009/73/CE sau al articolului 17 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Instalațiile de depozitare a hidroenergiei 
cu acumulare prin pompare, instalațiile 
de depozitare a gazelor naturale și 
instalațiile LNG nu trebuie tratate în 
cazul plății tarifelor de rețea drept 
consumator final, pentru a nu crea 
obstacole în calea concurenței acestor 
tipuri de instalații.

Or. de
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Amendamentul 555
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009,
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
instalațiile de depozitare a gazelor 
naturale și instalațiile LNG, comparativ 
cu riscurile suportate în mod normal de un 
proiect comparabil de infrastructură, și 
aceste riscuri nu sunt acoperite de o 
exceptare în temeiul articolului 36 din 
Directiva 2009/73/CE sau al articolului 17 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Atât timp cât instalațiile de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare 
sunt tratate, în ceea ce privește plata 
tarifelor de rețea, drept consumatori 
finali, statele membre scutesc, pe viitor, 
instalațiile de depozitare a hidroenergiei 
prin pompare de plata acestor tarife.

Or. de

Justification

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
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von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Amendamentul 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009. Acest 
alineat nu aduce atingere sistemelor de 
stimulente prevăzute deja în conformitate 
cu legislația națională. 

Or. en

Justificare

Explicit.
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Amendamentul 557
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, și luând 
în considerare costurile viitoare anticipate 
pentru consumatorii de energie, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Amendamentul 558
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctul 1 literele (a), (b), (d) și 
(e), precum și punctul 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Amendamentul 559
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
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la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 
de dezvoltare.

la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 
de dezvoltare.

Or. de

Amendamentul 560
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport și de 
distribuție, atât terestre cât și marine, 
riscuri legate de recuperarea parțială a 
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de dezvoltare. costurilor și riscuri de dezvoltare.

Or. nl

Amendamentul 561
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 
de dezvoltare.

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele generale 
ale analizei cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 
de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 562
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea 
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor și riscuri 
de dezvoltare.

(2) Decizia autorităților naționale de 
reglementare de a acorda asemenea 
stimulente ține cont de rezultatele analizei 
cost-beneficiu realizate pe baza 
metodologiei elaborate în temeiul 
articolului 12, și în special de 
externalitățile pozitive generate de proiect 
la nivel regional sau la nivelul Uniunii. 
Autoritățile naționale de reglementare 
analizează mai în detaliu riscurile specifice 
asumate de inițiatorul (inițiatorii) de 
proiect, măsurile întreprinse în vederea
atenuării riscurilor și justificarea acestui 
profil de risc având în vedere un impact 
pozitiv net al proiectului, comparativ cu o 
alternativă cu risc mai scăzut. Riscurile 
eligibile includ, în principal, riscuri legate 
de noile tehnologii de transport, atât 
terestre cât și marine, de noile tehnologii 
de distribuție și riscuri legate de 
recuperarea parțială a costurilor, precum și 
riscuri de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 563
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat 
și se referă la

eliminat

(a) norme privind investițiile realizate cu 
anticiparea nevoilor viitoare; sau
(b) norme privind recunoașterea 
costurilor angajate în condiții de eficiență 
înainte de punerea în funcțiune a 
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proiectului; sau
(c) norme privind obținerea unei 
rentabilități suplimentare a capitalului 
investit în proiect; sau
(d) orice altă măsură considerată 
necesară și adecvată.

Or. xm

Justificare

Stimulentele ar trebuie să facă obiectul exclusiv al deciziei autorității naționale: Natura 
stimulentelor poate varia în funcție de caracteristicile specifice ale sistemelor de tarifare ale 
statelor membre și ar trebui adaptată în funcție de necesitățile unui proiect concret. Prin 
urmare, o listă generală de posibile stimulente nu pare oportună.

Amendamentul 564
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat și 
se referă la:

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat și 
se referă, printre altele, la:

Or. en

Justificare

Lista de stimulente acordate nu ar trebui să fie limitată la cele menționate mai sus, întrucât 
ar împiedica găsirea de noi modalități de stimulare a investițiilor.

Amendamentul 565
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat și 
se referă la:

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat și 
se referă, între altele, la:

Or. en

Amendamentul 566
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) privind o metodologie comună de 
evaluare a riscurilor mai ridicate aferente 
investiților în proiecte de transport al 
energiei electrice și al gazelor.

(b) privind o metodologie comună de 
evaluare a riscurilor mai ridicate aferente 
investițiilor în proiecte de transport al 
energiei electrice și al gazelor, și în 
proiecte de rețele inteligente.

Or. nl

Amendamentul 567
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) privind o metodologie comună de 
evaluare a riscurilor mai ridicate aferente 
investiților în proiecte de transport al 
energiei electrice și al gazelor.

(b) privind o metodologie comună de 
evaluare a riscurilor mai ridicate aferente 
investițiilor în proiecte de transport al 
energiei electrice și al gazelor, și în 
proiecte de rețele inteligente.

Or. en
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Amendamentul 568
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) privind o metodologie comună de 
evaluare a riscurilor mai ridicate aferente 
investiților în proiecte de transport al 
energiei electrice și al gazelor.

(b) privind o metodologie comună de 
evaluare a riscurilor mai ridicate aferente 
investițiilor în proiecte de transport al 
energiei electrice și al gazelor.

Or. de

Amendamentul 569
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și la evaluarea riscurilor mai ridicate 
aferente acestora.

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare care a 
luat o decizie privind acordarea de 
stimulente suplimentare își publică 
metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și la evaluarea riscurilor mai ridicate 
aferente acestora.

Or. en

Amendamentul 570
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare (5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
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autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și la evaluarea riscurilor mai ridicate 
aferente acestora.

autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și în proiecte de rețele inteligente la 
evaluarea riscurilor mai ridicate aferente 
acestora.

Or. nl

Amendamentul 571
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor
și la evaluarea riscurilor mai ridicate 
aferente acestora.

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și în proiecte de rețele inteligente la 
evaluarea riscurilor mai ridicate aferente 
acestora.

Or. en

Amendamentul 572
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și la evaluarea riscurilor mai ridicate 

(5) Până cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare își 
publică metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de 
transport al energiei electrice și al gazelor 
și la evaluarea riscurilor mai ridicate 
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aferente acestora. aferente acestora.

Or. de

Amendamentul 573
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate publica orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(6) Comisia, în cooperare cu ACER, 
publică orientări privind stimulentele 
menționate în prezentul articol, în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1) -
(3) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
cu articolul 23 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, luând în 
considerare particularitățile naționale, 
atunci când este necesar.

Or. en

Amendamentul 574
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate publica orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(6) Comisia publică orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009. În 
acest caz trebuie să se țină cont în special 
de normele privind obținerea unei 
rentabilități suplimentare în conformitate 
cu alineatul (3) litera c din prezentul 
articol.
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Or. de

Amendamentul 575
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate publica orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(6) Comisia poate publica orientări privind 
stimulentele, în conformitate cu 
articolul 18 alineatele (1) - (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și cu 
articolul 23 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Întrucât posibilitatea de a oferi stimulente pentru construirea de noi infrastructuri este 
prevăzută deja în Regulamentul (CE) nr. 715/2009, articolul nu ar trebui să se limiteze la 
proiectele de interes comun menționate în acest articol.

Amendamentul 576
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate publica orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(6) Comisia publică orientări privind 
stimulentele menționate în prezentul 
articol, în conformitate cu articolul 18 
alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și cu articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. ro
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Amendamentul 577
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Coordonarea operațională

1. Pentru a asigura funcționarea eficientă 
și fiabilă a infrastructurii energetice a 
Uniunii, inclusiv a proiectelor de interes 
comun, Agenția prezintă Comisiei, în 
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, propunerile 
sale referitoare la conceperea și punerea 
în aplicare a unei coordonări operaționale 
corespunzătoare în timp real.
2. Propunerile cuprind:
(a) specificațiile funcționale complete, 
indicând clar informațiile care trebuie 
colectate și partajate între toți operatorii 
de sisteme de transport interconectate în 
cadrul fiecărei zone interconectate;
(b) modelele de guvernanță, inclusiv 
asumarea responsabilității;
(c) programele de punere în aplicare.
3. În termen de șase luni de la primirea 
propunerii, Comisia se consultă cu toate 
părțile interesate relevante și publică un 
aviz motivat referitor la aceasta.
4. În termen de trei luni de la primirea 
avizului Agenției, Comisia însărcinează 
ENTSO pentru energie electrică și 
ENTSO pentru gaze naturale să înceapă 
punerea în aplicare a coordonării 
operaționale adecvate.
5. Informațiile operaționale menționate la 
articolul 2a sunt puse în timp real la 
dispoziția tuturor operatorilor de sisteme 
de transport interconectate și la dispoziția 
Agenției. Fiecare operator de sisteme de 
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transport desemnează un punct de contact 
cu misiunea de a răspunde la întrebările 
referitoare la aceste informații provenite 
din partea Agenției sau a altor operatori 
de sisteme de transport.
6. După o perioadă de punere în aplicare 
de doi ani, mecanismul de coordonare 
trebuie să facă obiectul unei evaluări 
desfășurate de Agenție.

Or. en

Amendamentul 578
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Coordonarea operațională

1. Pentru a asigura funcționarea eficientă 
și fiabilă a infrastructurii energetice 
europene, inclusiv a proiectelor de interes 
comun, ENTSO pentru energie electrică 
și ENTSO pentru gaze naturale prezintă 
Agenției și Comisiei, în termen de 6 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, propunerile lor referitoare la 
conceperea și punerea în aplicare a unei 
coordonări operaționale corespunzătoare 
în timp real. Prezentarea poate lua forma 
unor dispoziții specifice și obligatorii ale 
codurilor de rețea care urmează să fie 
aprobate în conformitate cu procedurile 
existente.
2. Propunerile cuprind:
(a) specificațiile funcționale complete, 
indicând clar informațiile care trebuie 
colectate și partajate între toți operatorii 
de sisteme de transport interconectate în 
cadrul fiecărei zone interconectate;
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(b) modelul de guvernanță, inclusiv 
asumarea responsabilității;
(c) programul de punere în aplicare.
3. În termen de trei luni de la primirea 
propunerilor, Agenția publică un aviz 
motivat referitor la acestea.
4. În termen de trei luni de la primirea 
avizului Agenției, Comisia însărcinează 
ENTSO pentru energie electrică și 
ENTSO pentru gaze naturale să înceapă 
punerea în aplicare a coordonării 
operaționale adecvate.
5. Informațiile operaționale menționate la 
articolul 2a sunt puse în timp real la 
dispoziția tuturor operatorilor de sisteme 
de transport interconectate și la dispoziția 
Agenției. Fiecare operator de sisteme de 
transport desemnează un punct de contact 
cu misiunea de a răspunde la întrebările 
referitoare la aceste informații provenite 
din partea Agenției sau a altor operatori 
de sisteme de transport.

Or. en

Justificare

Ca urmare a complexității și interdependenței din ce în ce mai ridicate ce caracterizează 
rețeaua, este necesară coordonarea sistemelor operaționale la nivel european pentru a 
colecta informații în timp real cu privire la schimburile transfrontaliere de energie electrică 
și de gaze și la costurile lor relative pentru a furniza Comisiei, statelor membre, autorităților 
de reglementare și operatorilor de sisteme de transport date utile necesare pentru 
funcționarea efectivă și în condiții de siguranță a rețelelor de infrastructură și pentru 
planificarea pe viitor a acestora.

Amendamentul 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
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Coordonarea operațională
1. Pentru a asigura funcționarea eficientă 
și fiabilă a infrastructurii energetice a 
Uniunii, inclusiv a proiectelor de interes 
comun, ENTSO pentru energie electrică 
și ENTSO pentru gaze naturale prezintă 
Agenției și Comisiei, în termen de 6 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, propunerile lor referitoare la 
conceperea și punerea în aplicare a unei 
coordonări operaționale corespunzătoare 
în timp real, luând în considerare 
diferitele cerințe operaționale regionale.
2. Propunerile cuprind:
(a) specificațiile funcționale complete, 
indicând clar informațiile care trebuie 
colectate și partajate între toți operatorii 
de sisteme de transport interconectate în 
cadrul fiecărei zone interconectate;
(b) programele de punere în aplicare;
3. În termen de trei luni de la primirea 
propunerilor, Agenția publică un aviz 
motivat referitor la acestea.
4. În termen de trei luni de la primirea 
avizului Agenției, Comisia însărcinează 
ENTSO pentru energie electrică și 
ENTSO pentru gaze naturale să înceapă 
punerea în aplicare a coordonării 
operaționale adecvate.
5. Informațiile operaționale menționate la 
articolul 2a sunt puse în timp real la 
dispoziția tuturor operatorilor de sisteme 
de transport interconectate și Agenției. 
Fiecare operator de sisteme de transport 
desemnează un punct de contact cu 
misiunea de a răspunde la întrebările 
referitoare la aceste informații provenite 
din partea Agenției sau a altor operatori 
de sisteme de transport.

Or. en

Justificare

Cu toate că sprijină ideea unei coordonări în timp real a operatorilor sistemelor de transport, 
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statele membre și operatorii sistemelor de transport trebuie să asigure responsabilitatea 
juridică pentru siguranța aprovizionării și funcționarea în siguranță. Diferențele mari între 
cerințele operaționale ale sistemelor de transport trebuie să fie luate în considerare. Mai 
mult, există suficiente exigențe privind guvernanța și asumarea responsabilității operatorilor 
sistemelor de transport în legislația europeană actuală.

Amendamentul 580
Paul Rübig

Propunere de regulament
Capitolul V – articolul -15 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -15

Proiectele care au primit o derogare în 
conformitate cu articolul 36 din 
Directiva 2009/73/CE sau articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 nu vor fi 
eligibile pentru sprijinul financiar din 
partea Uniunii în temeiul dispozițiilor 
Regulamentului Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”.

Or. en

Justificare

Beneficiile statutului de program de interes comun (PIC) se suprapun cu beneficiile unei 
derogări în temeiul articolului 36 din Directiva 2009/73/CE sau articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Îndeosebi, un sprijin financiar suplimentar poate influența 
perioada de amortizare a noii infrastructuri și, astfel, poate avea un impact asupra deciziei 
de scutire. Prin urmare, proiectele scutite nu ar trebui să beneficieze de o finanțare 
suplimentară în cadrul mecanismului „Conectarea Europei”.

Amendamentul 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Eligibilitatea proiectelor pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii

eliminat

1. Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].
2. Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate 
cu prevederile [Regulamentului de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”], dacă sunt efectuate conform 
procedurii menționate la Articolul 5 
alineatul (6) litera (b) sau dacă 
îndeplinesc criteriile următoare:
(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu 
privire la existența unor externalități 
pozitive semnificative precum siguranța 
aprovizionării, solidaritatea sau inovarea; 
și
(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în 
special de către potențiali investitori sau 
creditori. Decizia cu privire la stimulente 
și justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și
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(c) proiectul a primit o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor în temeiul 
articolului 13 sau, pentru proiectele care 
beneficiază de o scutire în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, un aviz 
din partea autorităților naționale de 
reglementare și a Agenției cu privire la 
viabilitatea proiectului.
3. Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate 
cu prevederile [Regulamentului de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”], dacă inițiatorii de proiect vizați 
pot demonstra clar externalitățile pozitive 
semnificative generate de proiecte și lipsa 
viabilității comerciale a acestora.

Or. en

Justificare

Orientările energetice ar trebui să stabilească proiectele de interes comun care ar trebui să 
fie realizate până în 2020. Prin urmare, este important ca orientările să fie adoptate cât mai 
curând posibil. Condițiile pentru eligibilitatea proiectelor de interes comun pentru asistență 
financiară din partea Uniunii în cadrul Regulamentului de instituire a mecanismului
„Conectarea Europei” ar trebui să fie stabilite în cadrul acestuia. Astfel, am putea 
îmbunătăți nu numai coerența între alocarea finanțării UE disponibile după încheierea 
cadrului financiar multianual și proiectele de interes comun, care ar trebui să fie finanțate 
prin intermediul mecanismului „Conectarea Europei”.

Amendamentul 582
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eligibilitatea proiectelor pentru sprijin Eligibilitatea proiectelor și condițiile 
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financiar din partea Uniunii pentru sprijin financiar din partea Uniunii

Or. en

Amendamentul 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt 
eligibile pentru obținerea de sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru studii și instrumente 
financiare în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

eliminat

Or. en

Justificare

Orientările energetice ar trebui să stabilească proiectele de interes comun care să fie 
realizate până în 2020. Prin urmare, este important ca orientările să fie adoptate cât mai 
curând posibil. Condițiile pentru eligibilitatea proiectelor de interes comun pentru asistență 
financiară din partea Uniunii în cadrul Regulamentului de instituire a mecanismului
„Conectarea Europei” ar trebui să fie stabilite în cadrul acestuia. Astfel, am putea 
îmbunătăți nu numai coerența între alocarea finanțării UE disponibile după încheierea 
cadrului financiar multianual și proiectele de interes comun, care ar trebui să fie finanțate 
prin intermediul mecanismului „Conectarea Europei”.

Amendamentul 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctul  2 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și lucrări și instrumente 
financiare în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], în 
cazul în care sunt efectuate în acele părți 
ale sectoarelor infrastructurii de gaze 
naturale în care sunt puse în aplicare 
dispozițiile privind separarea din 
Directiva 2009/73/CE privind normele 
comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale, inclusiv în statele 
membre în care sunt aplicate derogări în 
această privință.
Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

Or. en

Justificare

Este esențial să se pună în aplicare cel de-al treilea pachet privind liberalizarea sectorului 
energetic, îndeosebi în legătură cu piața gazelor naturale, și să se asigure că producția de 
gaze naturale și activitățile de furnizare sunt separate, iar rețelele existente de monopol sunt 
disociate. Acest lucru poate fi facilitat prin stabilirea unei condiții prealabile ca doar acele 
proiecte de interes comun privind gazele naturale care sunt desfășurate în sectoarele de 
infrastructuri de gaze naturale în statele membre în care este aplicată separarea efectivă a 
proprietății să fie eligibile pentru asistența financiară a Uniunii.

Amendamentul 585
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

Or. de

Amendamentul 586
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”]. 
Alegerea instrumentelor financiare 
trebuie să se facă în funcție de proiect. Nu 
toate posibilitățile de finanțare se aplică 
în mod obligatoriu pentru fiecare proiect.

Or. de

Amendamentul 587
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt 
eligibile pentru obținerea de sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru studii și instrumente 
financiare în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun sunt 
eligibile pentru obținerea de sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru studii și instrumente 
financiare în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

Or. en

Amendamentul 588
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

Or. de

Amendamentul 589
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru studii și instrumente financiare în 
conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

Or. en

Amendamentul 590
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Proiectele de interes comun din 
categoriile menționate la punctele 1 și 2 
ale anexei II sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub forma 
instrumentelor financiare în conformitate 
cu dispozițiile [Regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”] dacă proiectul nu este viabil 
din punct de vedere comercial în 
conformitate cu planul de afaceri și cu 
alte evaluări efectuate, în special de către 
potențiali investitori sau creditori.

Or. de

Amendamentul 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate 
cu prevederile [Regulamentului de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”], dacă sunt efectuate conform 
procedurii menționate la Articolul 5 
alineatul (6) litera (b) sau dacă 
îndeplinesc criteriile următoare:

eliminat

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu 
privire la existența unor externalități 
pozitive semnificative precum siguranța 
aprovizionării, solidaritatea sau inovarea; 
și and
(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în 
special de către potențiali investitori sau 
creditori. Decizia cu privire la stimulente 
și justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și
(c) proiectul a primit o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor în temeiul 
articolului 13 sau, pentru proiectele care 
beneficiază de o scutire în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, un aviz 
din partea autorităților naționale de 
reglementare și a Agenției cu privire la 
viabilitatea proiectului.
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Or. en

Justificare

Orientările energetice ar trebui să stabilească proiectele de interes comun care să fie 
realizate până în 2020. Prin urmare, este important ca orientările să fie adoptate cât mai 
curând posibil. Condițiile pentru eligibilitatea proiectelor de interes comun pentru asistență 
financiară din partea Uniunii în cadrul Regulamentului de instituire a mecanismului
„Conectarea Europei” ar trebui să fie stabilite în cadrul acestuia. Astfel, am putea 
îmbunătăți nu numai coerența între alocarea finanțării UE disponibile după consultarea 
după încheierea cadrului financiar multianual și proiectele de interes comun, care ar trebui 
să fie finanțate prin intermediul mecanismului „Conectarea Europei”.

Amendamentul 592
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Or. de

Justificare

Dezvoltarea rapidă a surselor regenerabile de energie necesită o dezvoltare masivă a 
capacităților de depozitare. Instalațiile de depozitare hidroelectrice cu acumulare prin 
pompare reprezintă în prezent tehnologia cea mai eficientă din punct de vedere tehnic și 
economic de depozitare a energiei electrice. Defavorizarea instalațiilor de acumulare prin 
pompare în cadrul sistemelor de transport ar putea duce la o reducere a dezvoltării acestora 
și, prin urmare, la o reducere a siguranței privind aprovizionarea cu energie electrică. În 
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plus, trebuie remarcat faptul că realizarea de instalații de depozitare a hidroenergiei cu 
acumulare prin pompare necesită costuri de dezvoltare considerabil mai mari, deoarece 
posibilitățile cu cel mai ridicat potențial în ceea ce privește rentabilitatea au fost deja puse în 
aplicare. 

Amendamentul 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 și 
punctul 3 din anexa II sunt eligibile și 
pentru sprijin financiar din partea Uniunii 
sub formă de subvenții pentru lucrări, în 
conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 594
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a), (b) și (d) și la 
punctul 2 din anexa II sunt eligibile și 
pentru sprijin financiar din partea Uniunii 
sub formă de subvenții pentru lucrări, în 
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financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 595
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2 
din anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 596
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d), la punctul 2 și 
la punctul 3 din anexa II, cu excepția 
proiectelor de depozitare a hidroenergiei 
acumulate prin pompare, sunt eligibile și 
pentru sprijin financiar din partea Uniunii 
sub formă de subvenții pentru lucrări, în 
conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Or. en

Justificare

Nu este logică excluderea conductelor de petrol de la sprijinul financiar.

Amendamentul 597
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctul 2
din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
pompare, sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d), la punctul 2 și 
la punctul 3 din anexa II, cu excepția 
proiectelor de depozitare a hidroenergiei 
acumulate prin pompare, sunt eligibile și 
pentru sprijin financiar din partea Uniunii 
sub formă de subvenții pentru lucrări, în 
conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la Articolul 5 alineatul (6) 
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următoare: litera (b) sau dacă îndeplinesc criteriile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 598
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 15 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu privire 
la existența unor externalități pozitive 
semnificative precum siguranța 
aprovizionării, solidaritatea sau inovarea; și

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu privire 
la existența unor externalități pozitive 
semnificative precum beneficiile de mediu 
și sociale, siguranța aprovizionării, 
solidaritatea sau inovarea; și

Or. en

Justificare

Protecția mediului, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, poate fi una dintre 
principalele surse de valoare publică din partea investițiilor în infrastructuri. Acest lucru ar 
trebui să fie luat în considerare în deciziile privind finanțarea și eligibilitatea pentru 
mecanismul „Conectarea Europei”.

Amendamentul 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
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Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; În orice caz, 
asistența financiară a Uniunii pentru 
lucrările de construcție sprijină numai 
proiecte de interes comun care furnizează 
beneficii economice, de mediu și sociale 
ce nu pot fi realizate de alte proiecte 
comerciale concurente; și

Or. en

Amendamentul 600
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; În orice caz, 
asistența financiară a Uniunii pentru 
lucrările de construcție sprijină numai 
proiecte de interes comun care furnizează 
beneficii economice și/sau sociale și/sau 
de mediu care nu pot fi realizate de alte 
proiecte comerciale concurente.

Or. en

Justificare

Toate mecanismele financiare pentru infrastructuri energetice ar trebui să fie concepute 
pentru a susține un flux adecvat de investiții private fără a denatura concurența pe piețele 
energetice europene. În cazul în care ar putea fi avută în vedere o derogare de la acest 
principiu pentru a include proiecte „viabile fără caracter comercial” pe lista finală de PIC, 
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aceasta ar trebui să fie limitată în mod clar și strict.

Amendamentul 601
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; În orice caz, 
asistența financiară a Uniunii pentru 
lucrările de construcție sprijină numai 
proiecte de interes comun care furnizează 
beneficii economice și sociale ce nu pot fi 
realizate de alte proiecte comerciale 
concurente;

Or. en

Justificare

Toate mecanismele financiare pentru infrastructuri energetice ar trebui să fie concepute 
pentru a susține un flux adecvat de investiții private fără a denatura concurența pe piețele 
energetice europene. În cazul în care ar putea fi avută în vedere o derogare de la acest 
principiu pentru a include proiecte „viabile fără caracter comercial” pe lista finală de PIC, 
aceasta ar trebui să fie limitată în mod clar și strict.

Amendamentul 602
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu este viabil din punct de (b) proiectul nu este viabil din punct de 
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vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; dacă mai multe 
proiecte neviabile din punct de vedere 
comercial intră în concurență, trebuie 
evaluate, în mod comparativ, toate 
costurile și beneficiile fiecărui proiect, 
alegându-se proiectul care prezintă cel 
mai bun raport costuri-beneficii; și

Or. fr

Justificare

Condiția lipsei viabilității comerciale nu este suficientă în sine dacă nu este însoțită de o 
garanție că este vorba despre cel mai bun proiect neviabil din punct de vedere comercial.

Amendamentul 603
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

(b) proiectul nu este viabil din punct de 
vedere comercial, conform planului de 
afaceri și altor evaluări efectuate, în special 
de către potențiali investitori sau creditori. 
Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; atunci când se 
acordă sprijin financiar unui proiect de 
interes comun, trebuie să se verifice că nu 
există consecințe dăunătoare pentru alte 
proiecte viabile din punct de vedere 
comercial; și

Or. en
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Amendamentul 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectul a primit o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor în temeiul 
articolului 13 sau, pentru proiectele care 
beneficiază de o scutire în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
sau în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, un aviz 
din partea autorităților naționale de 
reglementare și a Agenției cu privire la 
viabilitatea proiectului.

(c) proiectul a primit o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor în temeiul 
articolului 13.

Or. en

Justificare

Având în vedere rolul similar al finanțării UE directe și al scutirii TPA în sprijinirea 
viabilității financiare a proiectului, deciziile cu privire la ambele chestiuni ar trebui luate în 
aceeași etapă, pentru a asigura un echilibru adecvat între cele două instrumente, evitând 
denaturarea între proiecte.

Amendamentul 605
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) nu există nicio denaturare a 
concurenței între proiectele care 
contribuie la realizarea acelorași 
coridoare prioritare ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 606
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiectul nu duce la denaturarea 
pieței prin dezavantajarea altor proiecte 
viabile din punct de vedere comercial.

Or. en

Justificare

Selecția de PCI ar trebui să fie efectuată cu atenție, astfel încât să nu denatureze condițiile de 
piață.

Amendamentul 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate 
cu prevederile [Regulamentului de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”], dacă inițiatorii de proiect vizați 
pot demonstra clar externalitățile pozitive 
semnificative generate de proiecte și lipsa 
viabilității comerciale a acestora.

eliminat

Or. RO

Justificare

Orientările energetice ar trebui să stabilească proiectele de interes comun care să fie 
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realizate până în 2020. Prin urmare, este important ca orientările să fie adoptate cât mai 
curând posibil. Condițiile pentru eligibilitatea proiectelor de interes comun pentru asistență 
financiară din partea Uniunii în cadrul Regulamentului de instituire a mecanismului
„Conectarea Europei” ar trebui să fie stabilite în cadrul acestuia. Astfel, am putea 
îmbunătăți nu numai coerența între alocarea finanțării UE disponibile după consultarea 
după încheierea cadrului financiar multianual și proiectele de interes comun, care ar trebui 
să fie finanțate prin intermediul mecanismului „Conectarea Europei”.

Amendamentul 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

Sprijinul financiar acordat deja unui 
proiect de interes comun nu poate fi 
revocat retrospectiv în cazul în care 
proiectul își pierde statutul de proiect de 
interes comun. Acest lucru nu aduce 
atingere vreunei decizii a Curții de 
Conturi.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurat faptul că sprijinul financiar acordat deja unui proiect PCI (care include, 
de asemenea, stimulente pentru investiții) nu poate fi revocat retrospectiv în cazul în care 
proiectul își pierde statutul, cu excepția cazului în care inițiatorul proiectului a oferit 
informații eronate pentru a obține statutul de PCI.
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Amendamentul 609
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

3. Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) din anexa II sunt 
eligibile și pentru sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

Or. de

Amendamentul 610
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) din anexa II sunt 
eligibile și pentru sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

Or. en
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Amendamentul 611
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) din anexa II sunt 
eligibile și pentru sprijin financiar din 
partea Uniunii sub formă de subvenții 
pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

Or. en

Amendamentul 612
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Condițiile pentru obținerea de 
asistență financiară din partea Uniunii 
pentru proiectele de interes comun vor fi 
examinate în funcție de gradul acestora 
de contribuție la unul sau mai multe 
dintre obiectivele relevante, astfel cum se 
prevede în articolul 1a. Contribuția ar 
trebui să fie evaluată pe baza unor criterii 
date pentru fiecare obiectiv, după cum 
urmează:
(i) promovarea integrării suplimentare a 
pieței energetice interne și 
interoperabilitatea transfrontalieră a 
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rețelelor de energie electrică și de gaze:
- numărul proiectelor care 
interconectează efectiv rețelele statelor 
membre și eliminarea constrângerilor 
interne;
- reducerea sau eliminarea izolării 
energetice a statelor membre;
- procentul capacității transportului 
energetic transfrontalier în raport cu 
capacitatea de generare de energie 
electrică instalată în statul membru în 
cauză; și
- procentul celui mai înalt grad de cerere 
al celor două state membre în cauză care 
intră sub incidența interconexiunilor de 
flux reversibile pentru gaz.
(ii) îmbunătățirea siguranței 
aprovizionării cu energie în Uniune, care 
să fie măsurată de evoluția rezistenței 
sistemului și de securitatea operațiunilor 
de sistem:
- numărul proiectelor și capacitatea 
acestora de a permite diversificarea 
surselor de aprovizionare, a omologilor în 
materie aprovizionare și a rutelor;
- numărul proiectelor care cresc 
capacitatea de stocare;
- reducerea numărului previzibil de 
întreruperi și a duratei acestora;
- cantitatea de scurgeri care poate fi 
evitată în cazul energiei regenerabile, 
provocate de lipsa de conexiuni 
transfrontaliere;
- conexiunile piețelor izolate cu surse de 
aprovizionare mai diversificate; sau
(iii) contribuirea la o dezvoltare durabilă 
și protecția mediului:
- transmiterea energiei electrice 
regenerabile de la generare la principalele 
centre de consum și situri de stocare;
- cantitatea de emisii de CO2 prevenite 
prin construirea proiectelor care au 
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beneficiat de mecanismul „Conectarea 
Europei”.

Or. en

Amendamentul 613
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectele care contribuie la eficiența 
energetică și la integrarea producției 
descentralizate de energie regenerabilă 
trebuie să beneficieze de cel puțin două 
treimi din sprijinul financiar disponibil 
pentru proiectele de infrastructură 
energetică.

Or. de

Amendamentul 614
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) subliniază necesitatea de a evita orice 
denaturare a concurenței, îndeosebi între 
proiectele care contribuie la îndeplinirea 
aceluiași coridor prioritar al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 615
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectele de infrastructură de 
energie electrică trebuie să beneficieze de 
cel puțin două treimi din sprijinul 
financiar disponibil pentru proiectele de 
infrastructură energetică.

Or. en

Justificare

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Amendamentul 616
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Alocarea de fonduri pentru infrastructura 

de energie electrică
1. Trebuie alocat sprijin financiar pentru 
infrastructura energetică. Proiectele de 
infrastructură de energie electrică trebuie 
să beneficieze de cel puțin două treimi din 
sprijinul financiar total disponibil pentru 
proiectele de infrastructură energetică.

Or. en
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Justificare

Având în vedere faptul că necesitățile de finanțare pentru proiectele în materie de energie 
electrică sunt duble față de cele pentru gaze naturale, această diferență în necesitățile de 
investiții ar trebui să fie reflectată în mod clar prin alocarea unei sume cel puțin duble pentru 
infrastructurile de energie electrică în comparație cu cele de gazele naturale și alte potențiale 
proiecte de infrastructură energetică.

Amendamentul 617
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu în 2017 Comisia trebuie să 
publice un raport privind implementarea 
proiectelor de interes comun. Raportul 
cuprinde o evaluare cu privire la:

(1) Comisia transmite către Parlamentul 
European și Consiliu UE, anual, un raport 
care cuprinde:

Or. ro

Amendamentul 618
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) costurile reale și impactul proiectelor 
de interes comun la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 619
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera d – liniuța trei (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– identificarea celor mai bune și mai 
inovatoare practici cu privire la 
participarea părților implicate și la 
minimizarea impactului de mediu în 
timpul procesului de autorizare și al 
punerii în aplicare a proiectului;

Or. en

Amendamentul 620
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu în 2017, Comisia trebuie să 
transmită Parlamentului European și 
Consiliului UE un raport privind punerea 
în aplicare a proiectelor de interes comun. 
Raportul cuprinde o evaluare cu privire 
la:
a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește elaborarea, construcția și 
punerea în aplicare a proiectelor de 
interes comun selectate în temeiul 
articolului 3 și, acolo unde este cazul, 
întârzierile în punerea în aplicare și alte 
dificultăți întâmpinate;
b) fondurile angajate și vărsate de Uniune 
pentru proiectele de interes comun în 
conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei"], 
comparativ cu valoarea totală a 
proiectelor de interes comun finanțate;
c) în sectoarele energiei electrice și al 
gazelor, evoluția gradului de 
interconectare între statele membre, 
evoluția corespunzătoare a prețurilor la 
energie, cauzele acestora și costurile 
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economice aferente;
d) în ceea ce privește autorizarea și 
participarea publicului:
- durata totală medie și maximă a 
procedurilor de autorizare pentru 
proiectele de interes comun, inclusiv 
durata fiecărei etape a procedurii de 
autorizare, comparativ cu calendarul 
prevăzut pentru etapele majore inițiale 
menționate la articolul 11 alineatul (3);
- gradul de opoziție cu care se confruntă 
proiectele de interes comun (în special 
numărul de obiecții scrise înaintate pe 
parcursul consultării publice, numărul de 
recursuri în justiție);
e) în ceea ce privește procesul de 
reglementare:
- numărul de proiecte de interes comun 
care au primit o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor în temeiul 
articolului 13;
- numărul și tipul de proiecte de interes 
comun care au primit stimulente specifice 
în temeiul articolului 14.

Or. ro

Amendamentul 621
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de



AM\900618RO.doc 95/99 PE487.999v01-00

RO

Amendamentul 622
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 623
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) informații actualizate periodic cu 
privire la activitatea grupurilor înființate 
în temeiul articolului 3 alineatul (2), 
inclusiv documentele și analizele 
prezentate pentru a fi luate în considerare 
în cadrul grupurilor, excluzând totodată 
orice secrete comerciale conținute de 
acestea;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o abordare eficientă a participării și acceptării publicului, transparența 
procedurilor de planificare a rețelei ar trebui să fie stabilită cât mai devreme.  În cazul în 
care transparența ar fi stabilită doar într-o etapă ulterioară, ar însemna ca proiectele să fie 
considerate de unele persoane drept un fapt împlinit și s-ar submina astfel obiectivul general 
al propunerii.
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Amendamentul 624
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) principalele rezultate ale analizei cost-
beneficiu pe baza metodologiei elaborate în 
temeiul articolului 12 pentru proiectele de 
interes comun vizate, cu excepția oricăror 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial.

(c) rezultatele complete ale analizei cost-
beneficiu pe baza metodologiei elaborate în 
temeiul articolului 12 pentru proiectele de 
interes comun vizate, cu excepția oricăror 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial.

Or. en

Justificare

Rezultatele complete ale analizei cost-beneficiu pentru fiecare proiect trebuie să fie ușor și pe 
deplin accesibile părților interesate (respectând totodată confidențialitatea informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial). Procesul de informare și publicitate ar trebui să 
permită părților interesate să cunoască în orice moment evoluția proiectului.

Amendamentul 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) principalele rezultate ale analizei cost-
beneficiu pe baza metodologiei elaborate în 
temeiul articolului 12 pentru proiectele de 
interes comun vizate, cu excepția oricăror 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial.

(c) rezultatele complete ale analizei cost-
beneficiu pe baza metodologiei elaborate în 
temeiul articolului 12 pentru proiectele de 
interes comun vizate, cu excepția oricăror 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial.

Or. en

Amendamentul 626
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) principalele rezultate ale analizei cost-
beneficiu pe baza metodologiei elaborate în 
temeiul articolului 12 pentru proiectele de 
interes comun vizate, cu excepția oricăror 
informații sensibile din punct de vedere 
comercial.

(c) principalele rezultate ale analizei cost-
beneficiu ex-ante pe baza metodologiei 
elaborate în temeiul articolului 12 pentru 
proiectele de interes comun vizate, cu 
excepția oricăror informații sensibile din 
punct de vedere comercial.

Or. en

Amendamentul 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) informații actualizate periodic cu 
privire la activitatea grupurilor înființate 
în temeiul articolului 3 alineatul (2), 
inclusiv ordinea de zi și procesele-verbale 
ale ședințelor, excluzând totodată orice 
secrete comerciale conținute de acestea;

Or. en

Amendamentul 628
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 –– litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații cu privire la lista actuală a 
proiectelor de interes comun, privirea de 
ansamblu asupra etapelor procesului 



PE487.999v01-00 98/99 AM\900618RO.doc

RO

decizional, precum și ordinea de zi a 
reuniunilor grupurilor regionale, 
împreună cu publicarea ulterioară a 
proceselor-verbale și a deciziilor 
executate.

Or. en

Amendamentul 629
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 –litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) evaluarea ex-post a impactului, care 
descrie impactul la nivelul Uniunii al 
proiectelor de interes comun 
materializate.

Or. en

Amendamentul 630
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Regulamentul (CE) nr. 713/2009 se 
modifică după cum urmează:
Articolul 22 se înlocuiește cu următorul 
text:
Trebuie acordate taxe Agenției pentru 
solicitarea unei decizii de derogare în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1), 
precum și pentru orice alte servicii 
furnizate de Agenție în conformitate cu 
[Regulamentul privind orientările pentru 
infrastructuri energetice transeuropene și 
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de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE].

Or. en

Justificare

Constrângerile bugetare cu care se confruntă ACER nu ar trebui să afecteze îndeplinirea 
misiunii sale importante.


