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Amendamentul 631
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rețeaua offshore a mărilor nordului 
(Northern Seas offshore grid – „NSOG”): 
rețea marină integrată de energie electrică 
din Marea Nordului, Marea Irlandei, 
Canalul Mânecii, Marea Baltică și apele 
învecinate, folosită pentru transportul 
energiei electrice de la sursele marine 
regenerabile de energie către centrele de 
consum și de depozitare și pentru a 
intensifica schimbul transfrontalier de 
energie electrică.

(1) Rețeaua offshore a mărilor nordului 
(Northern Seas offshore grid – „NSOG”): 
rețea marină integrată de energie electrică 
din Marea Nordului, Marea Irlandei, 
Canalul Mânecii, Marea Baltică și apele 
învecinate și dezvoltări asociate de rețele 
(interconexiuni, consolidarea rețelei 
terestre interne) folosită pentru transportul 
energiei electrice de la sursele marine 
regenerabile de energie către centrele de 
consum și de depozitare și pentru a 
intensifica schimbul transfrontalier de 
energie electrică.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea terestră și interconectorii submarini trebuie să fie acoperiți.

Amendamentul 632
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe 
mediteraneene, în special în vederea 
integrării energiei electrice din surse 
regenerabile de energie.

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): interconexiuni între statele 
membre din regiune, și anume, între 
Peninsula Iberică și Franța, în vederea 
finalizării pieței interne și a integrării 
producției de energie din surse 
regenerabile de energie și cu țările terțe 
mediteraneene.
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Or. en

Amendamentul 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe 
mediteraneene, în special în vederea 
integrării energiei electrice din surse 
regenerabile de energie.

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală, de Vest și 
de Sud-Vest („NSI West Electricity”):  
interconexiuni între statele membre din 
regiune și cu țările terțe mediteraneene, în 
special în vederea integrării energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.

Or. en

Amendamentul 634
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe 
mediteraneene, în special în vederea 
integrării energiei electrice din surse 
regenerabile de energie.

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe, în 
special în vederea integrării energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.

Or. en

Amendamentul 635
Adina-Ioana Vălean



AM\900619RO.doc 5/125 PE488.000v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe 
mediteraneene, în special în vederea 
integrării energiei electrice din surse 
regenerabile de energie.

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe, în 
special în vederea integrării energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.

Or. en

Justificare

Aceasta ar permite oricărei țări terțe să se califice, indiferent dacă este o țară 
mediteraneeană, Elveția, Norvegia, în special în proiecte de depozitare a energiei electrice, 
care sunt extrem de relevante și de necesare pentru a integra mai bine energia electrică 
provenită din surse regenerabile de energie.

Amendamentul 636
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe 
mediteraneene, în special în vederea 
integrării energiei electrice din surse 
regenerabile de energie.

(2) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu țările terțe, în 
special în vederea integrării energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.

Or. de

Justificare

În formularea actuală, prin mențiunea mediteraneene, nu pot fi incluse alte țări terțe.
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Amendamentul 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Țările de Jos, Malta, Portugalia, Spania și 
Regatul Unit;

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Luxemburg, Țările de 
Jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit;

Coridorul energetic secundar Sud-Vest 
(Coridorul secundar SWE):

Or. en

Amendamentul 638
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Țările de Jos, Malta, Portugalia, Spania și 
Regatul Unit;

State membre implicate: Austria, Belgia, 
Franța, Germania, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Țările de Jos, Malta, 
Portugalia, Spania și Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 639
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Țările de Jos, Malta, Portugalia, Spania și 

State membre implicate: Belgia, Germania, 
Irlanda, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, 
Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia și 
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Regatul Unit; Regatul Unit;

Or. de

Justificare

În temeiul situației sale geografice și a implicării în economia energetică, Austria joacă un 
rol-cheie în fluxurile de energie electrică din nord-sud în Europa de Vest, în special în 
triunghiul Germania-Austria-Elveția. Prin urmare, Austria ar trebui să fie și ea inclusă ca 
unul dintre statele membre implicate în categoria interconexiunilor nord-sud de energie 
electrică din Europa de Vest („NSI West Electricity”) și să fie menționată explicit în anexa I 
partea 1 subpunctul (2). 

Amendamentul 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Coridorul secundar Sud-Vest 
(Portugalia, Spania și Franța): creșterea 
capacității de interconectare pentru a 
stimula integrarea pieței și pentru a 
utiliza pe deplin sursele regenerabile de 
energie, inclusiv cele care ar putea fi 
importate din Africa și

Or. en

Amendamentul 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Coridorul secundar central-vestic 
(Țările de Jos, Belgia, Luxemburg, 
Franța, Germania, Irlanda, Regatul Unit)

Or. en
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Justificare

Coridoarele energetice propuse sunt prea mari. Subgrupurile ar trebui să fie definite în 
conformitate cu inițiativele regionale actuale și în desfășurare din domeniul energiei 
electrice, unde proiectele care aplică pentru statutul de PCI (proiect de interes comun) ar 
trebui discutate în prealabil. Inițiativele regionale din domeniul energiei electrice au deja 
experiență și se bazează pe structura corectă de guvernare și implicarea părții interesate. 
Prin urmare, coridoarele ar trebui să fie cât mai aproape posibil de structurile de cooperare 
regională existente deja și care funcționează cu succes.

Amendamentul 642
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East 
Electricity”): interconexiuni și linii interne 
în direcțiile nord-sud și est-vest pentru 
finalizarea pieței interne și pentru
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile.

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”):  interconexiuni între statele 
membre din regiune și țările terțe 
mediteraneene și capacitățile de 
depozitare a energiei electrice, în special 
pentru integrarea și promovarea energiei 
electrice produse din surse regenerabile de 
energie;

Or. fr

Amendamentul 643
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East 
Electricity”): interconexiuni și linii interne 
în direcțiile nord-sud și est-vest pentru 
finalizarea pieței interne și pentru 

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East 
Electricity”): interconexiuni și linii interne 
în direcțiile nord-sud și est-vest și cu țări 
terțe pentru finalizarea pieței interne și 
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integrarea energiei produse din surse 
regenerabile.

pentru integrarea energiei produse din 
surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 644
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East 
Electricity”): interconexiuni și linii interne 
în direcțiile nord-sud și est-vest pentru 
finalizarea pieței interne și pentru 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile.

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est
(„NSI East Electricity”):  interconexiuni și 
linii interne în direcțiile nord-sud și est-
vest pentru finalizarea pieței interne și 
pentru integrarea energiei produse din 
surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 645
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East 
Electricity”): interconexiuni și linii interne 
în direcțiile nord-sud și est-vest pentru 
finalizarea pieței interne și pentru 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile.

(3) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East 
Electricity”): interconexiuni și linii interne 
în direcțiile nord-sud și est-vest pentru 
finalizarea pieței interne și/sau pentru 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile.

Or. en
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Justificare

Modificările propuse pentru a nu limita obiectivul coridorului care ar trebui să completeze 
sfera de aplicare a pieței interne, dar nu doar prin integrarea energiei produse din surse 
regenerabile de energie.

Amendamentul 646
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

State membre implicate: Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia,
Ungaria, Italia, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia;

State membre implicate: Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Germania, Ungaria, Italia, 
Polonia, România, Slovacia, Slovenia;

Or. en

Amendamentul 647
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Interconexiuni nord-sud privind 
energia electrică din Europa de Sud-Est 
(„NSI South East Electricity”):  
interconexiuni și linii interne în direcțiile 
nord-sud, conexiuni cu țări din afara 
Uniunii, pentru finalizarea pieței interne 
și pentru integrarea energiei produse din 
surse regenerabile.
State membre implicate: Bulgaria, Cipru, 
Grecia, Ungaria, Italia, România, 
Slovenia;

Or. en



AM\900619RO.doc 11/125 PE488.000v01-00

RO

Justificare

Coridoarele energetice prioritare ar trebui să fie în concordanță cu fostele regiuni. NSII a 
elaborat un plan de acțiune cu propunerea ca PCI să cuprindă cele nouă state membre 
incluse la subpunctul (3) paragraful (1) modificat. Grupul conform subpunctului (3a) ar 
trebui să elaboreze propriul plan de acțiune. Este inadecvată extinderea regiunilor, deoarece 
va fi foarte dificil să se ajungă la un consens.

Amendamentul 648
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Interconectarea sistemelor electrice 
izolate ale insulei la insula principală, 
pentru a aduce beneficiile pieței energiei 
electrice integrate, a spori pătrunderea 
surselor regenerabile de energie și a 
facilita transferul de energie din surse 
regenerabile către insula principală.

Or. en

Justificare

Având în vedere vastul potențial al surselor regenerabile de energie din insulele grecești, 
care ar putea fi puse la dispoziția statelor membre ale UE pentru a-și îndeplini obiectivele, 
propunem ca pe viitor să se ia în considerare următoarea adăugare la acest punct.

Amendamentul 649
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planul de interconectare a pieței 
energiei din zona baltică în domeniul 
energiei electrice („BEMIP Electricity”): 
interconexiuni între statele membre din 

(4) Planul de interconectare a pieței 
energiei din zona baltică în domeniul 
energiei electrice („BEMIP Electricity”): 
interconexiuni între statele membre din 
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regiunea Mării Baltice și consolidarea 
corespunzătoare a infrastructurilor rețelei 
interne și stimularea integrării piețelor în 
regiune;

regiunea Mării Baltice și consolidarea 
corespunzătoare a infrastructurilor rețelei 
interne și stimularea integrării piețelor și 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile de energie în regiune;

Or. en

Amendamentul 650
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): capacități de interconectare
pentru fluxurile de gaze nord-sud din 
Europa de Vest pentru a continua 
diversificarea rutelor de aprovizionare și 
pentru a îmbunătăți capacitatea de livrare 
a gazelor pe termen scurt.

(5) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): infrastructură de gaz pentru 
fluxurile de gaze nord-sud din Europa de 
Vest, pentru a continua diversificarea 
surselor externe de aprovizionare, a 
rutelor și pentru a consolida securitatea 
aprovizionării către Europa Centrală, 
sporind capacitatea de livrare a gazelor pe 
termen scurt, construind și optimizând 
terminalele de gaze naturale lichefiate 
(GNL) și infrastructura de depozitare a 
gazelor.

Or. en

Amendamentul 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): capacități de interconectare 
pentru fluxurile de gaze nord-sud din 

(5) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): capacități de interconectare 
pentru fluxurile de gaze nord-sud din 
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Europa de Vest pentru a continua 
diversificarea rutelor de aprovizionare și 
pentru a îmbunătăți capacitatea de livrare a
gazelor pe termen scurt.

Europa de Vest pentru a elimina blocajele 
interne și pentru a îmbunătăți capacitatea 
de livrare pe termen scurt, utilizând pe 
deplin posibilele aprovizionări externe 
alternative, inclusiv din Africa și 
optimizând instalațiile și facilitățile 
existente de depozitare a gazelor naturale 
lichefiate (GNL).

Or. en

Amendamentul 652
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): capacități de interconectare
pentru fluxurile de gaze nord-sud din 
Europa de Vest pentru a continua 
diversificarea rutelor de aprovizionare și 
pentru a îmbunătăți capacitatea de livrare a 
gazelor pe termen scurt.

(5) Interconexiuni nord-sud privind energia 
electrică din Europa de Vest („NSI West 
Electricity”): infrastructură de gaze pentru 
fluxurile de gaze nord-sud din Europa de 
Vest pentru a continua diversificarea 
rutelor de aprovizionare și pentru a 
îmbunătăți capacitatea de livrare a gazelor 
pe termen scurt.

Or. en

Amendamentul 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, 
Regatul Unit;

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Luxemburg, Țările de 
Jos, Portugalia, Spania, Regatul Unit, 
Irlanda de Nord, Danemarca, Suedia și 
Norvegia.
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Coridoare secundare implicate:

Or. en

Amendamentul 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Coridorul de sud (Portugalia, Spania 
și Franța): creșterea capacității de 
interconectare, utilizarea pe deplin a 
posibilelor surse alternative externe de 
aprovizionare, inclusiv din Africa și 
optimizarea infrastructurii existente, în 
special a instalațiilor și a facilităților 
existente de depozitare a gazelor naturale 
lichefiate (GNL);

Or. en

Amendamentul 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5 – paragraful 2 – litera 6 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Coridorul de nord-vest [Belgia, Țările 
de Jos, Franța, Irlanda, Regatul Unit, 
Irlanda de Nord, Germania, Danemarca, 
Suedia, Luxemburg și Norvegia 
(observator)];.

Or. en

Justificare

Coridoarele de gaz propuse sunt prea mari și există deja părți interesate implicate. 
Subgrupurile ar trebui să fie definite în conformitate cu inițiativele regionale actuale și în 
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desfășurare din domeniul energiei electrice, unde proiectele care aplică pentru obținerea 
statutului de PCI ar trebui discutate în prealabil. GRI au deja experiență și se bazează pe 
structura corectă de guvernare și pe implicarea părții interesate, prin urmare, coridoarele ar 
trebui să fie cât mai apropiate posibil de structurile de cooperare regională deja existente și 
care funcționează cu succes.

Amendamentul 656
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”):
conexiuni regionale privind gazele 
naturale între regiunea Mării Baltice, 
Marea Adriatică și Marea Egee și Marea 
Neagră, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”):
infrastructură energetică între regiunea 
Mării Baltice, Marea Adriatică și Marea 
Egee, Marea Neagră și bazinul est-
mediteraneean, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

Or. en

Justificare

Modificările au ca scop acordarea unei atenții sporite obiectivului coridorului, adică 
diversificării, precum și includerea bazinului est-mediteraneean în lumina faptului că aceasta 
privește două state membre care se află deja pe lista în cauză.

Amendamentul 657
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
conexiuni regionale privind gazele naturale 
între regiunea Mării Baltice, Marea 

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
infrastructură și conexiuni regionale 
privind gazele naturale între regiunea Mării 
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Adriatică și Marea Egee și Marea Neagră, 
în special pentru sporirea diversificării și a 
siguranței aprovizionării cu gaze naturale;

Baltice, Marea Adriatică și Marea Egee și
Marea Neagră, inclusiv terminale și 
depozitare de gaze lichefiate și gaze 
comprimate (GNL și GNC), în special 
pentru sporirea diversificării și a siguranței 
aprovizionării cu gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 658
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
conexiuni regionale privind gazele naturale 
între regiunea Mării Baltice, Marea 
Adriatică și Marea Egee și Marea Neagră, 
în special pentru sporirea diversificării și a 
siguranței aprovizionării cu gaze naturale;

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
infrastructuri și conexiuni regionale 
privind gazele naturale între regiunea Mării 
Baltice, Marea Adriatică și Marea Egee și 
Marea Neagră, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
conexiuni regionale privind gazele naturale 
între regiunea Mării Baltice, Marea 
Adriatică și Marea Egee și Marea Neagră, 
în special pentru sporirea diversificării și a 

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
infrastructură de conexiuni regionale 
privind gazele naturale între regiunea Mării 
Baltice, Marea Adriatică și Marea Egee și 
Marea Neagră, în special pentru sporirea 
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siguranței aprovizionării cu gaze naturale; diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 660
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
conexiuni regionale privind gazele 
naturale între regiunea Mării Baltice, 
Marea Adriatică și Marea Egee și Marea 
Neagră, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

(6) Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și de Est și 
din Europa de Sud-Est („NSI East Gas”): 
infrastructură regională privind gazele 
naturale între regiunea Mării Baltice, 
Marea Adriatică și Marea Egee și Marea 
Neagră, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 661
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): transportul gazelor 
dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea aprovizionării cu gaze.

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): infrastructură pentru
transportul și depozitarea gazelor dinspre 
Bazinul Caspic, Asia Centrală, Orientul 
Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, inclusiv 
terminalele de gaze naturale comprimate 
și lichefiate (GNC și GNL), pentru a spori 
diversificarea și securitatea aprovizionării 
cu gaze.
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Or. en

Amendamentul 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”):  transportul gazelor 
dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea aprovizionării cu gaze.

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): infrastructură de gaze 
pentru a spori diversificarea 
aprovizionării cu gaze dinspre Bazinul 
Caspic, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și 
dinspre bazinul est-mediteranean către 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 663
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): transportul gazelor 
dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea aprovizionării cu gaze.

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): infrastructură de gaze 
pentru a spori diversificarea 
aprovizionării cu gaze dinspre Bazinul 
Caspic, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și 
dinspre bazinul est-mediteranean către 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 664
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”):  transportul gazelor 
dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea aprovizionării cu gaze.

(7) Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): transportul gazelor 
dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea și securitatea aprovizionării 
cu gaze și a rutelor de aprovizionare cu 
gaze.

Or. en

Amendamentul 665
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul de interconectare a pieței 
energiei din zona baltică în domeniul 
gazelor naturale („BEMIP Gas”): 
infrastructuri pentru a pune capăt izolării 
celor trei state baltice și a Finlandei, 
precum și dependenței acestora de 
furnizorul unic, și pentru a spori 
diversificarea aprovizionării în regiunea 
Mării Baltice;

(8) Planul de interconectare a pieței 
energiei din zona baltică în domeniul 
gazelor naturale („BEMIP Gas”): 
infrastructura de gaze între statele membre 
din regiunea baltică, consolidând 
infrastructurile de rețele interne de gaze 
în mod corespunzător, pentru a pune capăt 
izolării celor trei state baltice și a 
Finlandei, precum și dependenței acestora 
de un furnizor unic, pentru a spori 
diversificarea și securitatea aprovizionării 
în regiunea Mării Baltice.

Or. en

Amendamentul 666
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 8 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul de interconectare a pieței 
energiei din zona baltică în domeniul 
gazelor naturale („BEMIP Gas”): 
infrastructuri pentru a pune capăt izolării 
celor trei state baltice și a Finlandei, 
precum și dependenței acestora de 
furnizorul unic, și pentru a spori 
diversificarea aprovizionării în regiunea 
Mării Baltice;

(8) Planul de interconectare a pieței 
energiei din zona baltică în domeniul 
gazelor naturale („BEMIP Gas”): 
infrastructuri pentru a pune capăt izolării 
celor trei state baltice și a Finlandei, 
precum și dependenței acestora de 
furnizorul unic, și pentru a spori 
diversificarea și securitatea aprovizionării 
cu gaze și a rutelor de aprovizionare cu 
gaze în regiunea Mării Baltice;

Or. en

Amendamentul 667
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Conexiuni în vederea aprovizionării cu 
petrol în Europa Centrală și de Est 
(„OSC”): interoperabilitatea rețelei de 
conducte de petrol din Europa Centrală și 
de Est pentru a spori securitatea 
aprovizionării și pentru a reduce riscurile 
de mediu.

(9) Conexiuni în vederea aprovizionării cu 
petrol în Europa Centrală, de Est și de Sud-
Est („OSC”): interoperabilitatea rețelei de 
conducte de petrol din Europa Centrală și 
de Est pentru a spori securitatea 
aprovizionării și pentru a reduce riscurile 
de mediu. 

Or. ro

Amendamentul 668
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Conexiuni în vederea aprovizionării cu 
petrol în Europa Centrală și de Est 

(9) Conexiuni în vederea diversificării 
coridoarelor de aprovizionare cu petrol în 
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(„OSC”): interoperabilitatea rețelei de 
conducte de petrol din Europa Centrală și 
de Est pentru a spori securitatea 
aprovizionării și pentru a reduce riscurile 
de mediu.

Europa Centrală și de Est („OSC”): 
interoperabilitatea rețelei de conducte de 
petrol din Europa Centrală și de Est pentru 
a spori securitatea aprovizionării și pentru 
a reduce riscurile de mediu.

Or. en

Amendamentul 669
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

State membre implicate: Austria, 
Republica Cehă, Germania, Ungaria, 
Polonia, Slovacia.

State membre implicate: Austria, 
Republica Cehă, Germania, Ungaria, 
Polonia, Slovacia, România.

Or. ro

Amendamentul 670
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Desfășurarea rețelelor inteligente: 
adoptarea tehnologiilor rețelelor inteligente 
pe întreg teritoriul Uniunii în vederea 
integrării eficiente a comportamentului și a 
acțiunilor tuturor utilizatorilor conectați la 
rețeaua de energie electrică, în special 
generarea unor cantități mari de energie 
electrică din surse regenerabile sau 
descentralizate și adaptarea cererii din 
partea consumatorilor;

(10) Desfășurarea rețelelor inteligente: 
adoptarea tehnologiilor rețelelor inteligente 
pe întreg teritoriul Uniunii în vederea 
integrării eficiente a comportamentului și a 
acțiunilor tuturor utilizatorilor conectați la 
rețeaua de energie electrică și gaz, în 
special generarea unor cantități mari de 
energie electrică și gaz din surse 
regenerabile sau descentralizate și 
adaptarea cererii din partea consumatorilor;

Or. fr
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Amendamentul 671
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Desfășurarea rețelelor inteligente: 
adoptarea tehnologiilor rețelelor inteligente 
pe întreg teritoriul Uniunii în vederea 
integrării eficiente a comportamentului și a 
acțiunilor tuturor utilizatorilor conectați la 
rețeaua de energie electrică, în special 
generarea unor cantități mari de energie 
electrică din surse regenerabile sau 
descentralizate și adaptarea cererii din 
partea consumatorilor;

(10) Desfășurarea rețelelor inteligente: 
adoptarea tehnologiilor rețelelor inteligente 
pe întreg teritoriul Uniunii în vederea 
integrării eficiente a comportamentului și a 
acțiunilor tuturor utilizatorilor conectați la 
rețeaua de energie electrică și gaz, în 
special generarea unor cantități mari de 
energie electrică și gaz din surse 
regenerabile sau descentralizate și 
adaptarea cererii din partea consumatorilor;

Or. fr

Justificare

Includerea rețelelor inteligente de gaze ar genera o valoare adăugată reală rețelei energetice 
europene, având în vedere în special flexibilitatea acestora și sfera de aplicare pe care o 
oferă pentru includerea surselor regenerabile de energie.

Amendamentul 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Desfășurarea rețelelor inteligente: 
adoptarea tehnologiilor rețelelor inteligente 
pe întreg teritoriul Uniunii în vederea 
integrării eficiente a comportamentului și a 
acțiunilor tuturor utilizatorilor conectați la 
rețeaua de energie electrică, în special 
generarea unor cantități mari de energie 
electrică din surse regenerabile sau 
descentralizate și adaptarea cererii din 
partea consumatorilor;

(10) Desfășurarea rețelelor inteligente: 
adoptarea tehnologiilor rețelelor inteligente 
pe întreg teritoriul Uniunii în vederea 
integrării eficiente a comportamentului și a 
acțiunilor tuturor utilizatorilor conectați la 
rețeaua de energie electrică, în special 
generarea de energie electrică din surse 
regenerabile sau descentralizate și 
adaptarea cererii din partea consumatorilor;
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Or. nl

Amendamentul 673
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Autostrăzi de energie electrică: 
crearea primelor autostrăzi de energie 
electrică până în 2020, în vederea 
construirii unui sistem de autostrăzi de 
energie electrică pe întreg teritoriul 
Uniunii;

eliminat

State membre implicate: toate;

Or. de

Amendamentul 674
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Autostrăzi de energie electrică: 
crearea primelor autostrăzi de energie 
electrică până în 2020, în vederea 
construirii unui sistem de autostrăzi de 
energie electrică pe întreg teritoriul 
Uniunii;

(11) Autostrăzi de energie electrică: 
crearea primelor autostrăzi de energie 
electrică până în 2020, în vederea 
construirii unui sistem de autostrăzi de 
energie electrică pe întreg teritoriul 
Uniunii, care este capabil:
- să facă față excedentului tot mai mare 
de energie electrică generată de 
instalațiile eoliene din mările nordice și 
baltice și din jurul acestora și cantității 
din ce în ce mai mari de energie electrică 
obținută din surse regenerabile din 
Europa de Est și de Sud;
- să conecteze aceste noi huburi de 
producere de energie electrică cu 
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capacitățile mari de depozitare din țările 
nordice și din Alpi și cu centrele majore 
de consum din Europa Centrală și
- să facă față unei cereri și unei oferte tot 
mai flexibile și descentralizate de energie 
electrică;

Or. en

Amendamentul 675
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Rețea transfrontalieră de transport a 
dioxidului de carbon: dezvoltarea unei 
infrastructuri pentru transportul 
dioxidului de carbon între statele membre, 
cu includerea țărilor terțe învecinate, 
pentru desfășurarea captării și stocării 
dioxidului de carbon.

eliminat

State membre implicate: toate.

Or. en

Amendamentul 676
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Rețea transfrontalieră de transport a 
dioxidului de carbon: dezvoltarea unei 
infrastructuri pentru transportul 
dioxidului de carbon între statele membre, 
cu includerea țărilor terțe învecinate, 
pentru desfășurarea captării și stocării 

eliminat
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dioxidului de carbon.
State membre implicate: toate.

Or. de

Amendamentul 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Rețea transfrontalieră de transport a 
dioxidului de carbon: dezvoltarea unei 
infrastructuri pentru transportul 
dioxidului de carbon între statele membre, 
cu includerea țărilor terțe învecinate, 
pentru desfășurarea captării și stocării 
dioxidului de carbon.

eliminat

State membre implicate: toate.

Or. nl

Justificare

Deoarece fiabilitatea economică și comercială a CSC încă trebuie demonstrată, iar 
tehnologia nu se așteaptă să se răspândească la scară largă înainte de 2020, în prezentul 
regulament nu ar trebui prevăzut niciun sprijin financiar pentru aceasta. Sprijinul financiar 
pentru cercetarea privind potențialul CSC este prevăzut deja prin alte canale europene.

Amendamentul 678
Bernd Lange

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) linii aeriene de transport de înaltă 
tensiune, dacă au fost concepute pentru o 
tensiune de minimum 220 kV, și cabluri 
subterane și submarine de transport, dacă 

(a) linii aeriene de transport de înaltă 
tensiune, dacă au fost concepute pentru o 
tensiune de minimum 220 kV, cabluri 
subterane și submarine de transport, dacă 
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au fost concepute pentru o tensiune de 
minimum 150 kV; 

au fost concepute pentru o tensiune de 
minimum 150 kV și linii de înaltă și medie 
tensiune de cel puțin 10 kV conectate la 
cele menționate mai sus; 

Or. de

Amendamentul 679
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) linii aeriene de transport de înaltă 
tensiune, dacă au fost concepute pentru o 
tensiune de minimum 220 kV, și cabluri 
subterane și submarine de transport, dacă 
au fost concepute pentru o tensiune de 
minimum 150 kV; 

(a) linii aeriene de transport de înaltă 
tensiune, dacă au fost concepute pentru o 
tensiune de minimum 220 kV și cabluri 
subterane și submarine de transport, dacă 
au fost concepute pentru o tensiune de 
minimum 150 kV; inclusiv linii de înaltă 
și medie tensiune de cel puțin 10 kV 
conectate la liniile sus-menționate.

Or. en

Justificare

Transportul și distribuția sunt în strânsă legătură și nu ar trebui considerate separat la 
planificarea PCI. Prin urmare, liniile de distribuție care au legătură cu liniile de transport 
identificate ca „proiecte de interes comun" ar trebui să fie luate, de asemenea, în considerare 
atunci când se stabilesc proiectele eligibile de infrastructură energetică. Acest aspect este 
important în special la construcția de „autostrăzi” pentru transportarea energiei electrice de 
la  proiecte regenerabile mari către zonele de consum, dat fiind faptul că, pentru a îndeplini 
obiectivul, trebuie construite „ieșiri” către rețeaua de distribuție.

Amendamentul 680
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) linii aeriene de transport de înaltă 
tensiune, dacă au fost concepute pentru o 
tensiune de minimum 220 kV, și cabluri 
subterane și submarine de transport, dacă 
au fost concepute pentru o tensiune de 
minimum 150 kV; 

(a) linii aeriene de transport de înaltă 
tensiune, dacă au fost concepute pentru o 
tensiune de minimum 220 kV și cabluri 
subterane și submarine de transport, dacă 
au fost concepute pentru o tensiune de 
minimum 150 kV, inclusiv linii de înaltă, 
medie sau joasă tensiune, proiectate 
pentru o tensiune de minimum 10 kV, 
conectate la aceste linii aeriene de 
transport de înaltă tensiune sau la aceste 
cabluri de transport.

Or. nl

Amendamentul 681
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) facilități de depozitare a energiei 
electrice utilizate pentru depozitarea 
permanentă sau temporară a energiei în 
infrastructuri situate la suprafață sau în 
subsol sau în situri geologice, cu condiția 
să fie conectate direct la linii de transport 
de înaltă tensiune concepute pentru o 
tensiune de minimum 110 kV;

facilități de depozitare a energiei electrice 
utilizate pentru depozitarea permanentă sau 
temporară a energiei în infrastructuri 
situate la suprafață sau în subsol sau în 
situri geologice

Or. nl

Amendamentul 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) facilități de depozitare a energiei 
electrice utilizate pentru depozitarea 
permanentă sau temporară a energiei în 
infrastructuri situate la suprafață sau în 
subsol sau în situri geologice, cu condiția 
să fie conectate direct la linii de transport 
de înaltă tensiune concepute pentru o 
tensiune de minimum 110 kV;

(c) facilități de depozitare a energiei 
electrice utilizate pentru depozitarea 
permanentă sau temporară a energiei în 
infrastructuri situate la suprafață sau în 
subsol sau în situri geologice;

Or. en

Justificare

Operatorii sistemelor de distribuție ar trebui să fie sprijiniți, de asemenea, în contextul 
desfășurării de rețele inteligente. Prin urmare, sfera de aplicare a rețelelor inteligente trebuie 
extinsă la rețelele de joasă tensiune, la care, în prezent, majoritatea beneficiilor pot fi 
obținute din desfășurarea lor și la care este conectat cel mai mare număr de consumatori și 
de facilități private mici de producere a energiei. În plus, operatorii sistemelor de distribuție 
joacă un rol esențial în integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile de 
energie.

Amendamentul 683
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului cât și al distribuției
de tensiune medie, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 

(e) orice echipament sau instalație asociată 
rețelei inteligente, la toate nivelurile de 
tensiune, care are ca obiectiv comunicarea 
digitală bidirecțională, monitorizarea 
interactivă, inteligentă și în timp real sau 
aproape real și gestionarea producției, 
transportului, distribuției și consumului de 
energie electrică în vederea dezvoltării unei 
rețele care integrează în mod eficient 
comportamentul și acțiunile tuturor 
utilizatorilor conectați – producători, 
consumatori și cei cu dublu statut de 
producător și consumator – în vederea 
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vederea asigurării unui sistem energetic 
eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

asigurării unui sistem energetic eficient din 
punct de vedere economic și sustenabil, cu 
pierderi minore și cu un nivel înalt de 
securitate și de calitate a aprovizionării și 
siguranței;

Or. en

Amendamentul 684
Bernd Lange

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului cât și al distribuției
de tensiune medie, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 
vederea asigurării unui sistem energetic 
eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

(e) orice echipament sau instalație asociată 
rețelei inteligente, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 
vederea asigurării unui sistem energetic 
eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

Or. de

Amendamentul 685
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului cât și al distribuției de 
tensiune medie, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 
vederea asigurării unui sistem energetic 
eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului, cât și al distribuției, 
care are ca obiectiv comunicarea digitală 
bidirecțională, monitorizarea interactivă, 
inteligentă și în timp real sau aproape real 
și gestionarea producției, transportului, 
distribuției și consumului de energie 
electrică în vederea dezvoltării unei rețele 
care integrează în mod eficient 
comportamentul și acțiunile tuturor 
utilizatorilor conectați – producători, 
consumatori și cei cu dublu statut de 
producător și consumator – în vederea 
asigurării unui sistem energetic eficient din 
punct de vedere economic și sustenabil, cu 
pierderi minore și cu un nivel înalt de 
securitate și de calitate a aprovizionării și 
siguranței;

Or. nl

Amendamentul 686
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului cât și al distribuției de 
tensiune medie, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 
vederea asigurării unui sistem energetic 

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului, cât și al distribuției de 
tensiune medie și joasă, care are ca 
obiectiv comunicarea digitală 
bidirecțională, monitorizarea interactivă, 
inteligentă și în timp real sau aproape real 
și gestionarea producției, transportului, 
distribuției și consumului de energie 
electrică în vederea dezvoltării unei rețele 
care integrează în mod eficient 
comportamentul și acțiunile tuturor 
utilizatorilor conectați – producători, 
consumatori și cei cu dublu statut de 
producător și consumator – în vederea 



AM\900619RO.doc 31/125 PE488.000v01-00

RO

eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

asigurării unui sistem energetic eficient din 
punct de vedere economic și sustenabil, cu 
pierderi minore și cu un nivel înalt de 
securitate și de calitate a aprovizionării și 
siguranței;

Or. en

Justificare

Criteriile de selecție a proiectelor de rețele inteligente trebuie stabilite într-un mod 
nediscriminatoriu.

Amendamentul 687
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului cât și al distribuției de 
tensiune medie, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 
vederea asigurării unui sistem energetic 
eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului, cât și al distribuției de 
tensiune medie și joasă, care are ca 
obiectiv comunicarea digitală 
bidirecțională, monitorizarea interactivă, 
inteligentă și în timp real sau aproape real 
și gestionarea producției, transportului, 
distribuției și consumului de energie 
electrică în vederea dezvoltării unei rețele 
care integrează în mod eficient 
comportamentul și acțiunile tuturor 
utilizatorilor conectați – producători, 
consumatori și cei cu dublu statut de 
producător și consumator – în vederea 
asigurării unui sistem energetic eficient din 
punct de vedere economic și sustenabil, cu 
pierderi minore și cu un nivel înalt de 
securitate și de calitate a aprovizionării și 
siguranței;

Or. en
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Amendamentul 688
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului cât și al distribuției de 
tensiune medie, care are ca obiectiv 
comunicarea digitală bidirecțională, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și în 
timp real sau aproape real și gestionarea 
producției, transportului, distribuției și 
consumului de energie electrică în vederea 
dezvoltării unei rețele care integrează în 
mod eficient comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați –
producători, consumatori și cei cu dublu 
statut de producător și consumator – în 
vederea asigurării unui sistem energetic 
eficient din punct de vedere economic și 
sustenabil, cu pierderi minore și cu un 
nivel înalt de securitate și de calitate a 
aprovizionării și siguranței;

(e) orice echipament sau instalație, atât la 
nivelul transportului, cât și al distribuției de 
tensiune medie și joasă, care are ca 
obiectiv comunicarea digitală 
bidirecțională, monitorizarea interactivă, 
inteligentă și în timp real sau aproape real 
și gestionarea producției, transportului, 
distribuției și consumului de energie 
electrică în vederea dezvoltării unei rețele 
care integrează în mod eficient 
comportamentul și acțiunile tuturor 
utilizatorilor conectați – producători, 
consumatori și cei cu dublu statut de 
producător și consumator – în vederea 
asigurării unui sistem energetic eficient din 
punct de vedere economic și sustenabil, cu 
pierderi minore și cu un nivel înalt de 
securitate și de calitate a aprovizionării și 
siguranței;

Or. fr

Amendamentul 689
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) infrastructura aferentă alimentării cu 
energie electrică a vehiculelor electrice 
sau hibride;

Or. ro



AM\900619RO.doc 33/125 PE488.000v01-00

RO

Amendamentul 690
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) instalații portuare de alimentare a 
navelor cu energie electrică produsă la 
țărm, pentru navele care staționează în 
port, în loc de energie electrică produsă la 
bord cu motoare proprii;

Or. ro

Amendamentul 691
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalații de recepție, de stocare și de 
regazeificare sau decompresie pentru gaze 
naturale lichefiate (GNL) sau gaze naturale 
comprimate (GNC);

(c) instalații de recepție, de stocare, de 
transport și de regazeificare sau 
decompresie pentru gaze naturale lichefiate 
(GNL) sau gaze naturale comprimate 
(GNC);

Or. en

Amendamentul 692
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) orice echipament sau instalație, atât 
la nivelul transportului, cât și al 
distribuției de tensiune medie, care are ca 
obiectiv comunicarea digitală 
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bidirecțională, monitorizarea interactivă, 
inteligentă și în timp real sau aproape real 
și gestionarea producției, transportului, 
distribuției și consumului de gaz în 
vederea dezvoltării unei rețele care 
integrează în mod eficient 
comportamentul și acțiunile tuturor 
utilizatorilor conectați – producători, 
consumatori și cei cu dublu statut de 
producător și consumator – în vederea 
asigurării unui sistem de gaze eficient din 
punct de vedere economic și sustenabil, cu 
pierderi minore și cu un nivel înalt de 
securitate și de calitate a aprovizionării și 
siguranței;

Or. fr

Justificare

Rețelele inteligente de gaze ar trebui, de asemenea, promovate, deoarece acestea fac posibilă 
integrarea surselor regenerabile de energie și îmbunătățirea flexibilității și a eficienței.

Amendamentul 693
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) în ceea ce privește petrolul: eliminat
(a) conducte folosite pentru transportul 
țițeiului;
(b) stații de pompare și instalații de 
depozitare necesare pentru exploatarea 
conductelor de țiței;
(c) orice echipamente sau instalații 
esențiale pentru funcționarea 
corespunzătoare, sigură și eficientă a 
sistemului, inclusiv sisteme de protecție, 
monitorizare și control și dispozitive de 
flux invers;

Or. en
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Amendamentul 694
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conducte folosite pentru transportul 
țițeiului; 

(a) conducte folosite pentru transportul 
țițeiului la rafinării;

Or. en

Amendamentul 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) în ceea ce privește dioxidul de carbon: eliminat
(a) conducte specializate, diferite de 
rețeaua de conducte în amonte, utilizate 
pentru transportul de dioxid de carbon 
antropic de la mai multe surse, și anume 
instalații industriale (inclusiv centrale 
electrice), care produc dioxid de carbon 
sub formă de gaz prin combustie sau alte 
reacții chimice care implică compuși de 
carbon fosili sau non-fosili, în scopul 
depozitării geologice permanente a 
dioxidului de carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE;
(b) instalații pentru lichefierea și stocarea 
tampon a dioxidului de carbon, în vederea 
transportării sale ulterioare. Acestea nu 
includ infrastructura din cadrul unei 
formațiuni geologice utilizate pentru 
stocarea geologică finală a dioxidului de 
carbon în conformitate cu Directiva 
2009/31/CE și nici instalațiile de 
suprafață și de injectare aferente.
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(c) orice echipamente sau instalații 
esențiale pentru funcționarea 
corespunzătoare, sigură și eficientă a 
sistemului, inclusiv sistemele de protecție, 
monitorizare și control.

Or. en

Justificare

Necesitățile de investiții pentru infrastructura de gaze și energie electrică sunt enorme până 
în 2020 și mai târziu și, prin urmare, nu justifică o alocare separată de granturi pentru 
transportul CSC și pentru infrastructura de depozitare în cadrul prezentului regulament. 
Regulamentul ar trebui să își păstreze în continuare direcția, pentru a obține rezultate în 
domeniul-cheie al energiei electrice și al gazului.

Amendamentul 696
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) în ceea ce privește dioxidul de carbon: eliminat
(a) conducte specializate, diferite de 
rețeaua de conducte în amonte, utilizate 
pentru transportul de dioxid de carbon 
antropic de la mai multe surse, și anume 
instalații industriale (inclusiv centrale 
electrice), care produc dioxid de carbon 
sub formă de gaz prin combustie sau alte 
reacții chimice care implică compuși de 
carbon fosili sau non-fosili, în scopul 
depozitării geologice permanente a 
dioxidului de carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE;
(b) instalații pentru lichefierea și stocarea 
tampon a dioxidului de carbon, în vederea 
transportării sale ulterioare. Acestea nu 
includ infrastructura din cadrul unei 
formațiuni geologice utilizate pentru 
stocarea geologică finală a dioxidului de 
carbon în conformitate cu 
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Directiva 2009/31/CE și nici instalațiile de 
suprafață și de injectare aferente.
(c) orice echipamente sau instalații 
esențiale pentru funcționarea 
corespunzătoare, sigură și eficientă a 
sistemului, inclusiv sistemele de protecție, 
monitorizare și control.

Or. en

Amendamentul 697
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) CO2: eliminat
(a) conducte specializate, diferite de 
rețeaua de conducte în amonte, utilizate 
pentru transportul de dioxid de carbon 
antropic de la mai multe surse, și anume 
instalații industriale (inclusiv centrale 
electrice), care produc dioxid de carbon 
sub formă de gaz prin combustie sau alte 
reacții chimice care implică compuși de 
carbon fosili sau non-fosili, în scopul 
depozitării geologice permanente a 
dioxidului de carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE;
(b) instalații pentru lichefierea și stocarea 
tampon a dioxidului de carbon, în vederea 
transportării sale ulterioare. Acestea nu 
includ infrastructura din cadrul unei 
formațiuni geologice utilizate pentru 
stocarea geologică finală a dioxidului de 
carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE și nici instalațiile de 
suprafață și de injectare aferente.
(c) orice echipamente sau instalații 
esențiale pentru funcționarea 
corespunzătoare, sigură și eficientă a 
sistemului, inclusiv sistemele de protecție, 
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monitorizare și control.

Or. de

Amendamentul 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) în ceea ce privește dioxidul de carbon: eliminat
(a) conducte specializate, diferite de 
rețeaua de conducte în amonte, utilizate 
pentru transportul de dioxid de carbon 
antropic de la mai multe surse, și anume 
instalații industriale (inclusiv centrale 
electrice), care produc dioxid de carbon 
sub formă de gaz prin combustie sau alte 
reacții chimice care implică compuși de 
carbon fosili sau non-fosili, în scopul 
depozitării geologice permanente a 
dioxidului de carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE;
(b) instalații pentru lichefierea și stocarea 
tampon a dioxidului de carbon, în vederea 
transportării sale ulterioare. Acestea nu 
includ infrastructura din cadrul unei 
formațiuni geologice utilizate pentru 
stocarea geologică finală a dioxidului de 
carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE și nici instalațiile de 
suprafață și de injectare aferente.
(c) orice echipamente sau instalații 
esențiale pentru funcționarea 
corespunzătoare, sigură și eficientă a 
sistemului, inclusiv sistemele de protecție, 
monitorizare și control.

Or. nl

Justificare

Deoarece fiabilitatea economică și comercială a CSC încă trebuie demonstrată și tehnologia 
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nu se așteaptă să se răspândească la scară largă înainte de 2020, niciun sprijin financiar 
pentru aceasta nu ar trebui prevăzut în prezentul regulament. Sprijinul financiar pentru 
cercetare în domeniul unor posibile CSC este prevăzut deja prin alte canale europene.

Amendamentul 699
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instalații pentru lichefierea și stocarea 
tampon a dioxidului de carbon, în vederea 
transportării sale ulterioare. Acestea nu 
includ infrastructura din cadrul unei 
formațiuni geologice utilizate pentru 
stocarea geologică finală a dioxidului de 
carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE și nici instalațiile de 
suprafață și de injectare aferente.

(b) instalații pentru lichefierea și stocarea 
dioxidului de carbon, în vederea 
transportării sale ulterioare.

Or. en

Amendamentul 700
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
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afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, care au prezentat un 
proiect potențial eligibil pentru selecție,
precum și ai Comisiei, ai Agenției și ai 
ENTSO pentru energie electrică. Celelalte 
părți interesate, inclusiv organizațiile care 
reprezintă producătorii și consumatorii 
implicați și organizațiile de mediu, 
primesc un statut de observator și pot 
participa la reuniunile grupurilor 
regionale, pentru a obține o acceptare 
socială mai extinsă a proiectelor cu un 
proces de interes comun și punerea în 
aplicare ulterioară a proiectelor de interes 
comun.

Or. en

Amendamentul 701
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, ai inițiatorilor proiectelor 
relevante și ai părților interesate la nivel 
regional, inclusiv producători, operatori 
ai sistemelor de distribuție, afectate de 
fiecare din prioritățile relevante desemnate 
în anexa I, precum și ai Comisiei, ai 
Agenției și ai ENTSO pentru energie 
electrică.

Or. en
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Justificare

Calitatea de membru deplin al grupurilor regionale pentru părțile interesate pare a fi un 
factor important de succes pentru proiect, dar fiind faptul că le permite să participe la 
întregul proces, încă din fazele sale inițiale, facilitând faza de evaluare a riscului.

Amendamentul 702
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică și părțile interesate la 
nivel regional, inclusiv producători, 
operatori ai sistemelor de distribuție și 
consumatori.

Or. en

Justificare

Calitatea de membru deplin al grupurilor regionale pentru părțile interesate relevante pare a 
fi un important factor de succes pentru proiecte: pe de o parte, le permite să ia parte la 
întregul proces, din fazele sale inițiale, facilitând faza de evaluare a riscului; pe de altă parte, 
oferă acces membrilor grupului regional la expertiza și feedbackul acestora asupra 
experiențelor acumulate din proiecte similare (respectând în același timp confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere comercial).
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Amendamentul 703
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, care au prezentat un 
proiect potențial eligibil pentru selecție,
precum și ai Comisiei, ai Agenției și ai 
ENTSO pentru energie electrică.

Or. en

Amendamentul 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai 
autorităților competente ale statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 



AM\900619RO.doc 43/125 PE488.000v01-00

RO

afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

Or. en

Amendamentul 705
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 6 din Directiva 2009/72/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

(1) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport și distribuție în temeiul obligației 
de a coopera la nivel regional în 
conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 2009/72/CE și cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, și ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru energie electrică.

Or. fr

Amendamentul 706
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 

(2) Pentru proiectele din sectorul gazelor 
care se înscriu în categoriile stabilite în 
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stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

anexa II punctul 1, fiecare grup este 
compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009, ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, care au depus un 
proiect potențial eligibil pentru selecție,
precum și ai Comisiei, ai Agenției și ai 
ENTSO pentru gaze.

Participarea autorităților naționale de 
reglementare și a agenției în cadrul 
grupurilor regionale nu pune în pericol 
îndeplinirea obiectivelor și a obligațiilor 
acestora în temeiul prezentului 
regulament sau în temeiul articolelor 36 
și 37 din Directiva 2009/72/CE și al 
articolelor 40 și 41 din 
Directiva 2009/73/CE sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 713/2009.

Or. en

Amendamentul 707
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru proiectele din sectorul gazelor 
care se înscriu în categoriile stabilite în 
anexa II punctul 1, fiecare grup este 
compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 

(2) Pentru proiectele din sectorul gazelor 
care se înscriu în categoriile stabilite în 
anexa II punctul 1, fiecare grup este 
compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
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nr. 715/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa I, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

nr. 715/2009, ai inițiatorilor proiectelor 
relevante și ai părților interesate la nivel 
regional, inclusiv producători, operatori 
ai sistemelor de distribuție, afectate de 
fiecare din prioritățile relevante desemnate 
în anexa I, precum și ai Comisiei, ai 
Agenției și ai ENTSO pentru gaze.

Or. en

Justificare

Aceeași justificare ca pentru anexa III subpunctul 1.

Amendamentul 708
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa 1, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

(2) Pentru proiectele din sectorul gazelor se 
înscriu în categoriile stabilite în anexa II 
punctul 1, fiecare grup este compus din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
autorităților naționale de reglementare, ai 
operatorilor sistemului de transport în 
temeiul obligației de a coopera la nivel 
regional în conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2009/73/CE și cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, și ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa 1, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru gaze și părțile 
interesate relevante la nivel regional, 
inclusiv producători, operatori ai 
sistemelor de distribuție și consumatori.

Or. en

Justificare

Calitatea de membru deplin al grupurilor regionale pentru părțile interesate relevante pare a 
fi un important factor de succes pentru proiecte: pe de o parte, le permite să ia parte la 
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întregul proces, din fazele sale inițiale, facilitând faza de evaluare a riscului; pe de altă parte, 
oferă acces membrilor grupului regional la expertiza și feedbackul acestora asupra 
experiențelor acumulate din proiecte similare (respectând în același timp confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere comercial).

Amendamentul 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor de transport 
și sistem în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa 1, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
energie electrică.

(2) Pentru proiectele din sectorul energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 1, fiecare grup 
este compus din reprezentanți ai 
autorităților competente ale statelor 
membre, ai autorităților naționale de 
reglementare, ai operatorilor sistemului de 
transport în temeiul obligației de a coopera 
la nivel regional în conformitate cu 
articolul 7 din Directiva 2009/73/CE și cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009, și ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din prioritățile relevante 
desemnate în anexa 1, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
gaze.

Or. en

Amendamentul 710
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al 
petrolului și al dioxidului de carbon care 
se înscriu în categoriile menționate în 
anexa II punctele 3 și 4, fiecare grup este 

eliminat
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format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai inițiatorilor proiectelor 
afectate de fiecare din proprietățile 
relevante desemnate în anexa 1 și ai 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 711
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu 
în categoriile menționate în anexa II 
punctele 3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Pentru proiectele de transport al petrolului 
care se înscriu în categoriile menționate în 
anexa II punctul 3 fiecare grup este format 
din reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Or. de

Amendamentul 712
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu 
în categoriile menționate în anexa II 
punctele 3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Pentru proiectele de transport al petrolului 
care se înscriu în categoriile menționate în 
anexa II punctul 3 fiecare grup este format 
din reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 713
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu în 
categoriile menționate în anexa II 
punctele 3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu în 
categoriile menționate în anexa II 
punctele 3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei și părțile interesate 
la nivel regional, în special producătorii 
de energie.

Or. en

Justificare

Calitatea de membru deplin al grupurilor regionale pentru părțile interesate relevante pare a 
fi un important factor de succes pentru proiecte: pe de o parte, le permite să ia parte la 
întregul proces, din fazele sale inițiale, facilitând faza de evaluare a riscului; pe de altă parte,
oferă acces membrilor grupului regional la expertiza și feedbackul acestora asupra 
experiențelor acumulate din proiecte similare (respectând în același timp confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere comercial).

Amendamentul 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu în 
categoriile menționate în anexa II 
punctele 3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 

Pentru proiectele de transport al petrolului 
și al dioxidului de carbon care se înscriu în 
categoriile menționate în anexa II 
punctele 3 și 4, fiecare grup este format din 
reprezentanți ai autorităților competente 



AM\900619RO.doc 49/125 PE488.000v01-00

RO

inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

ale statelor membre, ai inițiatorilor 
proiectelor afectate de fiecare din 
proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Or. en

Amendamentul 715
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiatorii proiectelor și agenția, deși se 
bucură de drepturile ce le revin în calitate 
de membri ai grupului, nu au drepturi de 
vot și pot participa doar la adoptarea 
finală a listei propuse pentru depunere, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (4), 
ca observatori.

Or. en

Amendamentul 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Grupurile subregionale se stabilesc 
în conformitate cu subcategoriile de 
coridoare definite în temeiul anexei I 
subpunctul (5). Fiecare grup subregional 
se supune inițiativelor regionale deja 
existente în domeniul energiei electrice și 
al gazelor.

Or. en
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Justificare

Inițiatorii proiectelor, alții decât OST și OSD, nu ar trebui să participe la procesele în care 
grupurile regionale sunt implicate, dat fiind faptul că au un interes părtinitor față de 
propriile proiecte potențiale. În plus, numărul de participanți ar putea crește în mod 
considerabil, fapt ce ar afecta eficiența și eficacitatea lucrărilor grupurilor regionale.

Amendamentul 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare grup își organizează activitatea 
în conformitate cu eforturile de cooperare 
regională depuse în temeiul articolului 6 
din Directiva 2009/72/CE, al articolului 7 
din Directiva 2009/73/CE, al articolului 12 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și al 
articolului 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009 și cu alte structuri de 
cooperare regională existente.

(2) Fiecare grup își organizează activitatea 
în conformitate cu eforturile de cooperare 
regională depuse în temeiul articolului 6 
din Directiva 2009/72/CE, al articolului 7 
din Directiva 2009/73/CE, al articolului 12 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și al 
articolului 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009 și cu alte structuri de 
cooperare regională existente, precum 
inițiativele regionale actuale în domeniul 
energiei electrice și al gazelor.

Or. en

Amendamentul 718
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare grup își organizează activitatea 
în conformitate cu eforturile de cooperare 
regională depuse în temeiul articolului 6 
din Directiva 2009/72/CE, al articolului 7 
din Directiva 2009/73/CE, al articolului 12 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și al 
articolului 12 din Regulamentul (CE) 

(2) Fiecare grup își organizează activitatea 
în conformitate cu eforturile de cooperare 
regională depuse în temeiul articolului 6 
din Directiva 2009/72/CE, al articolului 7 
din Directiva 2009/73/CE, al articolului 12 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și al 
articolului 12 din Regulamentul (CE) 
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nr. 715/2009 și cu alte structuri de 
cooperare regională existente.

nr. 715/2009 și cu alte structuri de 
cooperare regională existente, precum 
inițiativele regionale actuale în domeniul 
energiei electrice și al gazelor.

Or. en

Justificare

Cooperarea regională ar trebui să fie în conformitate cu inițiativele regionale actuale în 
domeniul energiei electrice și al gazelor.

Amendamentul 719
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea punerii în aplicare a 
priorității relevante stabilite în anexa I, 
fiecare grup invită, dacă este necesar, 
reprezentanți ai administrațiilor naționale, 
ai autorităților de reglementare și ai 
operatorilor transport și sistem din țările 
candidate și potențiale candidate la UE, din 
statele membre ale Spațiului Economic 
European și ale Asociației Europene a 
Liberului Schimb, reprezentanți ai 
instituțiilor și organismelor Comunității 
Energiei, ai țărilor care fac obiectul 
politicii europene de vecinătate și ai țărilor 
cu care Uniunea a stabilit o cooperare 
specifică în domeniul energetic.

(3) În vederea punerii în aplicare a 
priorității relevante stabilite în anexa I, 
fiecare grup poate invita reprezentanți ai 
administrațiilor naționale, ai autorităților de 
reglementare, ai inițiatorilor de proiect, 
potențial eligibili pentru selectarea 
proiectului ca proiect de interes comun, și 
ai operatorilor sistemului de transport din 
țările candidate și potențiale candidate la 
UE, din statele membre ale Spațiului 
Economic European și ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb, 
reprezentanți ai instituțiilor și organismelor 
Comunității Energiei, ai țărilor care fac 
obiectul politicii europene de vecinătate și 
ai țărilor cu care Uniunea a stabilit o 
cooperare specifică în domeniul energetic.
Decizia de a invita reprezentanți ai țărilor 
terțe are la bază un consens.

Or. en

Amendamentul 720
Amalia Sartori
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Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare grup consultă organizațiile 
care reprezintă părțile interesate 
relevante, inclusiv producătorii, operatorii 
de transport și sistem, furnizorii, 
consumatorii și, în cazul sarcinilor 
stabilite la Articolul 5 alineatul (2), 
organizațiile de protecția mediului. 
Grupul poate organiza audieri sau 
consultări, dacă acest lucru este relevant 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

eliminat

Or. en

Justificare

Calitatea de membru deplin al grupurilor regionale pentru părțile interesate relevante pare a 
fi un important factor de succes pentru proiecte: pe de o parte, le permite să ia parte la 
întregul proces, din fazele sale inițiale, facilitând faza de evaluare a riscului; pe de altă parte, 
oferă acces membrilor grupului regional la expertiza și feedbackul acestora asupra 
experiențelor acumulate din proiecte similare (respectând în același timp confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere comercial).

Amendamentul 721
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare grup consultă organizațiile care 
reprezintă părțile interesate relevante, 
inclusiv producătorii, operatorii de 
transport și sistem, furnizorii, consumatorii 
și, în cazul sarcinilor stabilite la 
Articolul 5 alineatul (2), organizațiile de 
protecția mediului. Grupul poate organiza 
audieri sau consultări, dacă acest lucru este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(4) Fiecare grup consultă organizațiile care 
reprezintă părțile interesate relevante, 
inclusiv producătorii, operatorii de 
transport și sistem, furnizorii, consumatorii 
și organizațiile de protecția mediului. 
Grupul poate organiza audieri sau 
consultări, dacă acest lucru este relevant 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
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Or. en

Amendamentul 722
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cadrul procesului de luare a 
deciziilor privind lista proiectelor de 
interes comun, fiecare grup regional 
încearcă să ajungă la un consens doar în 
rândul statelor membre care sunt 
implicate direct în proiecte.

Or. en

Amendamentul 723
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare grup publică ordinile de zi și 
procesele-verbale ale reuniunilor lor pe 
platforma privind transparența 
infrastructurilor  menționată la 
articolul 17 din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Din motive de transparență și pentru a spori acceptarea de către societate a procesului PCI 
și punerea în aplicare ulterioară a proiectelor, este important ca publicul și celelalte părți 
interesate să înțeleagă când și ce decizii vor lua grupurile regionale și rezultatele acestora.
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Amendamentul 724
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre care nu sunt 
implicate în proiectul în discuție nu au 
dreptul de a împiedica includerea sa pe 
lista de proiecte de interes comun.

Or. en

Amendamentul 725
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Fiecare grup publică normele sale 
interne și o listă actualizată a membrilor 
și le pune la dispoziție pentru a putea fi 
accesibile în orice moment. De asemenea, 
fiecare grup publică în mod regulat 
informații actualizate privind progresul 
activității sale, precum și concluziile și 
deciziile sale finale și le face ușor 
accesibile.

Or. en

Amendamentul 726
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare grup publică normele sale 
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interne și o listă actualizată a membrilor 
și le pune la dispoziție pentru a putea fi 
accesibile în orice moment. De asemenea, 
fiecare grup publică în mod regulat 
informații actualizate privind progresul 
activității sale, precum și concluziile și 
deciziile sale finale și le face ușor 
accesibile.

Or. en

Justificare

Normele de guvernanță ale grupurilor regionale ar trebui să fie clare, precise și accesibile 
publicului, pentru a asigura respectarea unui proces transparent corespunzător. Din același 
motiv, informațiile privind activitatea grupurilor regionale ar trebui să fie, de asemenea, ușor 
accesibile publicului: toate părțile interesate trebuie să poată în orice moment să cunoască 
starea de avansare a proiectului. În termeni practici, pentru a păstra confidențialitatea 
informațiilor sensibile și pentru a aborda posibilele conflicte de interes, se recomandă cu 
tărie crearea unor subgrupuri, în vederea păstrării confidențialității.

Amendamentul 727
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare grup publică normele sale 
interne și o listă actualizată a membrilor 
și le pune la dispoziție pentru a putea fi 
accesibile în orice moment. De asemenea, 
fiecare grup publică în mod regulat 
informații actualizate privind progresul 
activității sale, precum și concluziile și 
deciziile sale finale și le face ușor 
accesibile.

Or. en

Justificare

Normele de guvernanță ale grupurilor regionale ar trebui să fie clare, precise și accesibile 
publicului, pentru a asigura respectarea unui proces transparent corespunzător la acest 
nivel. Din același motiv, informațiile privind progresul activității grupurilor regionale ar 
trebui să fie, de asemenea, ușor accesibile publicului: toate părțile interesate trebuie să poată 
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în orice moment să cunoască starea de avansare a proiectului.

Amendamentul 728
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 
evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 6 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului.

(1) Comisia, în calitate de președinte al 
grupurilor regionale, lansează cereri de 
propuneri pentru un proiect cu statut de 
interes comun, invitând inițiatorii de 
proiect să depună propuneri de proiecte 
proprii, pentru a fi identificate ca proiecte 
de interes comun.

Fiecare inițiator de proiect înaintează
grupului respectiv o cerere pentru 
selectarea proiectului său drept proiect de 
interes comun, astfel cum este indicat în 
cererile de propuneri, inclusiv analiza 
individuală cost-beneficiu a proiectului, 
în conformitate cu articolul 12 
alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 729
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 
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evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 6 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului.

evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a obiectivelor coridoarelor 
prioritare de infrastructură energetică și a 
domeniilor stabilite în anexa I, o evaluare
arătând că sunt îndeplinite criteriile 
relevante definite la articolul 4 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului. Inițiatorii de 
proiecte depun o analiză cost-beneficiu 
specifică proiectului în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 12.

Or. en

Amendamentul 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 
evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 6 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului.

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 
evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 4 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului. Inițiatorii de 
proiecte depun o analiză cost-beneficiu 
specifică proiectului în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 12.

Or. en

Amendamentul 731
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 
evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 6 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului.

(1) Fiecare inițiator de proiect înaintează 
membrilor grupului respectiv o cerere 
pentru selectarea proiectului său drept 
proiect de interes comun, cuprinzând o 
evaluare a proiectului (proiectelor) din 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 4 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului.

Or. en

Justificare

Eroare în text.

Amendamentul 732
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare potențial inițiator de proiect 
poate depune la grupul regional respectiv 
o evaluare a proiectului său în ceea ce 
privește contribuția la punerea în aplicare 
a priorităților stabilite în anexa I și 
îndeplinirea criteriilor relevante definite 
la articolul 4, anexa II și anexa III. 
Grupul regional respectiv trebuie să 
prezinte un aviz motivat cu privire la 
calificarea ca proiecte de interes comun a 
proiectelor pe parcursul unei perioade de 
6 luni.

Or. en
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Justificare

Toate proiectele posibile care îndeplinesc criteriile PCI ar trebui luate în considerare în mod 
corespunzător.

Amendamentul 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Proiectele propuse de transport al 
energiei electrice care se încadrează în 
categoriile stabilite în anexa II 
punctul (1) literele (a) și (b) trebuie să 
poată fi examinate mai atent și să fie luate 
în considerare de grupurile respective, 
dacă sunt propuse de părțile interesate 
relevante și dacă îndeplinesc cel puțin 
criteriile enumerate la articolul 4 
alineatul (1), articolul 4 alineatul (2) 
litera (a) și anexa II punctul (1).

Or. en

Amendamentul 734
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru proiectele care se încadrează 
în categoriile 1 și 2 din anexa II, 
autoritățile naționale de reglementare 
asigură aplicarea consecventă a criteriilor 
de evaluare și a analizei cost-beneficiu, 
propunând corecții atunci când este 
necesar.

Or. en
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Justificare

Regulamentul prevede deja consecvența realizată în cadrul grupului regional. Nu ar trebui 
inclus niciun strat dublu suplimentar de evaluare/apreciere.

Amendamentul 735
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toți destinatarii păstrează 
confidențialitatea informațiilor sensibile 
din punct de vedere comercial.

(2) Toate orientările iau în considerare 
posibilul conflict de interese din cadrul 
grupurilor și permit crearea de 
subgrupuri, atunci când este necesar.

Or. en

Justificare

Normele de guvernanță ale grupurilor regionale ar trebui să fie clare, precise și accesibile 
publicului, pentru a asigura respectarea unui proces transparent corespunzător. Din același 
motiv, informațiile privind activitatea grupurilor regionale ar trebui să fie, de asemenea, ușor 
accesibile publicului: toate părțile interesate trebuie să poată în orice moment să cunoască 
starea de avansare a proiectului. În termeni practici, pentru a păstra confidențialitatea 
informațiilor sensibile și pentru a aborda posibilele conflicte de interes, se recomandă cu 
tărie crearea unor subgrupuri, în vederea păstrării confidențialității.

Amendamentul 736
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei 
electrice care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul (1) literele 
(a) – (d) trebuie să facă parte din cel mai 
recent plan decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru energia electrică, elaborat de 
ENTSO pentru energie electrică în 

eliminat
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temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

Or. en

Justificare

Procesul TYNDP este deschis și flexibil, pentru a include PCI propuse de grupurile 
regionale.

Amendamentul 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent
plan decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a), (b) și (d) 
devin parte integrantă din cele mai recente 
planuri regionale de investiții în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și din 
planul decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru energia electrică, elaborat de 
ENTSO pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

Or. en

Justificare

Eligibilitatea PCI nu ar trebui să fie limitată la proiectele TYNDP. Concordanța cu 
articolul 3 alineatul (7) ar trebui apreciată, iar interpretarea articolului 3 alineatul (7) ar 
trebui să prevaleze, prin urmare, PCI ar trebui să fie incluse în planurile regionale și 
TYNDP, odată ce primesc eticheta PCI.

Amendamentul 738
Jens Rohde
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Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent 
plan decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să fie incluse în planurile 
regionale relevante de investiții, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și în 
planul decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru energia electrică, elaborat de 
ENTSO pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

Or. da

Justificare

Proiectele de inclus pe lista PCI a Comisiei nu ar trebui să fie limitate la planul decenal de 
dezvoltare. În prezent, există o lipsă de claritate în regulamentul privind această temă și ar 
trebui să existe o interpretare clară a articolului 3 alineatul (7) în întregul regulament. O 
parte dintre țări nu sunt implicate în cooperarea ENTSO și, astfel, atenția ar trebui 
îndreptată asupra proiectelor atractive neinițiate de OST pe lista PCI, cu condiția să 
îndeplinească criteriile.

Amendamentul 739
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent
plan decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a), (b) și (d) 
devin parte integrantă din cele mai recente 
planuri regionale de investiții în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și din 
planul decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru energia electrică, elaborat de 
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ENTSO pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

Or. en

Amendamentul 740
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d), fie 
fac parte din cel mai recent plan decenal de 
dezvoltare a rețelei pentru energia 
electrică, elaborat de ENTSO pentru 
energie electrică în temeiul articolului 8 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, fie 
îndeplinesc criteriile enumerate la 
articolul 4 alineatul (1), articolul 4 
alineatul (2) litera (a) și anexa II punctul 
(1).

Or. en

Justificare

O selecție a PCI bazată în întregime pe planurile TYNDP nu include toate proiectele 
necesare pentru punerea în aplicare a coridoarelor prioritare de infrastructură energetică și 
trebuie completată cu proiecte suplimentare. În plus, proiectele care nu sunt incluse pe lista 
TYNDP/PCI se pot confrunta cu un risc de finanțare creat în mod artificial prin simpla 
existență a unei astfel de liste, denaturând în acest mod piața.

Amendamentul 741
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3



PE488.000v01-00 64/125 AM\900619RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a) – (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

(3) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea energiei electrice 
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul (1) literele (a), (b) și (d) 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei pentru 
energia electrică, elaborat de ENTSO 
pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește procedura de stabilire a PCI, articolul 3 prevede că grupurile regionale 
ar trebui să se ocupe de această sarcină și să depună propuneri la Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, pentru a face comentarii, 
înainte de adoptarea finală de către Comisie. Cu toate acestea, anexa III prevede că toate 
proiectele ar trebui să facă parte din cele mai recente TYNDP. Fie depozitarea ar trebui 
exclusă, fie eforturile ar trebui să asigure că astfel de proiecte sunt, de asemenea, incluse în 
TYNDP.

Amendamentul 742
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 august 2013, propunerile de 
proiecte privind transportul și depozitarea 
gazelor care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 2 trebuie să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei pentru gaze 
naturale, elaborat de ENTSO pentru gaze 
naturale în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

eliminat
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Or. en

Justificare

Procesul TYNDP este deschis și flexibil, pentru a include PCI propuse de grupurile 
regionale.

Amendamentul 743
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 august 2013, propunerile de 
proiecte privind transportul și depozitarea 
gazelor care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 2 trebuie să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei pentru gaze naturale, 
elaborat de ENTSO pentru gaze naturale în 
temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(4) Propunerile de proiecte privind 
transportul și depozitarea gazelor care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a)-(d), fie fac parte din 
cel mai recent plan decenal de dezvoltare a 
rețelei pentru gaze naturale, elaborat de 
ENTSO pentru gaze naturale în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009, fie îndeplinesc criteriile 
enumerate la articolul 4 alineatul (1), 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) și 
anexa II punctul (2).

Or. en

Justificare

O selecție a PCI bazată în întregime pe planurile TYNDP nu include toate proiectele 
necesare pentru punerea în aplicare a coridoarelor prioritare de infrastructură energetică și 
trebuie completată cu proiecte suplimentare. În plus, proiectele care nu sunt incluse pe lista 
TYNDP/PCI se pot confrunta cu un risc de finanțare creat în mod artificial prin simpla 
existență a unei astfel de liste, denaturând în acest mod piața.

Amendamentul 744
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 august 2013, propunerile de 
proiecte privind transportul și depozitarea 
gazelor care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 2 trebuie să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei pentru gaze naturale, 
elaborat de ENTSO pentru gaze naturale în 
temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(4) După aprobarea primei liste cu 
proiecte de interes comun, pentru toate 
listele ulterioare de proiecte de interes 
comun adoptate la nivelul Uniunii, 
propunerile de proiecte privind transportul 
și depozitarea gazelor care se înscriu în 
categoriile prevăzute în anexa II punctul 2 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei pentru gaze 
naturale, elaborat de ENTSO pentru gaze 
naturale în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

TYNDP încă face progrese spre o perspectivă cuprinzătoare a tuturor proiectelor relevante în 
domeniul energiei electrice și al gazelor.

Amendamentul 745
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 august 2013, propunerile de 
proiecte privind transportul și depozitarea 
gazelor care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 2 trebuie să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei pentru gaze naturale, 
elaborat de ENTSO pentru gaze naturale în 
temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 noiembrie 2013, propunerile de 
proiecte privind recepția transporturilor 
de gaze, instalațiile de regazeificare sau 
decompresie a gazului natural lichefiat 
(GNL) și depozitarea gazelor, care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 2 trebuie să facă parte din cel mai 
recent plan decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru gaze naturale, elaborat de ENTSO 
pentru gaze naturale în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009.
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Or. en

Amendamentul 746
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 august 2013, propunerile de 
proiecte privind transportul și depozitarea 
gazelor care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 2 trebuie să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei pentru gaze naturale, 
elaborat de ENTSO pentru gaze naturale în 
temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(4) Pentru toate listele de proiecte de 
interes comun la nivelul Uniunii adoptate 
după 1 august 2013, propunerile de 
proiecte privind transportul gazelor, 
terminalele de gaze naturale lichefiate 
(GNL) și depozitarea gazelor care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 2 trebuie să facă parte din cel mai 
recent plan decenal de dezvoltare a rețelei 
pentru gaze naturale, elaborat de ENTSO 
pentru gaze naturale în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009.

Or. en

Amendamentul 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează 
în categoria prevăzută în anexa II 
punctul 4 trebuie prezentate ca parte a 
unui plan, elaborat de cel puțin două state 
membre, pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
transportul și depozitarea de dioxid de 
carbon, care urmează a fi înaintat direct 
Comisiei de către statele membre 

eliminat
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interesate sau de către entitățile 
desemnate de către statele membre 
respective.

Or. en

Justificare

Necesitățile de investiții pentru infrastructura de gaze și energie electrică sunt enorme până 
în 2020 și mai târziu și, prin urmare, nu justifică o alocare separată de granturi pentru 
transportul CSC și pentru infrastructura de depozitare în cadrul prezentului regulament. 
Regulamentul ar trebui să își păstreze în continuare direcția, pentru a obține rezultate în 
domeniul-cheie al energiei electrice și al gazului.

Amendamentul 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează 
în categoria prevăzută în anexa II 
punctul 4 trebuie prezentate ca parte a 
unui plan, elaborat de cel puțin două state 
membre, pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
transportul și depozitarea de dioxid de 
carbon, care urmează a fi înaintat direct 
Comisiei de către statele membre 
interesate sau de către entitățile 
desemnate de către statele membre 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 749
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează 
în categoria prevăzută în anexa II 
punctul 4 trebuie prezentate ca parte a 
unui plan, elaborat de cel puțin două state 
membre, pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
transportul și depozitarea de dioxid de 
carbon, care urmează a fi înaintat direct 
Comisiei de către statele membre 
interesate sau de către entitățile 
desemnate de către statele membre 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 750
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează 
în categoria prevăzută în anexa II 
punctul 4 trebuie prezentate ca parte a 
unui plan, elaborat de cel puțin două state 
membre, pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
transportul și depozitarea de dioxid de 
carbon, care urmează a fi înaintat direct 
Comisiei de către statele membre 
interesate sau de către entitățile 
desemnate de către statele membre 
respective.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează 
în categoria prevăzută în anexa II 
punctul 4 trebuie prezentate ca parte a 
unui plan, elaborat de cel puțin două state 
membre, pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
transportul și depozitarea de dioxid de 
carbon, care urmează a fi înaintat direct 
Comisiei de către statele membre 
interesate sau de către entitățile 
desemnate de către statele membre 
respective.

eliminat

Or. nl

Justificare

Deoarece fiabilitatea economică și comercială a CSC încă trebuie demonstrată și tehnologia 
nu se așteaptă să se răspândească la scară largă înainte de 2020, niciun sprijin financiar 
pentru aceasta nu ar trebui prevăzut în prezentul regulament. Sprijinul financiar pentru 
cercetare în domeniul unor posibile CSC este prevăzut deja prin alte canale europene.

Amendamentul 752
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează în 
categoria prevăzută în anexa II punctul 4 
trebuie prezentate ca parte a unui plan, 
elaborat de cel puțin două state membre, 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri 
transfrontaliere pentru transportul și 

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează în 
categoria prevăzută în anexa II punctul 4 
trebuie prezentate ca parte a unui plan, 
elaborat de cel puțin două state membre, 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri 
transfrontaliere pentru transportul și 
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depozitarea de dioxid de carbon, care 
urmează a fi înaintat direct Comisiei de 
către statele membre interesate sau de către 
entitățile desemnate de către statele 
membre respective.

depozitarea de dioxid de carbon, care 
urmează a fi înaintat direct Comisiei de 
către statele membre interesate sau de către 
entitățile desemnate de către statele 
membre respective. Adoptarea listei 
regionale finale în cadrul grupului și al 
grupului de coordonare la înalt nivel 
(HLSG) ar trebui să aibă la bază un 
consens. În acest scop, niciun aviz 
nefavorabil privind includerea fiecărui 
proiect enumerat nu trebuie să fie
exprimat de niciun stat membru al 
grupului regional, pentru care proiectul 
ar trebui să aibă un impact semnificativ, 
în special asupra exploatării 
infrastructurilor sale energetice, asupra 
pieței sale interne sau asupra securității 
aprovizionării. Dacă se întâmplă astfel, 
avizul este motivat, în special pe baza 
avizului agenției sau a evaluării Comisiei 
pentru proiectele de transport de petrol și 
de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 753
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează în 
categoria prevăzută în anexa II punctul 4 
trebuie prezentate ca parte a unui plan, 
elaborat de cel puțin două state membre,
pentru dezvoltarea unei infrastructuri 
transfrontaliere pentru transportul și 
depozitarea de dioxid de carbon, care 
urmează a fi înaintat direct Comisiei de 
către statele membre interesate sau de către 
entitățile desemnate de către statele 
membre respective.

(5) Proiectele propuse privind transportul 
dioxidului de carbon care se încadrează în 
categoria prevăzută în anexa II punctul 4 
trebuie prezentate ca parte a unui plan, 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri 
transfrontaliere pentru transportul și 
depozitarea de dioxid de carbon, care 
urmează a fi înaintat direct Comisiei de 
către statele membre interesate sau de către 
entitățile desemnate de către statele 
membre respective.
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Amendamentul 754
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La evaluarea propunerilor de proiecte 
privind energia electrică și gazele care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2, 
fiecare grup, fără a aduce atingere 
prevederilor de la punctul 4, ține cont de 
analiza efectuată în conformitate cu 
prevederile articolului 12 alineatul (7) 
pentru propunerile de proiecte privind 
electricitatea și gazele care se înscriu în 
categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2 în 
planurile decenale cele mai recente 
privind dezvoltarea rețelei de gaze și 
electricitate, elaborate de ENTSO pentru 
energie electrică și de ENTSO pentru 
gaze naturale, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentele (CE) 
nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009.

(6) La evaluarea propunerilor de proiecte 
privind energia electrică și gazele care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul 1 literele (a) – (d) și punctul 2, 
fiecare grup, fără a aduce atingere 
prevederilor de la punctul 4, ține cont de 
rezultatele analizelor cost-beneficiu 
încheiate.

Or. en

Justificare

PCI care nu sunt incluse în cel mai recent TYNDP ar trebui să fie, de asemenea, însoțite de o 
analiză cost-beneficiu.

Amendamentul 755
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru transportul de energie electrică, 
proiectul schimbă capacitatea de transfer 
a rețelei la frontiera statului membru 
respectiv cu unul sau mai multe alte state 
membre, sau la orice altă secțiune 
transversală a aceluiași coridor de 
transport, cu minimum 500 MW, 
comparativ cu situația în care proiectul 
nu ar fi pus în funcțiune;

(a) pentru transportul de energie electrică, 
proiectul ar trebui să aibă o capacitate de 
generare instalată de cel puțin 250 MW și 
o producție anuală medie de 400 GWh, pe 
baza gestionării propuse a instalației, care 
va fi verificată pe parcursul primilor trei 
ani de funcționare;

Or. es

Justificare

Creșterea capacității de transfer cu 500 MW pentru ca un proiect să obțină un statut de PCI 
poate fi rezonabilă pentru proiectele transfrontaliere, însă acesta este un nivel foarte ridicat, 
atunci când este aplicată proiectelor interne din cadrul unui singur stat membru. Aceasta dă 
naștere unei bariere de facto proiectelor interne care dobândesc statutul de PCI și ar trebui 
stabilită la un nivel mult mai mic.

Amendamentul 756
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru transportul de energie electrică, 
proiectul schimbă capacitatea de transfer a 
rețelei la frontiera statului membru 
respectiv cu unul sau mai multe alte state 
membre, sau la orice altă secțiune 
transversală a aceluiași coridor de 
transport, cu minimum 500 MW, 
comparativ cu situația în care proiectul nu 
ar fi pus în funcțiune;

(a) pentru transportul de energie electrică, 
proiectul schimbă capacitatea de transfer a 
rețelei la frontiera statului membru 
respectiv cu unul sau mai multe alte state 
membre, sau la orice altă secțiune 
transversală a aceluiași coridor de 
transport, cu minimum 500 MW sau 20 %
comparativ cu situația în care proiectul nu 
ar fi pus în funcțiune;

Or. de

Justificare

Pragul absolut pentru proiectele de transport al energiei electrice ar trebui suplimentat cu un 
prag relativ, pentru a permite proiectelor mai mici să obțină un statut de PCI.
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Amendamentul 757
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru depozitarea de energie electrică, 
proiectul oferă o capacitate de depozitare
care permite o producție anuală netă de 
energie electrică de cel puțin 500 GWh;

(b) pentru depozitarea de energie electrică, 
proiectul are o capacitate instalată de cel 
puțin 100 megawați (100 MW);

Or. en

Amendamentul 758
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru depozitarea de energie electrică, 
proiectul oferă o capacitate de depozitare 
care permite o producție anuală netă de 
energie electrică de cel puțin 500 GWh;

(b) pentru depozitarea de energie electrică, 
proiectul oferă o capacitate de depozitare
de cel puțin 100 GWh;

Or. de

Justificare

Principiul din anexa IV recunoaște că instalațiile de depozitare a energiei electrice pot fi 
proiecte de interes comun, însă doar instalația de depozitare permite o producție anuală netă 
de energie electrică de 500 GWh. În primul rând, criteriul standard al capacității de operare 
cu care are legătură formularea actuală nu este un factor determinant pentru centralele 
hidroelectrice cu acumulare prin pompare. Contribuția făcută de o centrală hidroelectrică cu 
acumulare prin pompare la stabilitatea rețelei este măsurată de fapt în termeni de 
performanță a turbinelor și a pompelor instalate. În al doilea rând, valoarea aleasă –
500 GWh – este prea mare.
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Amendamentul 759
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează aprovizionarea directă 
sau indirectă a cel puțin două state 
membre sau îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

Or. en

Justificare

Această teză nu este necesară, deoarece toate depozitările de gaze sau proiectele de gaze 
naturale comprimate/lichefiate pot aproviziona două sau mai multe state membre atât timp 
cât capacitatea de interconectare între statele membre este instalată. 

Amendamentul 760
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează aprovizionarea directă 
sau indirectă a cel puțin două state 
membre sau îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

Or. en
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Justificare

Această teză nu este necesară, deoarece toate depozitările de gaze sau proiectele de gaze 
naturale comprimate/lichefiate pot aproviziona două sau mai multe state membre, atât timp 
cât capacitatea de interconectare între statele membre este instalată. 

Amendamentul 761
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează aprovizionarea directă 
sau indirectă a cel puțin două state 
membre sau îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează îndeplinirea standardului 
privind infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

Or. en

Amendamentul 762
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează aprovizionarea directă 
sau indirectă a cel puțin două state membre 
sau îndeplinirea standardului privind 
infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010;

(d) pentru depozitarea gazelor sau pentru 
gazele naturale lichefiate/comprimate, 
proiectul vizează aprovizionarea directă 
sau indirectă a cel puțin două state membre 
sau îndeplinirea standardului privind 
infrastructura (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010, inclusiv instalațiile de 
depozitare conectate la rețelele de 



AM\900619RO.doc 77/125 PE488.000v01-00

RO

distribuție.

Or. de

Justificare

Deoarece instalațiile de depozitare pot fi conectate la rețeaua de distribuție, dar pot fi încă 
necesare pentru garantarea securității aprovizionării și a flexibilității, acestea ar trebui să fie 
eligibile pentru statutul PCI.

Amendamentul 763
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații 
de înaltă tensiune și de tensiune medie 
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente de energie 
electrică, proiectul este conceput pentru 
echipamente și instalații de înaltă tensiune 
și de tensiune medie proiectate pentru o 
tensiune de minimum 10 kV. Proiectul 
implică operatori de sisteme de transport și 
de distribuție din cel puțin două state 
membre, care acoperă cel puțin 100 000 de 
utilizatori care produc sau consumă energie 
electrică sau ambele, într-o zonă de 
consum de minimum 300 GWh/an, din 
care cel puțin 20 % provin din resurse 
nedispecerizabile. Pentru rețelele 
inteligente de gaze, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații 
de înaltă tensiune și de tensiune medie 
proiectate pentru o presiune de minimum 
1 bar. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din 
cel puțin două state membre, care acoperă 
cel puțin 100 000 de utilizatori care 
produc sau consumă energie electrică sau 
ambele, într-o zonă de consum de 
minimum 500 GWh/an.

Or. fr
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Justificare

Rețelele inteligente de gaz ar trebui, de asemenea, promovate, deoarece acestea fac posibilă 
integrarea surselor regenerabile de energie și îmbunătățirea flexibilității și a eficienței.

Amendamentul 764
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații 
de înaltă tensiune și de tensiune medie 
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din 
cel puțin două state membre, care acoperă 
cel puțin 100 000 de utilizatori care produc 
sau consumă energie electrică sau ambele, 
într-o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru orice nivel de tensiune. 
Proiectul implică inițiatori colaboratori de 
proiecte din cel puțin două state membre, 
care acoperă cel puțin 100 000 de 
utilizatori care produc sau consumă energie 
electrică sau ambele, într-o zonă de 
consum de minimum 300 GWh/an, din 
care, prin contribuția proiectului, cel 
puțin 20 % vor proveni din resurse 
regenerabile și nedispecerizabile..

Or. en

Justificare

Prin urmare, sfera de aplicare a rețelelor inteligente trebuie extinsă la rețelele de joasă 
tensiune, la care, în prezent, majoritatea beneficiilor pot fi obținute din desfășurarea lor și la 
care este conectat cel mai mare număr de consumatori și de facilități private mici de 
producere a energiei. Colaborarea transfrontalieră încurajează achiziționarea de know-how, 
în special dacă sunt implicați furnizori de echipament, tehnologie și servicii.

Amendamentul 765
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este
conceput pentru echipamente și instalații
de înaltă tensiune și de tensiune medie 
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul 
poate fi conceput pentru echipamente și 
instalații de orice nivel de tensiune. 
Proiectul implică operatori de sisteme de 
transport și/sau de distribuție din cel puțin 
două state membre, care acoperă cel puțin 
10 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
100 GWh/an, din care, grație contribuțiilor 
aduse proiectului, cel puțin 20 % provin 
din surse regenerabile de energie
nedispecerizabile.

Or. nl

Amendamentul 766
Bernd Lange

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații 
de înaltă tensiune și de tensiune medie
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 %
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații 
de toate nivelurile de tensiune proiectate 
pentru o tensiune de minimum 10 kV. 
Proiectul implică operatori de sisteme de 
transport și/sau de distribuție care acoperă 
cel puțin 10 000 de utilizatori care produc 
sau consumă energie electrică sau ambele, 
într-o zonă de consum de minimum 
100 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse regenerabile 
nedispecerizabile.

Or. de

Amendamentul 767
Henri Weber
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Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații
de înaltă tensiune și de tensiune medie 
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații
de înaltă, medie și joasă tensiune, astfel 
cum este definit în standardele europene 
aplicabile. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 50 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
150 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile și/sau 
resurse distribuite.

Or. fr

Amendamentul 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații
de înaltă tensiune și de tensiune medie
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații și 
instalații de înaltă tensiune și de tensiune 
medie și joasă, astfel cum este definit în 
standardele europene aplicabile. Proiectul 
implică operatori de sisteme de transport și 
de distribuție din cel puțin două state 
membre, care acoperă cel puțin 100 000 de 
utilizatori care produc sau consumă energie 
electrică sau ambele, într-o zonă de 
consum de minimum 300 GWh/an, din 
care cel puțin 20 % provin din resurse 
nedispecerizabile.

Or. en
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Amendamentul 769
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații
de înaltă tensiune și de tensiune medie
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 
puțin două state membre, care acoperă cel 
puțin 100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații și 
instalații de înaltă tensiune și de tensiune 
medie și joasă, astfel cum este definit în 
standardele europene aplicabile. Proiectul 
implică operatori de sisteme de transport și 
de distribuție care acoperă cel puțin 
100 000 de utilizatori care produc sau 
consumă energie electrică sau ambele, într-
o zonă de consum de minimum 
300 GWh/an, din care cel puțin 20 % 
provin din resurse nedispecerizabile.

Or. en

Justificare

Criteriile de selecție a proiectelor de rețele inteligente trebuie stabilite într-un mod 
nediscriminatoriu. Trebuie respectat faptul că sunt utilizate niveluri mai mici de tensiune 
nominală pentru tensiunea medie în anumite țări ale UE . Referința la „cel puțin două state 
membre” este contradictorie, deoarece anexa IV punctul 1 are legătură cu proiecte cu un 
impact transfrontalier semnificativ (…) desfășurate pe teritoriul unui stat membru”.

Amendamentul 770
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) contribuie la asigurarea solidarității 
între statele membre, în cazul în care un 
stat membru se confruntă, temporar sau 
permanent, cu lipsa energiei;
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Or. ro

Amendamentul 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– calcularea, pentru proiectele 
transfrontaliere, a impactului asupra 
capacității de transfer a rețelei în ambele 
direcții ale fluxului de energie, măsurată în 
funcție de cantitatea de energie (în MW) 
sau, pentru proiectele cu un impact 
transfrontalier semnificativ, a impactului 
asupra capacității de transfer a rețelei la 
frontierele dintre statele membre implicate, 
dintre statele membre implicate și țări terțe 
sau pe teritoriul statelor membre implicate, 
precum și asupra echilibrării raportului 
cerere-ofertă și asupra funcționării rețelelor 
în statele membre implicate;

– calcularea, pentru proiectele 
transfrontaliere, a impactului asupra 
capacității de transfer a rețelei în ambele 
direcții ale fluxului de energie, măsurată în 
funcție de cantitatea de energie (în MW) și 
contribuția acestora pentru a atinge 
capacitatea minimă de 10 % aprobată de 
Consiliului European sau, pentru 
proiectele cu un impact transfrontalier 
semnificativ, a impactului asupra 
capacității de transfer a rețelei la frontierele 
dintre statele membre implicate, dintre 
statele membre implicate și țări terțe sau pe 
teritoriul statelor membre implicate, 
precum și asupra echilibrării raportului 
cerere-ofertă și asupra funcționării rețelelor 
în statele membre implicate;

Or. en

Amendamentul 772
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Interoperabilitatea și siguranța în 
funcționare a sistemului se măsoară 
conform analizei efectuate în cel mai 
recent plan decenal privind dezvoltarea 
rețelei de energie electrică, în special prin 
evaluarea impactului proiectului asupra 

(c) Interoperabilitatea și siguranța în 
funcționare a sistemului se măsoară 
conform analizei efectuate în cel mai 
recent plan decenal privind dezvoltarea 
rețelei de energie electrică, în special prin 
evaluarea impactului proiectului asupra 
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previziunilor de neasigurare a sarcinii în 
zona de analiză, astfel cum este definită în 
anexa V punctul 10, în funcție de adaptarea 
producției și a transportului pentru o serie 
de perioade de sarcină caracteristice, ținând 
cont de modificările previzibile în materie 
de fenomene meteorologice extreme și 
impactul acestora asupra rezilienței 
infrastructurii.

previziunilor de neasigurare a sarcinii în 
zona de analiză, astfel cum este definită în 
anexa V punctul 10, în funcție de adaptarea 
producției și a transportului pentru o serie 
de perioade de sarcină caracteristice, ținând 
cont de modificările previzibile în materie 
de fenomene meteorologice extreme și 
impactul acestora asupra rezilienței 
infrastructurii și acordând o atenție
cuvenită disponibilității unui control 
independent și fiabil al operării și al 
serviciilor sistemului.

Or. en

Amendamentul 773
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Interoperabilitatea și siguranța în 
funcționare a sistemului se măsoară 
conform analizei efectuate în cel mai 
recent plan decenal privind dezvoltarea 
rețelei de energie electrică, în special prin 
evaluarea impactului proiectului asupra 
previziunilor de neasigurare a sarcinii în 
zona de analiză, astfel cum este definită în 
anexa V punctul 10, în funcție de adaptarea 
producției și a transportului pentru o serie 
de perioade de sarcină caracteristice, ținând 
cont de modificările previzibile în materie 
de fenomene meteorologice extreme și 
impactul acestora asupra rezilienței 
infrastructurii.

(c) Interoperabilitatea și siguranța în 
funcționare a sistemului se măsoară 
conform analizei efectuate în cel mai 
recent plan decenal privind dezvoltarea 
rețelei de energie electrică, în special prin 
evaluarea impactului proiectului asupra 
previziunilor de neasigurare a sarcinii în 
zona de analiză, astfel cum este definită în 
anexa V punctul 10, în funcție de adaptarea 
producției și a transportului pentru o serie 
de perioade de sarcină caracteristice, ținând 
cont de modificările previzibile ale 
fenomenelor meteorologice extreme și 
impactul acestora asupra rezilienței 
infrastructurii.

Or. en

Amendamentul 774
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) contribuie la asigurarea solidarității 
între statele membre, în cazul în care un 
stat membru se confruntă, temporar sau 
permanent, cu lipsa energiei;

Or. ro

Amendamentul 775
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1 – subpunctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Măsurarea acestor criterii are la bază 
doar scenarii care îndeplinesc în 
întregime obiectivele 
Directivei 2009/28/CE, celelalte legislații 
relevante ale Uniunii și obiectivele pe 
termen lung ale politicilor din foile de 
parcurs 2050. Abaterea de la acestea 
necesită o aprobare scrisă, atât din partea 
agenției, cât și a Comisiei, iar această 
aprobare se publică.

Or. en

Amendamentul 776
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Gradul de sustenabilitate: acest 
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criteriu se măsoară prin evaluarea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a impactului asupra mediului a 
infrastructurii de rețele de energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Pentru a stabili o coerență în aplicarea criteriilor în rândul categoriilor de proiecte, nivelul 
de sustenabilitate ar trebui enumerat în fiecare dintre acestea, nu doar într-o singură 
categorie de proiecte, iar definiția criteriilor ar trebui să fie identică.

Amendamentul 777
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Încurajarea eliminării insulelor 
energetice existente. 

Or. es

Justificare

Acest lucru este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor de integrare prevăzute de 
regulament.

Amendamentul 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concurența se măsoară pe baza 
diversificării, inclusiv a facilitării accesului 
la sursele locale de aprovizionare, luând 
succesiv în considerare diversificarea 
surselor, a partenerilor și a rutelor și 
impactul noilor capacități asupra indicelui 

(b) concurența se măsoară pe baza 
diversificării, cu excepția celei de la 
nivelul Uniunii, dar inclusiv a facilitării 
accesului la sursele locale de 
aprovizionare, luând succesiv în 
considerare diversificarea surselor, a 
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Herfindahl-Hirschman, calculat la nivelul 
capacității pentru zona de analiză, astfel 
cum este definită în anexa V punctul 10.

partenerilor și a rutelor și impactul noilor 
capacități asupra indicelui Herfindahl-
Hirschman, calculat la nivelul capacității 
pentru zona de analiză, astfel cum este 
definită în anexa V punctul 10.

Or. en

Amendamentul 779
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concurența se măsoară pe baza 
diversificării, inclusiv a facilitării accesului 
la sursele locale de aprovizionare, luând 
succesiv în considerare diversificarea 
surselor, a partenerilor și a rutelor și 
impactul noilor capacități asupra indicelui 
Herfindahl-Hirschman, calculat la nivelul 
capacității pentru zona de analiză, astfel 
cum este definită în anexa V punctul 10.

(b) concurența se măsoară pe baza 
diversificării, inclusiv a facilitării accesului 
la sursele locale de aprovizionare, luând în 
considerare în același timp diversificarea 
surselor, a partenerilor și a rutelor și 
impactul noilor capacități asupra indicelui 
Herfindahl-Hirschman, calculat la nivelul 
capacității pentru zona de analiză, astfel 
cum este definită în anexa V punctul 10.

Or. en

Justificare

Modificări propuse pentru claritatea limbajului.

Amendamentul 780
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concurența se măsoară pe baza 
diversificării, inclusiv a facilitării accesului 
la sursele locale de aprovizionare, luând 
succesiv în considerare diversificarea 

(b) concurența se măsoară pe baza 
diversificării, la nivelul Uniunii, inclusiv a 
facilitării accesului la sursele locale de 
aprovizionare, luând succesiv în 
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surselor, a partenerilor și a rutelor și 
impactul noilor capacități asupra indicelui 
Herfindahl-Hirschman, calculat la nivelul 
capacității pentru zona de analiză, astfel 
cum este definită în anexa V punctul 10.

considerare diversificarea surselor, a 
partenerilor și a rutelor și impactul noilor 
capacități asupra indicelui Herfindahl-
Hirschman, calculat la nivelul capacității 
pentru zona de analiză, astfel cum este 
definită în anexa V punctul 10.

Or. en

Justificare

Scopul este de a menține perspectiva europeană.

Amendamentul 781
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, la favorizarea producției de 
rezervă care să înlocuiască energia 
electrică din surse regenerabile sau a 
transportului de gaze obținute prin 
transformarea energiei electrice și de 
biogaze, ținând cont de schimbările 
previzionate ale condițiilor climaterice.

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
2020 și cu foaia de parcurs privind 
emisiile scăzute de carbon pentru 2050 și
la favorizarea producției de rezervă care să 
înlocuiască energia electrică din surse 
regenerabile sau a transportului de gaze 
obținute prin transformarea energiei 
electrice și de biogaze, ținând cont de 
schimbările previzionate ale condițiilor 
climaterice.

Or. en

Justificare

Consiliul European întrunit în octombrie 2009 a aprobat obiectivul UE de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 80-95 % până în 2050, ceea ce va impune un 
sector energetic cu emisii de carbon reduse la zero. Toate infrastructurile finanțate de UE ar 
trebui să sprijine obiectivele obligatorii actuale privind gazele cu efect de seră și energia 
regenerabilă 2020 și să fie în conformitate cu obiectivele foii de parcurs privind o economie 
cu emisii reduse de carbon pentru 2050.
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Amendamentul 782
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, la favorizarea producției de 
rezervă care să înlocuiască energia 
electrică din surse regenerabile sau a 
transportului de gaze obținute prin 
transformarea energiei electrice și de 
biogaze, ținând cont de schimbările 
previzionate ale condițiilor climaterice.

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, în conformitate cu obiectivele 
2020 și cu foaia de parcurs privind 
emisiile scăzute de carbon pentru 2050 și
la favorizarea producției de rezervă care să 
înlocuiască energia electrică din surse 
regenerabile sau a transportului de gaze 
obținute prin transformarea energiei 
electrice și de biogaze, ținând cont de 
schimbările previzionate ale condițiilor 
climaterice.

Or. en

Justificare

Consiliul European întrunit în octombrie 2009 a aprobat obiectivul UE de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 80-95 % până în 2050, ceea ce va impune un 
sector energetic cu emisii de carbon reduse la zero. Toate infrastructurile finanțate de UE ar 
trebui să sprijine obiectivele obligatorii actuale privind gazele cu efect de seră și energia 
regenerabilă 2020 și să fie în conformitate cu obiectivele foii de parcurs privind o economie 
cu emisii reduse de carbon pentru 2050.

Amendamentul 783
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, la favorizarea producției de 
rezervă care să înlocuiască energia 
electrică din surse regenerabile sau a 

(d) sustenabilitatea se măsoară prin 
evaluarea impactului asupra mediului al 
infrastructurii de gaze și ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, la favorizarea producției de 
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transportului de gaze obținute prin 
transformarea energiei electrice și de 
biogaze, ținând cont de schimbările 
previzionate ale condițiilor climaterice.

rezervă care să înlocuiască energia 
electrică din surse regenerabile sau a 
transportului de gaze obținute prin 
transformarea energiei electrice și de 
biogaze, ținând cont de schimbările 
previzionate ale condițiilor climaterice.

Or. en

Justificare

Impactul asupra mediului se adaugă pentru a asigura un nivel minim de coerență cu criteriile 
de sustenabilitate ale celorlalte categorii de proiecte.

Amendamentul 784
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, la favorizarea producției de 
rezervă care să înlocuiască energia 
electrică din surse regenerabile sau a 
transportului de gaze obținute prin 
transformarea energiei electrice și de 
biogaze, ținând cont de schimbările 
previzionate ale condițiilor climaterice.

(d) sustenabilitatea se măsoară ca fiind 
contribuția unui proiect la reducerea 
emisiilor, la favorizarea producției de 
rezervă care să înlocuiască energia 
electrică din surse regenerabile sau a 
transportului de gaze obținute prin 
transformarea energiei electrice și de 
biogaze, ținând cont de schimbările 
previzionate ale fenomenelor 
meteorologice extreme.

Or. en

Amendamentul 785
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contribuie la asigurarea solidarității 
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între statele membre, în cazul în care un 
stat membru se confruntă, temporar sau 
permanent, cu lipsa energiei;

Or. ro

Amendamentul 786
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Gradul de sustenabilitate: acest criteriu 
se măsoară prin evaluarea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
impactului asupra mediului pe care îl au 
infrastructurile rețelelor de energie 
electrică;

(a) Gradul de sustenabilitate: acest criteriu 
se măsoară prin evaluarea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, a 
conformității cu obiectivele 2020 și cu 
foaia de parcurs privind emisiile reduse 
de carbon pentru 2050, și a impactului 
asupra mediului pe care îl au 
infrastructurile rețelelor de energie 
electrică;

Or. en

Justificare

Consiliul European a aprobat obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu până la 80-95 % până în 2050, ceea ce va impune un sector energetic cu emisii de carbon 
reduse la zero. Toate infrastructurile finanțate de UE ar trebui să sprijine obiectivele 
obligatorii actuale privind gazele cu efect de seră și energia regenerabilă 2020 și să fie în 
conformitate cu obiectivele foii de parcurs privind o economie cu emisii reduse de carbon 
pentru 2050.

Amendamentul 787
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Gradul de sustenabilitate: acest criteriu (a) Gradul de sustenabilitate: acest criteriu 
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se măsoară prin evaluarea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
impactului asupra mediului pe care îl au 
infrastructurile rețelelor de energie 
electrică;

se măsoară prin evaluarea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, a 
conformității cu obiectivele 2020 și cu 
foaia de parcurs privind emisiile reduse 
de carbon pentru 2050, și a impactului 
asupra mediului pe care îl au 
infrastructurile rețelelor de energie 
electrică;

Or. en

Justificare

Consiliul European a aprobat obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu până la 80-95 % până în 2050, ceea ce va impune un sector energetic cu emisii de carbon 
reduse la zero. Toate infrastructurile finanțate de UE ar trebui să sprijine obiectivele 
obligatorii actuale privind gazele cu efect de seră și energia regenerabilă 2020 și să fie în 
conformitate cu obiectivele foii de parcurs privind o economie cu emisii reduse de carbon 
2050.

Amendamentul 788
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) adaptarea unor volume semnificativ 
mai mari de cereri de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon, cum ar fi 
vehiculele electrice, printr-o intervenție 
avansată asupra tehnicii și a pieței.

Or. en

Amendamentul 789
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4 – litera fb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) contribuie la asigurarea solidarității 
între statele membre, în cazul în care un 
stat membru se confruntă, temporar sau 
permanent, cu lipsa energiei;

Or. ro

Amendamentul 790
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) (1) În ceea ce privește proiectele 
asociate rețelelor inteligente de gaze, 
fiecare funcție este evaluată conform 
următoarelor criterii:
(a) gradul de sustenabilitate: 
conformitatea cu acest criteriu se 
măsoară prin evaluarea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
impactului asupra mediului pe care îl au 
infrastructurile de rețele de gaze; 
(b) capacitatea rețelelor de transport și 
distribuție de a fi conectate și de a 
transporta gaze de la utilizatori și către 
aceștia: conformitatea cu acest criteriu 
este măsurată prin estimarea capacității 
resurse-energie instalate în rețelele de 
distribuție, a nivelului maxim permis de 
injectare a gazului, care nu dă naștere 
unor riscuri de congestionare a rețelelor 
de transport, și a energiei neextrase din 
surse regenerabile, având în vedere 
riscurile asociate congestionării sau 
siguranței;
(c) conectivitatea rețelei și accesul la toate 
categoriile de utilizatori de rețele: 
conformitatea cu aceste criterii este 
măsurată prin evaluarea metodelor 
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utilizate pentru a calcula modalitățile în 
care încărcăturile și tarifele sunt 
structurate, pentru utilizatorii care produc 
sau consumă energie electrică sau 
ambele, și prin evaluarea gradului de 
flexibilitate operațională oferit pentru a 
garanta echilibrarea dinamică a gazului 
din rețea, după caz; 
(d) securitatea și calitatea aprovizionării: 
conformitatea cu acest criteriu este 
măsurată prin evaluarea procentului de 
gaze produse din surse regenerabile, 
stabilitatea sistemului de gaze și durata și 
frecvența întreruperilor per consumator, 
inclusiv a defecțiunilor cauzate de vreme;
(e) eficiența și calitatea serviciului în ceea 
ce privește aprovizionarea cu gaze și 
operarea rețelei: conformitatea cu acest 
criteriu este măsurată prin evaluarea 
nivelului pierderilor care au legătură cu 
rețelele de transport și distribuție, a 
procentului dintre nivelurile minime și 
maxime ale cererii de gaze într-o perioadă 
de timp stabilită, a modalității în care 
partea cererii este implicată în piețele de 
gaze și a măsurilor de eficiență energetică 
(nivelul actual mediu de utilizare, de 
exemplu) a componentelor rețelei de gaze 
și a disponibilității acestora (care este 
determinată de operațiunile de întreținere 
programate și neprogramate), precum și a 
impactului acestora din urmă asupra 
performanței rețelei și a disponibilității 
reale a capacității rețelei, astfel cum este 
stabilită pe baza disponibilității sale 
nominale.

Or. fr

Amendamentul 791
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Gradul de sustenabilitate: acest 
criteriu se măsoară prin evaluarea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a impactului asupra mediului al 
infrastructurii de transport al petrolului.

Or. en

Amendamentul 792
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Metodologia se bazează pe un set 
comun de date de intrare corespunzătoare 
sistemelor de energie electrică și de gaze 
naturale ale Uniunii pentru anii n+5, n+10, 
n+15 și n+20, unde n este anul în care se 
efectuează analiza. Setul de date cuprinde, 
cel puțin:

(1) Metodologia se bazează pe un set 
comun de date de intrare corespunzătoare 
sistemelor de energie electrică și de gaze 
naturale ale Uniunii pentru anii n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 și n+40 unde n este anul 
în care se efectuează analiza. Setul de date 
cuprinde, cel puțin:

Or. en

Justificare

Analizele cost-beneficiu trebuie să ia în considerare întreaga durată de funcționare a 
infrastructurii și posibilele modificări din cadrul sectorului energetic pe parcursul acestei 
perioade, ca urmare a obiectivelor privind emisiile reduse de carbon.

Amendamentul 793
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Metodologia se bazează pe un set 
comun de date de intrare corespunzătoare 
sistemelor de energie electrică și de gaze 
naturale ale Uniunii pentru anii n+5, n+10, 
n+15 și n+20, unde n este anul în care se 
efectuează analiza. Setul de date cuprinde, 
cel puțin. Setul de date cuprinde, cel puțin:

(1) Metodologia se bazează pe un set 
comun de date de intrare corespunzătoare 
sistemelor de energie electrică și de gaze 
naturale ale Uniunii pentru anii n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 și n+40 unde n este anul 
în care se efectuează analiza. Setul de date 
cuprinde, cel puțin:

Or. en

Justificare

Având în vedere că durata de viață tehnică a proiectelor de infrastructură energetică, în 
special pentru rețelele de transport al energiei electrice, poate depăși 40 de ani, pentru 
analiză este necesară o astfel de perspectivă pe termen lung. În plus, este necesar un interval 
de timp mai mare pentru ca analiza să includă obiectivele impuse pe termen lung ale politicii 
UE.

Amendamentul 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Metodologia se bazează pe un set 
comun de date de intrare corespunzătoare 
sistemelor de energie electrică și de gaze 
naturale ale Uniunii pentru anii n+5, n+10, 
n+15 și n+20, unde n este anul în care se 
efectuează analiza. Setul de date cuprinde, 
cel puțin. Setul de date cuprinde, cel puțin:

(1) Metodologia se bazează pe un set 
comun de date de intrare corespunzătoare 
sistemelor de energie electrică și de gaze 
naturale ale Uniunii pentru anii n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 și n+40, unde n este 
anul în care se efectuează analiza. Setul de 
date cuprinde, cel puțin:

Or. en

Amendamentul 795
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește energia electrică: 
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de 
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 
în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție (inclusiv 
capacitatea echipată pentru captarea 
dioxidului de carbon), depozitare și 
transport pentru care a fost luată o decizie 
finală de investiții și care urmează să fie 
puse în funcțiune până la sfârșitul anului 
n+5;

(a) în ceea ce privește energia electrică: 
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului și 
valorile calorifice (inclusiv biomasă, 
cărbune, lignit, gaze, petrol și produse 
petroliere relevante), prețurile dioxidului 
de carbon, prețurile energiei electrice 
pentru sarcinii de bază și de vârf,
compoziția rețelei de transport și, dacă este 
cazul, a rețelei de distribuție, și evoluția 
acesteia, luându-se în considerare toate 
proiectele noi și semnificative de producție 
(inclusiv capacitatea echipată pentru 
captarea dioxidului de carbon), depozitare 
și transport pentru care a fost luată o 
decizie finală de investiții și care urmează 
să fie puse în funcțiune până la sfârșitul 
anului n+5;

Or. en

Amendamentul 796
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește energia electrică: 
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 

(a) în ceea ce privește energia electrică: 
scenarii privind cererea, capacitățile de 
producție în funcție de tipul 
combustibilului (biomasă, energie 
geotermică, hidroenergie, gaze, energie 
nucleară, petrol, combustibili solizi, 
energie eoliană, energie solară fotovoltaică, 
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energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de 
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 
în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție (inclusiv 
capacitatea echipată pentru captarea 
dioxidului de carbon), depozitare și 
transport pentru care a fost luată o decizie 
finală de investiții și care urmează să fie 
puse în funcțiune până la sfârșitul anului 
n+5;

energie solară concentrată, alte tehnologii 
regenerabile) și locația geografică a 
acestora, prețurile combustibilului (inclusiv 
biomasă, cărbune, gaze și petrol), prețurile 
dioxidului de carbon, compoziția rețelei de 
transport și, dacă este cazul, a rețelei de 
distribuție, și evoluția acesteia, luându-se 
în considerare toate proiectele noi și 
semnificative de producție, depozitare și 
transport pentru care a fost luată o decizie 
finală de investiții și care urmează să fie 
puse în funcțiune până la sfârșitul anului 
n+5;

Or. de

Amendamentul 797
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește gazele naturale 
scenarii privind cererea, importurile, 
prețurile combustibilului (inclusiv cărbune, 
gaz și petrol), prețurile dioxidului de 
carbon, compoziția rețelei de transport și 
evoluția acesteia, luându-se în considerare 
toate proiectele noi pentru care a fost luată 
o decizie finală de investiții și care 
urmează să fie puse în funcțiune până la 
sfârșitul anului n+5;

(b) în ceea ce privește gazele naturale 
scenarii privind cererea, importurile, 
prețurile combustibilului și valorile 
calorifice (inclusiv cărbune, lignit, gaz,
petrol și produse petroliere relevante), 
prețurile dioxidului de carbon, prețurile 
energiei electrice pentru sarcinii de bază 
și de vârf, compoziția rețelei de transport și 
evoluția acesteia, luând în considerare 
posibilitatea de dezvoltare în materie de 
gaze de șist în Europa și toate proiectele 
noi pentru care a fost luată o decizie finală 
de investiții și care urmează să fie puse în 
funcțiune până la sfârșitul anului n+5;

Or. en
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Amendamentul 798
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante. Comisia și 
Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei și 
obiectivul Consiliului European de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră cu 80-95 %, față de nivelurile din 
1990, până în 2050. Seturile de date 
utilizate pentru energia electrică, respectiv 
pentru gazele naturale sunt compatibile, în 
special în ceea ce privește ipotezele privind 
prețurile și volumele de pe fiecare piață.
Setul de date este elaborat după consultarea 
oficială a statelor membre și a 
organizațiilor care reprezintă toate părțile 
interesate relevante. Comisia și Agenția 
asigură accesul la datele comerciale 
necesare transmise de părțile terțe dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Consiliul European a aprobat obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu până la 80-95 % până în 2050, ceea ce va impune un sector energetic cu emisii de carbon 
reduse la zero. Este important ca seturile de date utilizate pentru analiza cost-beneficiu să 
reflecte obiectivele UE în domeniul energetic și al climatului și să fie în conformitate cu 
traiectoriile stabilite în Foaia de parcurs pentru 2050 privind energia a Comisiei Europene.

Amendamentul 799
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante. Comisia și 
Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei și 
reflectă obiectivele UE în domeniul 
energiei și al climei, astfel cum a fost 
afirmat, inter alia, prin concluziile 
Consiliului European. Seturile de date 
utilizate pentru energia electrică, respectiv 
pentru gazele naturale sunt compatibile, în 
special în ceea ce privește ipotezele privind 
prețurile și volumele de pe fiecare piață. 
Setul de date este elaborat după consultarea 
oficială a statelor membre și a 
organizațiilor care reprezintă toate părțile 
interesate relevante. Comisia și Agenția 
asigură accesul la datele comerciale 
necesare transmise de părțile terțe dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Consiliul European a aprobat obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu până la 80-95 % până în 2050, ceea ce va impune un sector energetic cu emisii de carbon 
reduse la zero. Este important ca seturile de date utilizate pentru analiza cost-beneficiu să 
reflecte obiectivele UE în domeniul energetic și al climatului și să fie în conformitate cu 
traiectoriile stabilite în foaia de parcurs pentru 2050 privind energia a Comisiei Europene.

Amendamentul 800
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
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ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor 
membre și a organizațiilor care reprezintă
toate părțile interesate relevante. Comisia 
și Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a agenției cu 
statele membre și toate părțile interesate 
relevante. Comisia și Agenția asigură 
accesul la datele comerciale necesare 
transmise de părțile terțe dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Transparența ar trebui să prevaleze: toate părțile interesate ar trebui să aibă șansa de a 
contribui la analiza de piață legată de metodologia cost-beneficiu, nu doar organizațiile care 
le reprezintă, dat fiind faptul că aceasta este o practică comună a consultărilor publice 
desfășurate de Comisie, Agenție și ENTSO.

Amendamentul 801
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor 
membre și a organizațiilor care reprezintă
toate părțile interesate relevante. Comisia 
și Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a agenției cu 
statele membre și toate părțile interesate 
relevante. Comisia și Agenția asigură 
accesul la datele comerciale necesare 
transmise de părțile terțe dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Aceeași justificare ca pentru articolul 12 punctul 2..
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Amendamentul 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor 
membre și a organizațiilor care reprezintă
toate părțile interesate relevante. Comisia 
și Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

(2) Setul de date reflectă prevederile
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este publicat 
și elaborat după consultarea oficială a 
statelor membre și a tuturor părților
interesate relevante. Comisia și Agenția 
asigură accesul la datele comerciale 
necesare transmise de părțile terțe dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Aceasta pentru a asigura deplina transparență în jurul procesului de selecție PCI, inclusiv a 
seturilor de date disponibile pentru analizele cost-beneficiu și includerea părții interesate în 
grupurile regionale. 

Amendamentul 803
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
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compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante. Comisia și 
Agenția asigură accesul la datele
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante, în special toți 
operatorii infrastructurilor de gaze. 
Comisia și Agenția asigură accesul la 
datele comerciale necesare transmise de 
părțile terțe dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a organizațiilor care reprezintă toate 
părțile interesate relevante. Comisia și 
Agenția asigură accesul la datele 
comerciale necesare transmise de părțile 
terțe dacă este cazul.

(2) Setul de date reflectă prevederile 
legislative naționale și ale Uniunii în 
vigoare la data efectuării analizei. Seturile 
de date utilizate pentru energia electrică, 
respectiv pentru gazele naturale sunt 
compatibile, în special în ceea ce privește 
ipotezele privind prețurile și volumele de 
pe fiecare piață. Setul de date este elaborat 
după consultarea oficială a statelor membre 
și a tuturor părților interesate relevante. 
Comisia și Agenția asigură accesul la 
datele comerciale necesare transmise de 
părțile terțe dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule. Costurile 
ar trebui să fie validate conform criteriilor 
de referință, pentru a evalua dacă sunt 
generate în mod eficient. De fiecare dată 
când un inițiator de proiect prezintă 
costuri care se abat de la criteriile de 
referință, acestea trebuie justificate față 
de autoritatea națională de reglementare 
și față de agenție.

Or. en

Amendamentul 806
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule. Analiza 
cost-beneficiu ia în considerare situația 
statelor membre mici și izolate din punct 
de vedere energetic, cu un număr limitat 
de utilizatori ai rețelei, unde piața nu va 
putea să autofinanțeze proiectele de 
interes comun.
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Or. en

Justificare

Dezavantajul din punct de vedere al concurenței statelor membre mici și izolate ar trebui să 
se reflecte în analiza cost-beneficiu.

Amendamentul 807
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor, precum și alte 
externalități de mediu. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 
urmează să fie folosite la calcule.

Or. en

Amendamentul 808
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, precum și, 
după caz, costurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor. Metodologia oferă 
orientări cu privire la ratele de scont care 

(5) Analiza cost-beneficiu ia în considerare 
cel puțin următoarele costuri: cheltuielile 
de capital, cheltuielile operaționale și 
cheltuielile de întreținere pe parcursul 
ciclului de viață al proiectului, costurile 
personale, precum și, după caz, costurile 
de dezafectare și de gestionare a deșeurilor. 
Metodologia oferă orientări cu privire la 
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urmează să fie folosite la calcule. ratele de scont care urmează să fie folosite 
la calcule.

Or. en

Amendamentul 809
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Analiza cost-beneficiu trebuie să ia 
în considerare și beneficiile obținute în 
urma unei realizări accelerate a 
proiectului datorită unei proceduri care 
permite o tehnologie neutră, având în 
vedere utilizarea tuturor opțiunilor de 
tehnologie, astfel cum este specificat în 
anexa II punctul (1a) sau o combinație a 
acestora, chiar dacă acestea pot impune 
costuri de investiții mai mari la început.

Or. en

Justificare

Este esențial ca analiza cost-beneficiu să ia în considerare toate aspectele proiectului și 
beneficiile posibile în mod semnificativ obținute ca urmare a unei realizări mai rapide a 
proiectului, care ar putea compensa costurile inițiale de investiții mai mari, precum 
împământarea parțială a liniilor de energie planificate.

Amendamentul 810
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru transportul și depozitarea 
energiei electrice, analiza cost-beneficiu ia 
în considerare cel puțin efectele asupra 

(6) Pentru transportul și depozitarea 
energiei electrice, analiza cost-beneficiu ia 
în considerare cel puțin efectele asupra 
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indicatorilor definiți în anexa III. În 
conformitate cu metodele aplicate la 
elaborarea celor mai recente planuri 
decenale de dezvoltare a rețelei în 
domeniul energiei electrice, se mai ține 
cont, în mod deosebit, de efectele 
proiectelor asupra următoarelor aspecte:

indicatorilor definiți în anexa III. În 
conformitate cu metodele aplicate la 
elaborarea celor mai recente planuri 
decenale de dezvoltare a rețelei în 
domeniul energiei electrice, se mai ține 
cont, în mod deosebit, de efectele 
proiectelor asupra următoarelor aspecte, 
precum și beneficiile pe care le implică 
realizarea accelerată a proiectului, 
compensând costurile de congestionare a 
rețelelor ca urmare a desfășurării tuturor 
opțiunilor tehnologice specificate în 
anexa II punctul (1a) sau o combinație a 
acestora:

Or. en

Amendamentul 811
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru transportul și depozitarea 
energiei electrice, analiza cost-beneficiu ia 
în considerare cel puțin efectele asupra 
indicatorilor definiți în anexa III. În 
conformitate cu metodele aplicate la 
elaborarea celor mai recente planuri 
decenale de dezvoltare a rețelei în 
domeniul energiei electrice, se mai ține 
cont, în mod deosebit, de efectele 
proiectelor asupra următoarelor aspecte:

(6) Pentru transportul și depozitarea 
energiei electrice, analiza cost-beneficiu ia 
în considerare cel puțin efectele asupra 
indicatorilor definiți în anexa IV. În 
conformitate cu metodele aplicate la 
elaborarea celor mai recente planuri 
decenale de dezvoltare a rețelei în 
domeniul energiei electrice, se mai ține 
cont, în mod deosebit, de efectele 
proiectelor asupra următoarelor aspecte:

Or. en

Amendamentul 812
Pavel Poc

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Congestionarea rețelei de energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Aceleași criterii ca în cazul proiectelor de gaze [punctul (7) litera (e)], care au legătură 
directă cu securitatea și disponibilitatea aprovizionării.

Amendamentul 813
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Congestionarea rețelei de energie 
electrică.

Or. en

Amendamentul 814
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru gaze, analiza cost-beneficiu 
trebuie să țină seama cel puțin de 
rezultatele testelor de piață, cum ar fi 
alocarea liberă a capacităților („open 
season”), impactul asupra indicatorilor 
definiți în anexa III și efectele următoare:

(7) Pentru gaze, analiza cost-beneficiu 
trebuie să țină seama cel puțin de impactul 
asupra indicatorilor definiți în anexa III și 
efectele următoare:

Or. en
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Justificare

Analiza legăturii dintre costurile și beneficiile rezultate ca urmare a proiectului ar trebui să 
ia în considerare dacă proiectul este fiabil din punct de vedere social, financiar și al 
mediului.

Amendamentul 815
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) probabilitatea de nefurnizare și 
cantitatea de energie nefurnizată și 
îmbunătățirea siguranței și calității 
aprovizionării;

(c) probabilitatea de nefurnizare și 
cantitatea de energie nefurnizată și 
îmbunătățirea siguranței și calității 
aprovizionării și a surselor de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 816
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) probabilitatea de nefurnizare și 
cantitatea de energie nefurnizată și 
îmbunătățirea siguranței și calității 
aprovizionării;

(c) probabilitatea de nefurnizare și 
cantitatea de energie nefurnizată și 
îmbunătățirea siguranței și calității 
aprovizionării la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 817
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la integrarea diferitor 
sectoare ale pieței gazelor naturale;

(d) contribuția la integrarea diferitor 
sectoare ale pieței gazelor naturale și 
ridicarea izolării regiunilor mai puțin 
favorizate și a regiunilor insulare;

Or. en

Amendamentul 818
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Contribuția la o aprovizionare mai 
echilibrată a diferitelor puncte de intrare 
în rețeaua europeană de gaze, 
maximizând facilitățile de import deja 
existente.

Or. en

Justificare

Este important ca toate punctele de intrare să fie identificate și să contribuie într-un mod 
echilibrat la aprovizionarea cu gaz în Europa. Dacă se obține acest lucru, Europa va putea 
să evite situații precum supradependența de gazele provenite din anumite țări. Fiecare punct 
de intrare are particularitățile sale și pot contribui la aducerea gazelor în Europa din diferite 
surse de proveniență și pe diferite rute. Infrastructurile actuale ar trebui să fie extinse la 
potențialul lor maxim.

Amendamentul 819
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Metoda detaliată utilizată pentru luarea (9) Metoda detaliată utilizată pentru luarea 
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în considerare a indicatorilor prevăzuți la 
alineatele (6)-(8) se elaborează după 
consultarea oficială a organizațiilor care 
reprezintă toate părțile interesate relevante.

în considerare a indicatorilor prevăzuți la 
alineatele (6)-(8) se elaborează după 
consultarea oficială a organizațiilor care 
reprezintă toate părțile interesate relevante, 
în special toți operatorii infrastructurii de 
gaze.

Or. en

Amendamentul 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Metoda detaliată utilizată pentru luarea 
în considerare a indicatorilor prevăzuți la 
alineatele (6)-(8) se elaborează după 
consultarea oficială a organizațiilor care 
reprezintă toate părțile interesate relevante.

(9) Metoda detaliată utilizată pentru luarea 
în considerare a indicatorilor se elaborează 
după consultarea oficială a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate 
relevante, astfel cum prevede articolul 12.

Or. en

Amendamentul 821
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Metodologia definește analiza care 
urmează să fie efectuată pe baza setului 
relevant de date de intrare, prin calcularea 
rezultatelor funcției obiectiv pentru fiecare 
proiect în ipoteza în care acesta se 
realizează și în ipoteza în care nu se 
realizează. Analiza identifică statele 
membre pe teritoriul cărora proiectul are 
un impact net pozitiv (beneficiarii) și cele 
pe teritoriul cărora proiectul are un impact 
net negativ (plătitorii). Fiecare analiză 

(11) Metodologia definește analiza care 
urmează să fie efectuată pe baza setului 
relevant de date de intrare, prin evaluarea 
rezultatelor unei analize multicriteriu 
pentru fiecare proiect în ipoteza în care 
acesta se realizează și în ipoteza în care nu 
se realizează. Analiza identifică statele 
membre pe teritoriul cărora proiectul are 
un impact net pozitiv (beneficiarii) și cele 
pe teritoriul cărora proiectul are un impact 
net negativ (plătitorii). Fiecare analiză 
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cost-beneficiu include analize de 
sensibilitate privind setul de date de intrare, 
data punerii în funcțiune a diferitelor 
proiecte în același domeniu de analiză și 
alți parametri relevanți.

cost-beneficiu include analize de 
sensibilitate privind setul de date de intrare, 
data punerii în funcțiune a diferitelor 
proiecte în același domeniu de analiză și 
alți parametri relevanți.

Or. fr

Justificare

Evaluarea ar putea fi extinsă dincolo de criteriile cost-beneficiu, pentru a include criteriile 
calitative într-un mod mai specific, în vederea conducerii procesului de luare a deciziilor (de 
exemplu, percepția publică a impactului asupra mediului sau probabilitatea unui eveniment 
grav și excepțional).

Amendamentul 822
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Metodologia definește analiza care 
urmează să fie efectuată pe baza setului 
relevant de date de intrare, prin calcularea 
rezultatelor funcției obiectiv pentru fiecare
proiect în ipoteza în care acesta se 
realizează și în ipoteza în care nu se 
realizează. Analiza identifică statele 
membre pe teritoriul cărora proiectul are 
un impact net pozitiv (beneficiarii) și cele 
pe teritoriul cărora proiectul are un impact 
net negativ (plătitorii). Fiecare analiză 
cost-beneficiu include analize de 
sensibilitate privind setul de date de intrare, 
data punerii în funcțiune a diferitelor 
proiecte în același domeniu de analiză și 
alți parametri relevanți.

(11) Metodologia definește analiza care 
urmează să fie efectuată pe baza setului 
relevant de date de intrare, prin calcularea 
rezultatelor funcției obiectiv pentru fiecare 
proiect în ipoteza în care acesta se 
realizează și în ipoteza în care nu se 
realizează. Analiza identifică statele 
membre pe teritoriul cărora proiectul are 
un impact net pozitiv (beneficiarii) și cele 
pe teritoriul cărora proiectul are un impact 
net negativ (plătitorii). Fiecare analiză 
cost-beneficiu include analize de 
sensibilitate privind setul de date de intrare, 
data punerii în funcțiune a diferitelor 
proiecte în același domeniu de analiză și 
alți parametri relevanți, precum și o 
evaluare a riscului.

Or. en
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Amendamentul 823
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

(12) Operatorii de sisteme de transport, de 
depozitare subterană, de terminale de 
gaze naturale lichefiate (GNL) și de 
distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, iar modelul permite o evaluare 
completă a efectelor în plan economic, 
social și asupra mediului, incluzând în 
principal costurile externe, cum ar fi cele 
legate de gazele cu efect de seră și emisiile 
de poluanți atmosferici convenționali sau 
de siguranța aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 824
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 

(12) Operatorii de sisteme de transport, de 
distribuție și de depozitare și de terminale 
de GNL fac schimb de informații necesare 
pentru elaborarea metodologiei, inclusiv 
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relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

informații referitoare la rețeaua relevantă și 
modelarea pieței. Operatorii de sisteme de 
transport sau de distribuție care colectează 
informații în numele altor operatori de 
sisteme de transport sau de distribuție 
transmit operatorilor participanți rezultatele 
referitoare la datele colectate. Pentru 
modelul comun de piață și de rețea pentru 
energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

Or. fr

Amendamentul 825
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 

(12) Operatorii de sisteme de transport, de 
depozitare subterană, de terminale de 
gaze naturale lichefiate (GNL) și de 
distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
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economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 826
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

(12) Operatorii de sisteme de transport, de 
depozitare, de terminale de gaze naturale 
comprimate și lichefiate (GNC/GNL) și de 
distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

Or. en
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Amendamentul 827
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20, n+30 și n+40, iar modelul 
include o evaluare completă a efectelor în 
plan economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Având în vedere că durata de viață tehnică a proiectelor de infrastructură energetică, în 
special pentru rețelele de transport al energiei electrice, poate depăși 40 de ani, pentru 
analiza completă a costurilor și a beneficiilor este necesară o perspectivă pe termen lung.

Amendamentul 828
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20 și n+30, iar modelul permite o 
evaluare completă a efectelor în plan 
economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

(12) Operatorii de sisteme de transport și 
de distribuție fac schimb de informații 
necesare pentru elaborarea metodologiei, 
inclusiv informații referitoare la rețeaua 
relevantă și modelarea pieței. Operatorii de 
sisteme de transport sau de distribuție care 
colectează informații în numele altor 
operatori de sisteme de transport sau de 
distribuție transmit operatorilor participanți 
rezultatele referitoare la datele colectate. 
Pentru modelul comun de piață și de rețea 
pentru energie electrică și gaze prevăzut la 
articolul 12 alineatul (8), setul de date de 
intrare menționat la punctul 1 acoperă anii 
n+10, n+20, n+30 și n+40, iar modelul 
permite o evaluare completă a efectelor în 
plan economic, social și asupra mediului, 
incluzând în principal costurile externe, 
cum ar fi cele legate de gazele cu efect de 
seră și emisiile de poluanți atmosferici 
convenționali sau de siguranța 
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Orice analiză cost-beneficiu trebuie să ia în considerare întreaga durată de funcționare a 
infrastructurii și posibilele modificări din cadrul sectorului energetic pe parcursul acestei 
perioade, ca urmare a obiectivelor privind emisiile reduse de carbon.

Amendamentul 829
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a stabili metodologia 
propusă, ENTSO pentru electricitate și 
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ENTSO pentru gaze consultă în mod 
exclusiv grupul de utilizatori reprezentând 
toate asociațiile relevante ale părților 
interesate. Grupul de utilizatori se 
întâlnește de cel puțin două ori înainte ca 
ENTSO pentru electricitate și ENTSO 
pentru gaze să prezinte agenției și 
Comisiei metodologia, astfel cum este 
prevăzut la articolul 12 alineatul (2). 
Fiecare asociație are dreptul de a 
nominaliza doi membri pentru grupul de 
utilizatori. Procedura și rezultatele 
reuniunilor sunt publicate pentru a 
garanta o transparență deplină.

Or. en

Amendamentul 830
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) O privire de ansamblu asupra 
procesului de luare a deciziilor, inclusiv a 
planurilor de dezvoltare de rețele 
naționale, a planurilor decenale de 
dezvoltare a rețelelor, identificarea ca 
proiect de interes comun în grupurile 
regionale și legăturile cu site-urile acestor 
procese;

Or. en

Amendamentul 831
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Manualul ar trebui să fie simplu și să 
nu fie transformat într-o legislație 
adițională celei existente în domeniu.

Or. es

Amendamentul 832
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a spori participarea publicului în 
procesul de autorizare se aplică 
următoarele principii:

(2) Pentru a spori participarea publicului în 
procesul de autorizare și a asigura 
informarea și dialogul continue prealabile 
cu publicul, se aplică următoarele 
principii:

Or. en

Amendamentul 833
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, proprietarii de terenuri și 
cetățenii care trăiesc în vecinătatea 
proiectului, publicul larg și asociațiile, 
organizațiile sau grupurile acestuia trebuie
informate în mod cuprinzător și consultate 
în etapele incipiente, într-o manieră 
deschisă și transparentă. După caz, 

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, proprietarii de terenuri și 
cetățenii care trăiesc în vecinătatea 
proiectului, publicul larg și asociațiile, 
organizațiile sau grupurile acestuia trebuie 
informate în mod cuprinzător și consultate 
în etapele incipiente, atunci când 
alternativele propuse de public pot fi luate 
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autoritatea competentă sprijină în mod 
activ activitățile întreprinse de inițiatorul 
de proiect.

în considerare și într-o manieră deschisă și 
transparentă. După caz, autoritatea 
competentă sprijină în mod activ 
activitățile întreprinse de inițiatorul de 
proiect.

Or. en

Amendamentul 834
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, proprietarii de terenuri și 
cetățenii care trăiesc în vecinătatea 
proiectului, publicul larg și asociațiile, 
organizațiile sau grupurile acestuia trebuie 
informate în mod cuprinzător și consultate 
în etapele incipiente, într-o manieră 
deschisă și transparentă. După caz, 
autoritatea competentă sprijină în mod 
activ activitățile întreprinse de inițiatorul 
de proiect.

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
naționale, regionale și locale relevante, 
proprietarii de terenuri și cetățenii care 
trăiesc în vecinătatea proiectului, publicul 
larg și asociațiile, organizațiile sau 
grupurile acestuia trebuie informate în mod 
cuprinzător și consultate în etapele 
incipiente, într-o manieră deschisă și 
transparentă. După caz, autoritatea 
competentă sprijină în mod activ 
activitățile întreprinse de inițiatorul de 
proiect.

Or. en

Amendamentul 835
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, proprietarii de terenuri și 
cetățenii care trăiesc în vecinătatea 

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, precum autoritățile locale, 
proprietarii de terenuri și cetățenii care 
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proiectului, publicul larg și asociațiile, 
organizațiile sau grupurile acestuia trebuie 
informate în mod cuprinzător și consultate 
în etapele incipiente, într-o manieră 
deschisă și transparentă. După caz, 
autoritatea competentă sprijină în mod 
activ activitățile întreprinse de inițiatorul 
de proiect.

trăiesc în vecinătatea proiectului, publicul 
larg și asociațiile, organizațiile sau 
grupurile acestuia trebuie informate în mod 
cuprinzător și consultate în etapele 
incipiente, într-o manieră deschisă și 
transparentă. După caz, autoritatea 
competentă sprijină în mod activ 
activitățile întreprinse de inițiatorul de 
proiect.

Or. ro

Amendamentul 836
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, proprietarii de terenuri și 
cetățenii care trăiesc în vecinătatea 
proiectului, publicul larg și asociațiile, 
organizațiile sau grupurile acestuia trebuie 
informate în mod cuprinzător și consultate 
în etapele incipiente, într-o manieră 
deschisă și transparentă. După caz, 
autoritatea competentă sprijină în mod 
activ activitățile întreprinse de inițiatorul 
de proiect.

(a) Părțile interesate afectate de un proiect 
de interes comun, inclusiv autoritățile 
relevante, proprietarii de terenuri și 
cetățenii care trăiesc în vecinătatea 
proiectului, publicul larg și asociațiile, 
organizațiile sau grupurile acestuia trebuie 
informate în mod cuprinzător și consultate 
în etapele corespunzătoare într-o manieră 
deschisă și transparentă. După caz, 
autoritatea competentă sprijină în mod 
activ activitățile întreprinse de inițiatorul 
de proiect.

Or. en

Amendamentul 837
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Autoritățile competente se asigură că 
procedurile de consultare publică pentru 
proiectele de interes comun sunt, pe cât 
posibil, concentrate. Fiecare consultare 
publică acoperă toate subiectele relevante 
pentru o anumită etapă a procedurii, 
fiecare subiect de acest tip fiind abordat o 
singură dată pe parcursul consultării 
publice în cauză. Subiectele abordate în 
cadrul unei consultări publice sunt indicate 
în mod clar în notificarea consultării 
publice respective.

(b) Autoritățile competente se asigură că 
procedurile de consultare publică pentru 
proiectele de interes comun sunt, pe cât 
posibil, concentrate. Fiecare consultare 
publică acoperă toate subiectele relevante 
pentru o anumită etapă a procedurii. 
Subiectele abordate în cadrul unei 
consultări publice sunt indicate în mod clar 
în notificarea consultării publice 
respective.

Or. en

Justificare

Pentru a spori participarea publicului, sunt necesare o informare și un dialog continue. Prin 
urmare, nu este util să se restricționeze numărul și conținutul consultărilor la nivelul 
legislației UE. Câteva probleme controversate ar putea necesita discuții și dialoguri 
suplimentare și nu vor fi soluționate în cadrul unei singure consultări. În plus, nu poate fi 
exclus la nivel general faptul că, pentru unele proiecte, anumite probleme ar putea necesita o 
reevaluare pentru ca autoritățile competente să îndeplinească legislația UE privind mediul 
înconjurător.

Amendamentul 838
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Se admit comentarii și obiecții doar de 
la începutul consultării publice și până la 
expirarea termenului limită.

(c) Se admit comentarii și obiecții doar de 
la începutul consultării publice și până la 
expirarea termenului-limită. Pentru a 
permite acumularea semnificativă de 
informații din partea populații și a 
părților interesate relevante, consultarea 
ar trebui să aibă o durată adecvată. 
Informațiile privind data începerii și 
termenul-limită al consultării ar trebui 
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publicate cu mult timp înainte de 
începerea consultării.

Or. en

Amendamentul 839
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile avute în vedere; (b) măsurile avute în vedere, inclusiv 
locurile și datele generale propuse ale 
reuniunilor dedicate;

Or. en

Amendamentul 840
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În contextul consultării publice care 
urmează să se desfășoare înainte de 
înaintarea dosarului de candidatură, părțile 
relevante trebuie cel puțin:

(4) În contextul consultărilor publice care 
urmează să se desfășoare înainte de 
înaintarea dosarului de candidatură, părțile 
relevante trebuie cel puțin:

Or. en

Amendamentul 841
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să publice o broșură informativă de 
maximum 15 pagini în care să ofere, într-o 
manieră clară și succintă, o viziune de 
ansamblu asupra obiectivului și 
calendarului preliminar al proiectului, cel 
puțin trei rute alternative avute în vedere, 
efectele preconizate, inclusiv cele de natură 
transfrontalieră, și eventualele măsuri de 
atenuare a acestora;

(a) să publice o broșură informativă de 
maximum 15 pagini în care să ofere, într-o 
manieră clară și succintă, o viziune de 
ansamblu asupra obiectivului și 
calendarului preliminar al proiectului, cel 
puțin trei rute alternative avute în vedere, 
efectele preconizate, inclusiv cele de natură 
transfrontalieră, și eventualele măsuri de 
atenuare a acestora, care sunt publicate cu 
suficient timp înainte de consultare, 
pentru a permite informarea din timp a 
publicului;

Or. en

Amendamentul 842
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să informeze toate părțile interesate 
afectate cu privire la proiect prin 
intermediul paginii web menționate la 
articolul 10 alineatul (7) și prin alte 
mijloace corespunzătoare de informare;

(b) să informeze toate părțile interesate 
afectate cu privire la proiect prin 
intermediul paginii web menționate la 
articolul 10 alineatul (7) și prin alte 
mijloace corespunzătoare de informare, 
asigurând că toate părțile interesate sunt 
informate la un moment dat, fapt ce le 
permite o participare într-un număr 
semnificativ;

Or. en

Amendamentul 843
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Reuniunile dedicate menționate la 
punctul 4 litera (c) sunt organizate într-
un loc și la o oră care să permită 
participarea unui număr cât mai mare de 
părți interesate. Autoritatea competentă 
poate solicita inițiatorilor de proiect să 
faciliteze participarea părților interesate 
care, în caz contrar, nu ar putea să 
participe din motive financiare sau de alt 
tip.

Or. en

Amendamentul 844
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pagina web a proiectului trebuie să 
prezinte cel puțin următoarele informații:

(5) Pagina web a proiectului trebuie să 
prezinte cel puțin următoarele informații, 
însă fără să dezvăluie informațiile 
confidențiale:

Or. en

Amendamentul 845
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul și planificarea consultării 
publice, indicându-se în mod clar datele și 
locurile unde se organizează consultările și 
audierile publice;

(b) proiectul și planificarea consultării 
publice, indicându-se în mod clar datele și
locurile unde se organizează consultările și 
audierile publice și subiectele relevante 



AM\900619RO.doc 125/125 PE488.000v01-00

RO

pentru reuniunile respective;

Or. en


