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Amendamentul 21
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Peisajul energetic din cadrul și din afara 
Uniunii a cunoscut schimbări semnificative 
în ultimii ani și face ca investițiile în 
infrastructura energetică să reprezinte un 
aspect crucial pentru asigurarea 
aprovizionării cu energie a Uniunii, pentru 
funcționarea pieței interne și pentru 
tranziția, începută de Uniune, către un 
sistem energetic cu emisii reduse de 
carbon.

(2) Peisajul energetic din cadrul și din afara 
Uniunii a cunoscut schimbări semnificative 
în ultimii ani și face ca investițiile în 
infrastructura energetică să reprezinte un 
aspect crucial pentru asigurarea 
aprovizionării cu energie a Uniunii, pentru 
funcționarea pieței interne și pentru 
tranziția, începută de Uniune, către un 
sistem energetic durabil.

Or. en

Amendamentul 22
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Noul context energetic necesită 
investiții semnificative în toate tipurile de 
infrastructură aparținând tuturor 
sectoarelor energetice, precum și în 
dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructură 
și a unor noi tehnologii care să fie adoptate 
de piață. Liberalizarea sectorului energetic 
și continuarea integrării pieței interne 
conferă un rol mai proeminent operatorilor 
economici în ceea ce privește investițiile. 
În același timp, noile cerințe de politică 
publică, cum ar fi obiectivele care vizează 
mixul de combustibili, vor modifica 

(3) Noul context energetic necesită 
investiții semnificative în toate tipurile de 
infrastructură, în special în opțiunile „fără 
regrete” pentru care s-au asumat 
angajamente, și anume rețele, surse 
regenerabile de energie și eficiență 
energetică, precum și în dezvoltarea unor 
noi tipuri de infrastructură și a unor noi 
tehnologii care să fie adoptate de piață. 
Liberalizarea sectorului energetic și 
continuarea integrării pieței interne conferă 
un rol mai proeminent operatorilor 
economici în ceea ce privește investițiile. 



PE514.879v02-00 4/32 AM\944241RO.doc

RO

politicile publice ale statelor membre, 
orientându-le spre infrastructuri energetice 
noi și/sau modernizate.

În același timp, noile cerințe de politică 
publică, cum ar fi obiectivele care vizează 
mixul de combustibili, vor modifica 
politicile publice ale statelor membre, 
orientându-le spre infrastructuri energetice 
noi și/sau modernizate.

Or. en

Amendamentul 23
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele și informațiile privind evoluțiile 
preconizate în materie de producție, 
transport și capacități de stocare și privind 
proiectele din diferitele sectoare energetice 
prezintă interes pentru Uniune și sunt 
importante pentru investițiile viitoare. Prin 
urmare, este necesar să se asigure 
informarea Comisiei cu privire la 
proiectele de investiții în cazul cărora au 
demarat deja lucrările de construcție sau de 
dezafectare sau în cazul cărora a fost 
adoptată o decizie finală în privința 
investițiilor.

(6) Datele și informațiile privind evoluțiile 
preconizate în materie de producție, 
transport și capacități de stocare și privind 
proiectele din diferitele sectoare energetice 
prezintă interes pentru Uniune și sunt 
importante pentru investițiile viitoare. Prin 
urmare, este necesar să se asigure 
informarea Comisiei cu privire la 
proiectele de investiții în cazul cărora au 
demarat deja lucrările de construcție sau de 
dezafectare sau în cazul cărora a fost 
adoptată o decizie finală în privința 
investițiilor. Pentru a stabili în mod clar 
etapa în care ar trebui să aibă loc 
notificarea proiectelor de investiții 
planificate, prezentul regulament ar
trebui să se aplice doar proiectelor care 
urmează să fie demarate cu aprobarea 
autorității competente și, prin urmare, 
pentru care aceasta a emis autorizația 
necesară.

Or. en

Amendamentul 24
Werner Langen
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În conformitate cu articolele 41 și 42 
din Tratatul Euratom, întreprinderilor le 
revine obligația să notifice proiectele lor de 
investiții. Este necesar ca informațiile 
respective să fie însoțite, în special, de o 
raportare periodică privind punerea în 
aplicare a proiectelor de investiții. O astfel 
de raportare suplimentară nu aduce 
atingere articolelor 41-44 din Tratatul 
Euratom.

(7) În conformitate cu articolele 41 și 42 
din Tratatul Euratom, întreprinderilor le 
revine obligația să notifice proiectele lor de 
investiții. Este necesar ca informațiile 
respective să fie însoțite, în special, de o 
raportare periodică privind punerea în 
aplicare a proiectelor de investiții. O astfel 
de raportare suplimentară nu aduce 
atingere articolelor 41-44 din Tratatul 
Euratom, în timp ce impunerea unei duble 
sarcini asupra întreprinderilor trebuie 
evitată, în măsura posibilului.

Or. de

Amendamentul 25
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a permite Comisiei să 
beneficieze de o perspectivă coerentă 
asupra viitoarelor evoluții ale sistemului 
energetic al Uniunii în ansamblul său, se 
impune elaborarea unui cadru armonizat de 
raportare pentru proiectele de investiții, pe 
baza unor categorii actualizate de date și 
informații oficiale care urmează să fie 
transmise de către statele membre.

(8) Pentru a permite Comisiei să 
beneficieze de o perspectivă coerentă 
asupra viitoarelor evoluții ale sistemului 
energetic al Uniunii în ansamblul său, se 
impune elaborarea unui cadru armonizat de 
raportare pentru proiectele de investiții, pe 
baza unor categorii actualizate de date și 
informații oficiale care urmează să fie 
transmise de către statele membre. Cadrul 
armonizat de raportare ar trebui să 
stabilească un sistem echilibrat de 
raportare a proiectelor de investiții în 
vederea evitării unor sarcini 
administrative disproporționate.

Or. en
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Amendamentul 26
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În acest scop, statele membre trebuie să 
notifice Comisiei datele și informațiile 
referitoare la proiectele de investiții în 
infrastructura energetică privind producția, 
stocarea și transportul de petrol, gaze 
naturale, energie electrică, inclusiv 
energie electrică din surse regenerabile, 
biocombustibili, precum și captarea și 
stocarea de dioxid de carbon, prevăzute să 
se desfășoare sau aflate în curs de 
desfășurare pe teritoriul lor, incluzând 
interconectările cu țări terțe. 
Întreprinderile în cauză trebuie să aibă 
obligația de a notifica statelor membre 
datele și informațiile relevante.

(9) În acest scop, statele membre pot 
notifica Comisiei, dacă doresc, datele și 
informațiile referitoare la proiectele de 
investiții în infrastructura energetică, 
prevăzute să se desfășoare sau aflate în 
curs de desfășurare pe teritoriul lor.

Or. nl

Amendamentul 27
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În acest scop, statele membre trebuie să 
notifice Comisiei datele și informațiile 
referitoare la proiectele de investiții în 
infrastructura energetică privind producția, 
stocarea și transportul de petrol, gaze 
naturale, energie electrică, inclusiv energie 
electrică din surse regenerabile, 
biocombustibili, precum și captarea și 
stocarea de dioxid de carbon, prevăzute să 
se desfășoare sau aflate în curs de 
desfășurare pe teritoriul lor, incluzând 

(9) În acest scop, statele membre ar trebui
să notifice Comisiei datele și informațiile 
referitoare la proiectele de investiții în 
infrastructura energetică privind producția, 
stocarea și transportul de petrol, gaze 
naturale, cărbune, încălzire și răcire, 
inclusiv încălzire și răcire centralizată, 
combustibili regenerabili pentru 
transport, energie electrică, inclusiv 
energie electrică din surse regenerabile și 
biocombustibili, precum și captarea, 
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interconectările cu țări terțe. Întreprinderile 
în cauză trebuie să aibă obligația de a 
notifica statelor membre datele și 
informațiile relevante.

transportul și stocarea de dioxid de carbon, 
prevăzute să se desfășoare sau aflate în 
curs de desfășurare pe teritoriul lor, 
incluzând interconectările cu țări terțe. 
Întreprinderile în cauză ar trebui să aibă 
obligația de a notifica statelor membre 
datele și informațiile relevante.

Or. en

Amendamentul 28
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statele membre sau entitățile delegate 
de acestea și Comisia trebuie să păstreze 
confidențialitatea datelor și a informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial. 
Prin urmare, statele membre sau entitățile 
delegate de acestea trebuie, cu excepția 
datelor și a informațiilor legate de proiecte 
de transport transfrontalier, să agrege astfel 
de date și informații la nivel național 
înainte de a le transmite Comisiei. Dacă 
este necesar, Comisia trebuie să procedeze 
la o nouă agregare a acestor date, astfel 
încât să nu poată fi dezvăluite sau deduse 
detalii privind fiecare întreprindere și 
instalație.

(14) Statele membre sau entitățile delegate 
de acestea și Comisia ar trebui să păstreze 
confidențialitatea datelor și a informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial 
și/sau strategic. Prin urmare, statele 
membre sau entitățile delegate de acestea 
ar trebui, cu excepția datelor și a 
informațiilor legate de proiecte de transport 
transfrontalier, să agrege astfel de date și 
informații la nivel național înainte de a le 
transmite Comisiei. Dacă este necesar, 
Comisia ar trebui să procedeze la o nouă 
agregare a acestor date, astfel încât să nu 
poată fi dezvăluite sau deduse detalii 
privind fiecare întreprindere și instalație.

Or. en

Amendamentul 29
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia și, în special, Observatorul 
pieței pentru energie al Comisiei trebuie să 
furnizeze cu regularitate o analiză 
transsectorială a evoluției structurale și a 
perspectivelor sistemului energetic al 
Uniunii și, după caz, o analiză mai detaliată 
a anumitor aspecte ale acestui sistem 
energetic. Această analiză ar trebui să 
contribuie mai ales la identificarea 
eventualelor lacune în materie de 
infrastructură și investiții, în vederea 
asigurării unui echilibru între cererea și 
oferta din domeniul energetic. Analiza ar 
trebui să reprezinte, de asemenea, o 
contribuție la o discuție la nivelul Uniunii 
privind infrastructurile energetice și, prin 
urmare, ar trebui să fie înaintată 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
și să fie pusă la dispoziția părților 
interesate.

(15) Comisia și, în special, Observatorul 
pieței pentru energie al Comisiei ar trebui
să furnizeze cu regularitate o analiză 
transsectorială a evoluției structurale și a 
perspectivelor sistemului energetic al 
Uniunii și, după caz, o analiză mai detaliată 
a anumitor aspecte ale acestui sistem
energetic. Această analiză ar trebui să 
contribuie mai ales la consolidarea 
securității energetice prin identificarea 
eventualelor lacune în materie de 
infrastructură și investiții și a riscurilor 
asociate, în vederea asigurării unui 
echilibru între cererea și oferta din 
domeniul energetic și ar trebui să 
completeze abordările naționale prin 
dezvoltarea dimensiunilor regionale. 
Analiza ar trebui să reprezinte, de 
asemenea, o contribuție la o discuție la 
nivelul Uniunii privind infrastructurile 
energetice și, prin urmare, ar trebui să fie 
înaintată Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European și să fie pusă la dispoziția 
părților interesate.

Or. en

Amendamentul 30
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Întreprinderile mici și mijlocii ar 
trebui să fie în măsură să beneficieze de 
instrumentul de monitorizare a 
proiectelor de investiții stabilit de 
prezentul regulament, care va pune la 
dispoziția publicului datele colectate și 
care, pe termen lung, va contribui la 
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investiții noi și mai bine coordonate.

Or. en

Amendamentul 31
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia poate fi asistată de experți din 
statele membre sau de alți experți având 
competențele necesare, în vederea 
asigurării unei viziuni comune asupra 
eventualelor lacune și riscuri asociate în 
materie de infrastructură și a promovării 
transparenței în ceea ce privește evoluțiile 
ulterioare.

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

Or. en

Amendamentul 32
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Având în vedere raportarea 
periodică a proiectelor de investiții, 
Comisia ar trebui să pună la dispoziția 
statelor membre o analiză prin care să 
notifice măsurile necesare pentru 
reducerea riscurilor generate de 
investițiile insuficiente sau 
necorespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 33
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare către Comisie a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al energiei electrice, 
inclusiv al energiei electrice din surse 
regenerabile și al biocombustibililor, 
precum și la proiectele de investiții în 
domeniul captării și al stocării dioxidului 
de carbon generat de aceste sectoare.

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare voluntară, de 
către statele membre către Comisie, a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică.

Or. nl

Amendamentul 34
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare către Comisie a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al energiei electrice, 
inclusiv al energiei electrice din surse 
regenerabile și al biocombustibililor, 
precum și la proiectele de investiții în 
domeniul captării și al stocării dioxidului 
de carbon generat de aceste sectoare.

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare către Comisie a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al cărbunelui, al surselor 
regenerabile de energie, al energiei 
electrice, inclusiv al energiei electrice din 
surse regenerabile și al combustibililor 
pentru transport proveniți din surse 
regenerabile de energie, precum și la 
proiectele de investiții în domeniul 
cogenerării, al încălzirii și răcirii 
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centralizate și al captării, transportului și 
stocării dioxidului de carbon generat de 
aceste sectoare.

Or. en

Amendamentul 35
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare către Comisie a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al energiei electrice, 
inclusiv al energiei electrice din surse 
regenerabile și al biocombustibililor, 
precum și la proiectele de investiții în 
domeniul captării și al stocării dioxidului 
de carbon generat de aceste sectoare.

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare către Comisie a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al energiei electrice și al 
biocombustibililor, precum și la proiectele 
de investiții în domeniul captării și al 
stocării dioxidului de carbon generat de 
aceste sectoare.

Or. fr

Amendamentul 36
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de notificare către Comisie a 
datelor și informațiilor referitoare la 
proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al energiei electrice, 
inclusiv al energiei electrice din surse 
regenerabile și al biocombustibililor, 

(1) Prezentul regulament stabilește un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele și informațiile referitoare 
la proiectele de investiții în infrastructura 
energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al cărbunelui, al energiei 
electrice, inclusiv al energiei electrice din 
surse regenerabile, al biocombustibililor, 
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precum și la proiectele de investiții în 
domeniul captării și al stocării dioxidului 
de carbon generat de aceste sectoare.

precum și la proiectele de investiții în 
domeniul captării și al stocării dioxidului 
de carbon generat de aceste sectoare.

Or. de

Amendamentul 37
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică tipurilor de 
proiecte de investiții enumerate în anexă, în 
cazul cărora au demarat lucrările de 
construcție sau de dezafectare sau în cazul 
cărora a fost adoptată o decizie finală în 
privința investițiilor.

Prezentul regulament se aplică tipurilor de 
proiecte de investiții enumerate în anexă 
precum și a proiectelor incluse în 
planurile multianuale de dezvoltare a 
rețelelor pentru gaz și pentru energia 
electrică, în cazul cărora au demarat 
lucrările de construcție sau de dezafectare 
sau în cazul cărora a fost adoptată o decizie 
finală în privința investițiilor.

Or. ro

Amendamentul 38
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre pot transmite 
orice date estimate sau orice informații 
preliminare privind proiectele de investiții 
de tipul celor enumerate în anexă ale 
căror activități de construcție sunt 
planificate să înceapă în termen de cinci 
ani sau a căror dezafectare este 
programată în termen de trei ani, dar 
pentru care nu a fost încă luată o decizie 
finală în privința investiților.

De asemenea, dacă doresc, statele membre 
pot transmite orice date estimate sau orice 
informații preliminare privind proiectele de 
investiții în infrastructura energetică, 
prevăzute să se desfășoare sau aflate în 
curs de desfășurare pe teritoriul lor.
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Or. nl

Amendamentul 39
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre pot 
transmite orice date estimate sau orice 
informații preliminare privind proiectele de 
investiții de tipul celor enumerate în anexă 
ale căror activități de construcție sunt 
planificate să înceapă în termen de cinci 
ani sau a căror dezafectare este programată 
în termen de trei ani, dar pentru care nu a 
fost încă luată o decizie finală în privința 
investiților.

De asemenea, statele membre transmit
orice date estimate sau orice informații 
preliminare privind proiectele de investiții 
de tipul celor enumerate în anexă ale căror 
activități de construcție sunt planificate să 
înceapă în termen de cinci ani sau a căror 
dezafectare este programată în termen de 
trei ani, dar pentru care nu a fost încă luată 
o decizie finală în privința investiților.

Or. en

Amendamentul 40
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „proiecte de investiții” înseamnă 
proiecte care vizează:

2. „proiecte de investiții” înseamnă 
proiecte care sunt autorizate de 
autoritățile competente și care vizează:

Or. en

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) transformarea, modernizarea, creșterea 
sau reducerea capacității infrastructurii 
existente;

(ii) transformarea, modernizarea, creșterea 
sau reducerea capacității infrastructurii 
existente precum și interconectarea a 
două sau mai multe componente ale 
infrastructurii existente sau construite;

Or. ro

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „captare” înseamnă procesul de 
captare a dioxidului de carbon din 
instalații industriale de stocare;

Or. en

Amendamentul 43
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „date agregate” înseamnă date 
agregate la nivel național sau regional. În 
cazul în care agregarea la nivel național 
ar conduce la dezvăluirea de informații 
sensibile din punct de vedere comercial 
despre o întreprindere individuală, se 
poate efectua o agregare la nivel regional. 
Nivelul regional corespunzător este decis 
de Comisie, pe baza unei propuneri 
comune a statelor membre în cauză sau a 
entităților lor delegate.

Or. en

Amendamentul 45
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Menținând la un nivel rezonabil 
sarcina administrativă legată de 
colectarea și raportarea datelor, statele 
membre sau entitățile delegate în acest 
sens colectează toate datele și informațiile 
menționate în prezentul regulament, 
începând cu 1 ianuarie 2015 și, ulterior, 
la fiecare doi ani.

eliminat

În 2015, care reprezintă primul an de 
raportare și, ulterior, la fiecare doi ani, 
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acestea notifică Comisiei datele și 
informațiile relevante privind proiectele 
specificate în prezentul regulament. 
Această notificare se face în formă 
agregată, cu excepția datelor și a 
informațiilor relevante referitoare la 
proiectele de transport transfrontalier.
Statele membre sau entitățile delegate de 
acestea notifică datele agregate și 
informațiile relevante privind proiectele 
până la data de 31 iulie a anului de 
raportare în cauză.

Or. nl

Amendamentul 46
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de 1 iunie a fiecărui an de 
raportare, întreprinderile în cauză 
notifică datele sau informațiile 
menționate la articolul 3 statelor membre 
sau entităților delegate de acestea, pe al 
căror teritoriu aceste întreprinderi 
intenționează să realizeze proiectele de 
investiții. Datele sau informațiile 
notificate reflectă situația proiectelor de 
investiții la data de 31 martie a anului de 
raportare respectiv.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 47
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de 1 iunie a fiecărui an de 
raportare, întreprinderile în cauză notifică 
datele sau informațiile menționate la 
articolul 3 statelor membre sau entităților 
delegate de acestea, pe al căror teritoriu 
aceste întreprinderi intenționează să 
realizeze proiectele de investiții. Datele sau 
informațiile notificate reflectă situația 
proiectelor de investiții la data de 31 martie 
a anului de raportare respectiv.

Până la data de 15 aprilie a fiecărui an de 
raportare, întreprinderile în cauză notifică 
datele sau informațiile menționate la 
articolul 3 statelor membre sau entităților 
delegate de acestea, pe al căror teritoriu 
aceste întreprinderi intenționează să 
realizeze proiectele de investiții. Datele sau 
informațiile notificate reflectă situația 
proiectelor de investiții la data de 31 martie 
a anului de raportare respectiv.

Or. ro

Amendamentul 48
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește tipurile de proiectele
de investiții menționate în anexă, 
notificarea prevăzută la articolul 3 
precizează, acolo unde este cazul:

(1) În ceea ce privește proiectele de 
investiții care vizează infrastructura 
energetică, notificarea poate să includă, de 
exemplu:

Or. nl

Amendamentul 49
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) datele la care s-au acordat 
autorizațiile și permisele de construcție 
necesare;

Or. en
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Amendamentul 50
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anul probabil al punerii în funcțiune; (c) anul probabil al punerii în funcțiune și 
orice întârziere care a avut loc sau 
prevăzută a avea loc;

Or. en

Amendamentul 51
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, entitățile delegate de 
acestea sau organismul specific menționat 
la articolul 3 alineatul (2) litera (b) pot 
atașa la notificări observații relevante, cum 
ar fi observații cu privire la întârzieri sau 
obstacole în calea punerii în aplicare a 
proiectelor de investiții.

Statele membre, entitățile delegate de 
acestea sau organismul specific menționat 
la articolul 3 alineatul (2) litera (b) 
atașează la notificări toate observațiile
relevante, cum ar fi observații cu privire la 
întârzieri sau obstacole în calea punerii în 
aplicare a proiectelor de investiții.

Or. en

Amendamentul 52
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul organismelor specifice, datele și 
informațiile notificate pot fi însoțite de 

În cazul organismelor specifice, datele și 
informațiile notificate pot fi însoțite de 
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observații corespunzătoare din partea 
statelor membre.

observații corespunzătoare din partea 
statelor membre. La cererea Comisiei, 
statele membre furnizează orice 
informații sau clarificări suplimentare cu 
privire la datele furnizate.

Or. en

Amendamentul 53
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate publica date și 
informații transmise în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiția ca datele și informațiile să fie 
publicate într-o formă agregată și ca niciun 
detaliu referitor la întreprinderile și 
instalațiile individuale să nu fie divulgat 
sau să nu poată fi dedus.

(2) Comisia publică date și informații 
transmise în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiția ca datele și informațiile să fie 
publicate într-o formă agregată și ca niciun 
detaliu referitor la întreprinderile și 
instalațiile individuale să nu fie divulgat 
sau să nu poată fi dedus.

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

Or. en

Amendamentul 54
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate publica date și informații 
transmise în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiția ca datele și informațiile să fie 
publicate într-o formă agregată și ca niciun 
detaliu referitor la întreprinderile și 
instalațiile individuale să nu fie divulgat 
sau să nu poată fi dedus.

(2) Comisia poate publica date și informații 
agregate transmise în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menționate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiția ca datele și informațiile să fie 
publicate într-o formă agregată la nivel 
național sau regional și ca niciun detaliu 
referitor la întreprinderile și instalațiile 
individuale să nu fie divulgat sau să nu 
poată fi dedus.

Or. en

Amendamentul 55
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre, Comisia sau entitățile 
delegate de acestea păstrează 
confidențialitatea datelor sau a 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial pe care le dețin.

(3) Statele membre, Comisia sau entitățile 
delegate de acestea păstrează 
confidențialitatea datelor sau a 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial și/sau strategic pe care le dețin.

Or. en

Amendamentul 56
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este responsabilă cu dezvoltarea, 
găzduirea, gestionarea și mentenanța 
resurselor IT necesare pentru a primi, stoca 
și prelucra datele sau informațiile privind 

Comisia este responsabilă cu dezvoltarea, 
securitatea, confidențialitatea, găzduirea, 
gestionarea și mentenanța resurselor IT 
necesare pentru a primi, stoca și prelucra 
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infrastructura energetică notificate 
Comisiei în temeiul prezentului 
regulament.

datele sau informațiile privind 
infrastructura energetică notificate 
Comisiei în temeiul prezentului 
regulament.

Or. ro

Amendamentul 57
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza datelor și a informațiilor transmise 
și, după caz, a oricăror alte surse de date, 
inclusiv a datelor achiziționate de Comisie, 
și ținând seama de analize relevante 
precum planurile multianuale de dezvoltare 
a rețelelor pentru gaz și pentru energia 
electrică, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European și publică o 
dată la doi ani o analiză transsectorială a 
evoluției structurale și a perspectivelor 
sistemului energetic al Uniunii. Această 
analiză vizează în special:

Pe baza datelor și a informațiilor transmise 
și, după caz, a oricăror alte surse de date, 
inclusiv a datelor achiziționate de Comisie 
sau puse la dispoziția acesteia în temeiul 
altor acte legislative ale UE, inclusiv surse 
de date aflate sub nivelul valorilor 
stabilite pentru capacități în anexă, și 
ținând seama de analize relevante precum 
planurile multianuale de dezvoltare a 
rețelelor pentru gaz și pentru energia 
electrică, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European și publică o 
dată la doi ani o analiză transsectorială a 
evoluției structurale și a perspectivelor 
sistemului energetic al Uniunii. Această 
analiză vizează în special:

Or. en

Amendamentul 58
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea unor posibile viitoare 
dezechilibre între cererea și oferta din 
domeniul energetic care sunt semnificative 
din perspectiva politicii energetice a 
Uniunii;

(a) identificarea unor posibile viitoare 
dezechilibre și excedente între cererea și 
oferta din domeniul energetic care sunt 
semnificative din perspectiva politicii 
energetice a Uniunii, punând un accent 
deosebit pe creșterea independenței 
energetice, în special prin reducerea 
consumului total de energie în Uniune;

Or. en

Amendamentul 59
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) identificarea deficiențelor și a 
insuficiențelor în domeniul transportului 
transfrontalier care împiedică 
funcționarea pieței interne a energiei;

Or. en

Amendamentul 60
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) monitorizarea proiectelor de investiții 
ale UE în țări terțe, care au un impact 
asupra pieței și securității energetice ale 
UE.

Or. en



AM\944241RO.doc 23/32 PE514.879v02-00

RO

Amendamentul 61
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) analiza evoluției proiectelor de 
investiții din momentul autorizării și până 
la stadiul actual.

Or. en

Amendamentul 62
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă statelor membre o 
analiză prin care notifică măsurile 
necesare reducerii riscurilor generate de 
investițiile insuficiente sau 
necorespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 63
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2016, Comisia 
reexaminează punerea în aplicare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind rezultatele acestei 

Până la 31 decembrie 2018, Comisia 
reexaminează punerea în aplicare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind rezultatele acestei 
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reexaminări. În cadrul reexaminării, 
Comisia analizează, printre altele, posibila 
extindere a domeniului de aplicare, 
pentru a include extracția de gaze 
naturale, petrol și cărbune.

reexaminări. În cadrul reexaminării, 
Comisia analizează, printre altele, 
implicarea Uniunii Europene în proiecte 
de investiții în țări terțe, care au impact 
direct asupra pieței energetice a UE și 
asupra securității aprovizionării acesteia.

Or. de

Amendamentul 64
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îmbunătăți calitatea datelor, în 
cadrul revizuirii se pot reexamina 
pragurile minime stabilite în anexa la 
propunerea de regulament și se pot 
preciza într-un model principalele 
caracteristici ale infrastructurii sau ale 
capacităților planificate sau aflate în 
construcție.

Or. en

Amendamentul 65
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3a. Extracție
– Instalații de extracție cu o capacitate de 
cel puțin 1 milion de tone pe an.

Or. de
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Amendamentul 66
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3a. Extracție
– Instalații pentru extracția convențională 
și/sau neconvențională a gazelor naturale, 
cu o capacitate de cel puțin 180 de 
milioane m3 pe an.

Or. de

Amendamentul 67
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Centrale termice și nucleare (generatoare 
cu o putere de 100 MW sau mai mult)

– Centrale termice și nucleare (generatoare 
cu o putere de 50 MW sau mai mult)

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri 
mai mici.

Amendamentul 68
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații de producție care utilizează 
biomasa/biolichidele/deșeurile (cu o putere 
de 20 MW sau mai mult)

– Instalații de producție care utilizează 
biomasa/biolichidele/deșeurile (cu o putere 
de 10 MW sau mai mult)

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri 
mai mici.

Amendamentul 69
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Centrale pe bază de cogenerare de 
energie electrică și energie termică utilă 
(instalații cu o putere electrică de 20 MW
sau mai mult)

– Centrale pe bază de cogenerare de 
energie electrică și energie termică utilă 
(instalații cu o putere electrică de 10 MW
sau mai mult)

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri 
mai mici.

Amendamentul 70
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Centrale hidroelectrice (instalații cu o 
putere de 30 MW sau mai mult)

– Centrale hidroelectrice (instalații cu o 
putere de 15 MW sau mai mult)

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri 
mai mici.

Amendamentul 71
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Ferme eoliene cu o putere de 20 MW sau 
mai mult

– Ferme eoliene, definite ca o colecție 
spațială de turbine eoliene care cuprind, 
din punct de vedere organizatoric și/sau 
tehnic, o singură unitate cu o putere de 
10 MW sau mai mult și turbine eoliane
individuale cu o putere de 5 MW sau mai 
mult

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri
mai mici.

Amendamentul 72
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Ferme eoliene cu o putere de 20 MW sau 
mai mult

– Ferme eoliene offshore cu o putere de 
20 MW sau mai mult sau ferme eoliene 
onshore cu o putere de 5 MW sau mai 
mult

Or. en

Amendamentul 73
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații care utilizează energia solară 
concentrată și energia geotermică (cu o 
putere de 20 MW sau mai mult)

– Instalații care utilizează energia solară 
concentrată și energia geotermică (cu o 
putere de 10 MW sau mai mult)

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri 
mai mici.

Amendamentul 74
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații care utilizează energia solară 
concentrată și energia geotermică (cu o 

– Instalații care utilizează energia solară 
concentrată și energia geotermică (cu o 
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putere de 20 MW sau mai mult) putere de 10 MW sau mai mult)

Or. en

Amendamentul 75
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații fotovoltaice (cu o putere de 
10 MW sau mai mult).

– Instalații fotovoltaice cu o putere de 
1 MW sau mai mult.

Or. en

Amendamentul 76
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații fotovoltaice (cu o putere de 
10 MW sau mai mult).

– Instalații fotovoltaice (cu o putere de 
5 MW sau mai mult).

Or. de

Justificare

Sub influența politicii climatice și în contextul creșterii gradului de utilizare a energiei din 
surse regenerabile, aprovizionarea cu energie este din ce în ce mai organizată în direcția 
descentralizării. La colectarea de informații trebuie să țină cont de acest aspect, pentru a 
permite formarea unei imagini reprezentative. Prin urmare, trebuie să se stabilească praguri 
mai mici.

Amendamentul 77
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instalații fotovoltaice (cu o putere de 
10 MW sau mai mult).

– Instalații fotovoltaice (cu o putere de 
5 MW sau mai mult).

Or. en

Amendamentul 78
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2a. Unități de stocare și alte instalații 
nucleare
– Unități de stocare a energiei electrice
– Unități de stocare a deșeurilor 
radioactive
– Instalații nucleare, altele decât cele 
menționate la punctul 3.1 prima liniuță.
(Prezentul amendament ar trebui să fie 
considerat un nou subtitlu inserat după 
subtitlul „3.2. Transport”.)

Or. en

Amendamentul 79
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE 
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CENTRALIZATĂ
– Rețele de încălzire centralizată cu un 
diametru de minimum 300 mm.

Or. en

Amendamentul 80
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. CĂRBUNE
3b.1. Extracție și producție
– Instalații de extracție și de producție cu 
o capacitate anuală de cel puțin 5 000 000 
de tone.

Or. en

Amendamentul 81
Werner Langen

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. CĂRBUNE
3a.1. Extracție și producție
– Instalații de extracție și producție cu o 
capacitate anuală de cel puțin un milion 
de tone.

Or. de
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Amendamentul 82
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – punctul 5.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1a. Captare
– Instalații de captare a CO2 conectate la 
instalațiile de producție menționate la 
punctele 1.1 și 3.1 (dacă este cazul) cu o 
capacitate de captare de cel puțin 
100 kt/an.

Or. en


