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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind informarea Comisiei cu 
privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Comunităţii 
Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0361),

– având în vedere articolul 284 din Tratatul CE şi articolul 187 din Tratatul Euratom, în 
temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C7-0125/009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE şi cu articolul 119 al doilea paragraf din Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită deschiderea procedurii de concertare prevăzute în Declaraţia comună din 4 martie 
1975, în cazul în care Consiliul intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de 
Parlament;

5. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

6. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obţinerea unei perspective asupra 
dezvoltării de investiţii în infrastructura 
energetică a Comunităţii constituie unul 
dintre elementele acestei politici. Această 

(2) Obţinerea unei perspective asupra 
dezvoltării de investiţii în infrastructura 
energetică a Comunităţii constituie o 
condiţie preliminară în dezvoltarea 
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perspectivă ar trebui să îi permită Comisiei 
să realizeze comparaţiile sau evaluările 
necesare sau să ia măsurile adecvate pe 
baza unor cifre şi a unei analize 
corespunzătoare, în special referitoare la 
viitorul echilibru dintre cererea şi oferta 
din domeniul energetic;

politicii energetice europene. Această 
perspectivă ar trebui să îi permită Comisiei
să realizeze comparaţiile sau evaluările 
necesare sau să propună măsurile adecvate 
pe baza unor cifre şi a unei analize 
corespunzătoare, în special referitoare la 
viitorul echilibru dintre cererea şi oferta 
din domeniul energetic. Toate măsurile 
propuse sau luate la nivel comunitar ar 
trebui să fie neutre şi nu ar trebui să 
reprezinte echivalentul unor intervenţii în 
funcţionarea pieţii.

Or. en

Justificare

Ar trebui exprimat în mod clar scopul politic al prezentului regulament, care reprezintă un 
instrument important în dezvoltarea politicii energetice comune.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În consecinţă, Comisia şi, în special, 
observatorul pieţei pentru energie, ar trebui 
să dispună de date şi informaţii precise 
privind proiectele de investiţii, inclusiv 
proiectele de dezafectare, referitoare la cele 
mai semnificative componente ale 
sistemului energetic al UE.

(6) În consecinţă, Comisia şi, în special, 
observatorul său pentru piaţa pentru 
energie, ar trebui să dispună de date şi 
informaţii precise privind proiectele de 
investiţii, inclusiv proiectele de 
dezafectare, referitoare la cele mai 
semnificative componente ale sistemului 
energetic al UE.

Or. en

Justificare

Clarificare - „observatorul” este de fapt o unitate a Comisiei Europene.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Datele şi informaţiile privind evoluţiile 
preconizate în materie de producţie, 
transport şi capacităţi de stocare specifice 
diferitelor sectoare energetice prezintă 
interes pentru Comunitate. Prin urmare, 
este necesar să se asigure informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de 
investiţii prevăzute să îşi înceapă 
activitatea în termen de trei ani, în cazul 
sectorului petrolier şi al gazului natural 
sau în termen de cinci ani, în cazul 
proiectelor din sectorul energiei electrice 
şi al proiectelor care vizează dezafectarea 
infrastructurii în termen de trei ani Pentru 
utilitate şi pentru a evita crearea de 
aşteptări nefondate, este important ca 
acest exerciţiu de notificare să cuprindă  
numai proiectele aflate într-un stadiu 
relativ avansat, cu o probabilitate foarte 
mare de a fi finalizate.

Or. en

Justificare

Formularea actuală fiind prea vagă, ar trebui menţionat în mod clar că numai proiectele cu o 
probabilitate foarte mare de finalizare sunt notificate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În acest scop, statele membre trebuie 
să notifice Comisiei datele şi informaţiile 
privind proiectele de investiţii în materie 
de producţie, stocare şi transport de petrol, 
gaze naturale, energie electrică, 

(10) În acest scop, statele membre trebuie 
să notifice Comisiei datele şi informaţiile 
privind proiectele de investiţii în materie 
de producţie, stocare şi transport de petrol, 
gaze naturale, energie electrică, 
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biocombustibili şi dioxid de carbon, 
prevăzute să se desfăşoare sau aflate în 
curs de desfăşurare pe teritoriul lor. 
Întreprinderile în cauză trebuie să aibă 
obligaţia de a notifica statelor membre 
datele şi informaţiile relevante.

biocombustibili şi  de captare şi stocare de 
dioxid de carbon, prevăzute să se 
desfăşoare sau aflate în curs de desfăşurare 
pe teritoriul lor. Întreprinderile în cauză 
trebuie să aibă obligaţia de a notifica 
statelor membre datele şi informaţiile 
relevante. Statele membre şi Comisia ar 
trebui să aibă obligaţia de a asigura 
confidenţialitatea datelor furnizate de 
întreprinderi.

Or. en

Justificare

Pentru clarificarea domeniului de aplicare al prezentului regulament şi punerea în evidenţă a 
necesităţii de a asigura confidenţialitatea datelor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a evita o sarcină administrativă 
disproporţionată şi pentru a reduce la 
minimum costurile pentru statele membre 
şi întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, prezentul 
regulament ar trebui să ofere posibilitatea 
de a scuti statele membre şi întreprinderile 
de la obligaţiile de raportare, cu condiţia ca 
acestea să prezinte Comisiei informaţii 
echivalente, în temeiul legislaţiei UE 
specifice sectorului energetic adoptată de 
instituţii ale Uniunii Europene şi vizând 
atingerea obiectivelor privind 
competitivitatea pieţelor energetice 
europene, sustenabilitatea sistemului 
energetic şi siguranţa aprovizionării cu 
energie a Comunităţii Europene.

(12) Pentru a evita o sarcină administrativă 
disproporţionată şi pentru a reduce la 
minimum costurile pentru statele membre 
şi întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, prezentul 
regulament ar trebui să ofere posibilitatea 
de a scuti statele membre şi întreprinderile 
de la obligaţiile de raportare, cu condiţia ca 
acestea să prezinte Comisiei informaţii 
echivalente şi comparabile, în temeiul 
legislaţiei UE specifice sectorului energetic 
adoptată de instituţii ale Uniunii Europene 
şi vizând atingerea obiectivelor privind 
competitivitatea pieţelor energetice 
europene, sustenabilitatea sistemului 
energetic şi siguranţa aprovizionării cu 
energie a Comunităţii Europene. Comisia 
ar trebui să indice în mod clar condiţiile 
de aplicare a acestei scutiri, pentru a 
reduce cu adevărat sarcinile legate de 
raportare şi pentru a clarifica conţinutul, 
formatul şi calendarul obligaţiilor de 
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raportare, persoanele sau organismele 
cărora le revin astfel de obligaţii şi 
responsabilii pentru gestionarea 
sistemului de raportare. 

Or. en

Justificare

Deşi este judicios să se evite duplicarea mecanismelor de raportare, atunci când 
întreprinderile folosesc instrumente alternative pentru a furniza date Comisiei, trebuie să se 
garanteze faptul că informaţiile şi datele furnizate prin alte mijloace sunt pe deplin 
compatibile şi comparabile cu datele şi informaţiile furnizate de notificare. Pe lângă aceasta, 
toate scutirile ar trebui reglementate în mod clar în actele de punere în aplicare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a prelucra datele, precum şi 
pentru a simplifica şi asigura notificarea 
acestora, Comisia şi, în special, 
observatorul pieţei pentru energie ar trebui 
să poată lua toate măsurile corespunzătoare 
în acest sens, în special utilizarea 
instrumentelor şi a procedurilor 
informatice integrate.

(13) Pentru a prelucra datele, precum şi 
pentru a simplifica şi asigura notificarea 
acestora, Comisia şi, în special, 
observatorul pieţei pentru energie ar trebui 
să poată lua toate măsurile corespunzătoare 
în acest sens, în special utilizarea 
instrumentelor şi a procedurilor 
informatice integrate. Comisia ar trebui să 
garanteze că astfel de resurse IT asigură 
confidenţialitatea datelor sau 
informaţiilor notificate Comisiei.

Or. en

Justificare

Datele şi informaţiile cerute de Comisie au cu caracter extrem de sensibil pentru operatorii 
economici şi, prin urmare, Comisia trebuie să asigure cel mai înalt grad de confidenţialitate 
în tratarea acestor date sau informaţii.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia şi, în special, observatorul 
pieţei pentru energie ar trebui să furnizeze 
cu regularitate o analiză trans-sectorială a 
evoluţiei structurale şi a perspectivelor 
sistemului energetic al UE şi, 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 şi investiţii, în vederea 
asigurării pe termen lung a unui echilibru 
între cererea şi oferta din domeniul 
energetic.

(15) Comisia şi, în special, observatorul 
său pentru piaţa pentru energie ar trebui să 
furnizeze cu regularitate o analiză trans-
sectorială a evoluţiei structurale şi a 
perspectivelor sistemului energetic al UE 
şi, 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 şi investiţii, în vederea 
asigurării pe termen lung a unui echilibru 
între cererea şi oferta din domeniul 
energetic. Această analiză ar trebui să 
contribuie şi la dezbaterea continuă la 
nivel european în legătură cu necesitatea 
infrastructurilor energetice şi, de aceea, 
ar trebui prezentată părţilor interesate, 
pentru discuţie.

Or. en

Justificare

Clarificare - „observatorul” este de fapt o simplă unitate a Comisiei Europene. Pe lângă 
aceasta, scopul politic al prezentului regulament ar trebui exprimat în mod clar. Este vorba 
de un instrument important în dezvoltarea politicii energetice comune, care ar trebui să 
declanşeze o dezbatere la nivel european între toate părţile interesate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerea de regulament stabileşte un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele şi informaţiile referitoare 
la proiectele de investiţii în infrastructura 

(1) Propunerea de regulament stabileşte un 
cadru comun de informare a Comisiei cu 
privire la datele şi informaţiile referitoare 
la proiectele de investiţii în infrastructura 
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energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricităţii şi al 
biocombustibililor, precum şi la proiectele 
de investiţii în domeniul emisiilor de 
dioxid de carbon generate de aceste 
sectoare.

energetică din sectorul petrolului, al 
gazelor naturale, al electricităţii şi al 
biocombustibililor, precum şi la proiectele 
de investiţii în domeniul captării şi stocării 
emisiilor de dioxid de carbon generate de 
aceste sectoare.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prezentul regulament se aplică tipurilor 
de proiecte de investiţii enumerate în 
anexă, care prevăzute să îşi înceapă 
activitatea în termen de trei ani, în cazul 
sectorului petrolier şi al gazului natural 
sau în termen de cinci ani, în cazul 
proiectelor din sectorul energiei electrice 
şi al proiectelor care sunt prevăzute să fie 
dezafectate în termen de trei ani.

Or. en

Justificare

Formularea actuală: proiecte „care au demarat deja sau care sunt prevăzute să demareze în 
termen de cinci ani” este prea vagă şi ar putea însemna, în special în ceea ce priveşte 
sectorul petrolului şi al gazului natural, că proiectele ar trebui notificate într-un stadiu mult 
prea precoce. Astfel, previziunile prezentate de Comisie ar prezenta un grad şi mai mare de 
incertitudine. 
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) „proiecte de investiţii prevăzute” 
înseamnă proiectele de investiţii în cazul 
cărora autoritatea competentă a eliberat 
un permis de construcţie şi în cazul cărora 
lucrările de construcţie nu au demarat încă 
sau pentru care dezafectarea nu este încă 
aplicabilă;

Or. en

Justificare

Definiţia nu este suficient de clară. În conformitate cu definiţia propusă, proiecte care se află 
doar în stadiul de idee sau de studiu de fezabilitate ar putea intra sub incidenţa domeniului de 
aplicare al regulamentului. Acest fapt ar duce la o imagine deformată a evoluţiilor 
preconizate şi ar crea preocupări legate de confidenţialitate. De aceea, este necesar să se în 
considerare doar proiectele cu o probabilitate foarte mare de a fi finalizate. Eliberarea 
permisului de construcţie ar putea reprezenta un bun punct de reper.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „punerea în funcţiune” înseamnă 
faza în care infrastructura intră în 
exploatare;

Or. en

Justificare

O definiţie a termenului „punere în funcţiune” pare necesară, deoarece există o definiţie 
pentru „dezafectare”. 
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Întreprinderile în cauză trebuie să 
notifice datele sau informaţiile menţionate 
la articolul 3 statelor membre sau entităţii 
delegate de acestea, pe al căror teritoriu 
aceste întreprinderi intenţionează să 
realizeze proiectele de investiţii înainte de 
data de 31 mai a fiecărui an de raportare. 
Datele sau informaţiile notificate trebuie să 
reflecte situaţia proiectelor de investiţii 
începând cu data de 31 martie a anului de 
raportare respectiv.

(1) Întreprinderile în cauză trebuie să 
notifice datele sau informaţiile menţionate 
la articolul 3 statelor membre sau entităţii 
delegate de acestea, pe al căror teritoriu 
aceste întreprinderi intenţionează să 
realizeze proiectele de investiţii înainte de 
data de 31 mai a fiecărui an de raportare.
Datele sau informaţiile notificate trebuie să 
reflecte situaţia proiectelor de investiţii 
începând cu data de 31 martie a anului de 
raportare respectiv.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică întreprinderilor, în cazul în care 
statul membru respectiv decide să utilizeze 
alte mijloace de punere la dispoziţia 
Comisiei a datelor sau informaţiilor 
menţionate la articolul 3.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică întreprinderilor, în cazul în care 
statul membru respectiv decide să utilizeze 
alte mijloace de punere la dispoziţia 
Comisiei a datelor sau informaţiilor 
menţionate la articolul 3, cu condiţia ca 
datele sau informaţiile furnizate să fie 
comparabile şi echivalente.

Or. en

Justificare

Deşi este judicios să se evite duplicarea mecanismelor de raportare, atunci când 
întreprinderile folosesc instrumente alternative pentru a furniza date Comisiei, trebuie să se 
garanteze faptul că informaţiile şi datele furnizate prin alte mijloace sunt pe deplin 
compatibile şi comparabile cu datele şi informaţiile furnizate de notificare. Astfel, domeniul 
de aplicare al noului regulament, în raport cu cel vechi, este semnificativ îmbunătăţit. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) volumul capacităţilor prevăzute sau 
aflate în curs de construire;
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Or. en

Justificare
La alineatul (3) al aceluiaşi articol, regulamentul menţionează „volumul capacităţilor 
instalate”. Este necesar să se precizeze că termenul „capacităţi” de la alineatul (1) se referă 
la aceeaşi informaţie.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data probabilă a dezafectării. (b) data probabilă a dezafectării, inclusiv, 
după caz, datele intermediare ale etapelor 
de întrerupere progresivă a exploatării 
infrastructurii;

Or. en

Justificare

Este important să se deţină mai multe informaţii în legătură cu stadiul exact al dezvoltării 
noii infrastructuri energetice.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, entităţile delegate de 
acestea sau organismul specific menţionat 
la articolul 3 alineatul (2) ataşează la 
notificări eventualele lor comentarii, cum 
ar fi comentarii cu privire la întârzieri sau 
obstacole în calea implementării 
proiectelor de investiţii.

În cazul în care statele membre se află în 
posesia oricăror informaţii cu privire la 
întârzieri şi/sau obstacole în 
implementarea proiectelor de investiţii, 
entităţile delegate de acestea sau 
organismul specific menţionat la articolul 3 
alineatul (2) includ aceste informaţii în 
notificarea prevăzută la articolul 3. 

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că statele membre au obligaţia de a adăuga comentarii notificării 
pe care o întocmesc, în cazul în care deţin orice informaţii privind întârzieri şi/sau obstacole 
în implementarea proiectelor de investiţii.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, entitatea delegată de 
acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele responsabile cu planurile de 
investiţii specifice sectorului energetic al 
UE asigură calitatea, relevanţa, acurateţea, 
claritatea, actualitatea şi coerenţa datelor şi 
informaţiilor notificate Comisiei.

(1) Statele membre, entitatea delegată de 
acestea sau, acolo unde este cazul, 
organismele responsabile cu planurile de 
investiţii specifice sectorului energetic al 
UE asigură calitatea, relevanţa, acurateţea, 
claritatea, actualitatea şi coerenţa datelor şi 
informaţiilor notificate Comisiei. În cazul 
în care informaţiile nu sunt suficient de 
clare şi de complete, Comisia poate cere 
acestor organisme furnizarea de 
informaţii suplimentare.

Or. en

Justificare

În trecut, regulamentul anterior nu a fost corect aplicat, iar Comisia nu a dispus întotdeauna 
de date coerente şi comparabile. Trebuie să se menţioneze în mod limpede că informaţiile 
furnizate Comisiei trebuie să fie clare şi complete, în caz contrar, Comisia fiind autorizată să 
ceară clarificări.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate publica date şi informaţii 
prezentate în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menţionate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiţia ca datele şi informaţiile să fie 
publicate într-o formă compactă şi ca 
niciun detaliu referitor la întreprinderile 
individuale să nu fie divulgat.

(2) Comisia poate publica date şi informaţii 
prezentate în temeiul prezentului 
regulament, în special în cadrul analizelor 
menţionate la articolul 10 alineatul (3), cu 
condiţia ca datele şi informaţiile să fie 
publicate într-o formă compactă şi ca 
niciun detaliu referitor la întreprinderile 
individuale să nu fie divulgat sau dedus.

Or. en
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Justificare

În unele state membre există în anumite sectoare de activitate doar un număr foarte redus de 
întreprinderi, de aceea, chiar folosind date agregate, informaţii confidenţiale ar putea fi 
dezvăluite. Prin urmare, trebuie să se precizeze că Comisia tratează datele astfel încât să se 
evite situaţia în care detalii privind întreprinderi individuale pot fi deduse.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sau entităţile delegate de 
acestea păstrează confidenţialitatea
datelor sau a informaţiilor sensibile din 
punct de vedere comercial.

Statele membre, entităţile delegate de 
acestea şi Comisia au responsabilitatea 
păstrării confidenţialităţii datelor sau a 
informaţiilor sensibile din punct de vedere 
comercial aflate în posesia lor.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice cine are responsabilitatea păstrării confidenţialităţii datelor 
deţinute.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, vizând în special 
metodologiile de calcul care urmează să fie 
utilizate, definiţiile tehnice, forma, 
conţinutul şi alte detalii ale notificării 
datelor şi informaţiilor menţionate la 
articolul 3.

Comisia ia măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Astfel de măsuri includ în 
special metodologiile de calcul care 
urmează să fie utilizate, definiţiile tehnice, 
forma, conţinutul şi alte detalii ale 
notificării datelor şi informaţiilor 
menţionate la articolul 3, inclusiv 
aplicarea scutirii prevăzute la articolul 3 
alineatul (2) şi în special dispoziţiile 
privind calendarul şi conţinutul 
notificărilor, precum şi entităţile care sunt 
obiectul obligaţiilor de raportare.
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Or. en

Justificare

Pentru a evita un volum prea mare de obligaţii administrative, este necesară clarificarea 
felului în care este aplicată scutirea în cazul raportării duble.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că resursele IT 
necesare scopurilor prevăzute la primul 
paragraf garantează confidenţialitatea 
datelor sau informaţiilor notificate 
Comisiei, în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Datele şi informaţiile cerute de Comisie au un caracter extrem de sensibil pentru operatorii 
economici.  Prin urmare, Comisia trebuie să asigure cel mai înalt grad de confidenţialitate în 
tratarea acestor date sau informaţii.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articol 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puţin la fiecare doi ani, Comisia 
realizează, pe baza datelor şi informaţiilor 
prezentate şi, după caz, a oricăror alte surse 
de date, inclusiv date achiziţionate de 
Comisie, o analiză trans-sectorială a 
evoluţiei şi perspectivelor sistemului 
energetic al UE, având, în special, 
următoarele scopuri:

(1) Cel puţin la fiecare doi ani, Comisia 
realizează, pe baza datelor şi informaţiilor 
prezentate şi, după caz, a oricăror alte surse 
de date, inclusiv date achiziţionate de 
Comisie, o analiză trans-sectorială a 
evoluţiei şi perspectivelor sistemului 
energetic al UE, având, în special, 
următoarele scopuri:

(a) identificarea viitoarelor dezechilibre 
potenţiale în cazul cererii şi ofertei din 

(a) identificarea viitoarelor dezechilibre 
potenţiale în cazul cererii şi ofertei din 



PE430.531v02-00 18/23 PR\797212RO.doc

RO

sectorul energetic; sectorul energetic, acordând o atenţie 
deosebită eventualelor deficienţelor şi 
defecţiunilor în infrastructura de 
producţie şi transmisie; 

(b) identificarea obstacolelor şi 
promovarea celor mai bune practici pentru 
soluţionarea acestora;

(b) identificarea obstacolelor în general şi 
dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie în special, promovarea celor mai 
bune practici pentru soluţionarea acestora;

(c) creşterea transparenţei pentru 
participanţii pe piaţă.

(c) creşterea transparenţei pentru 
participanţii pe piaţă şi pentru potenţialii 
noi participanţi pe piaţă;
(ca) identificarea nevoilor în materie de 
investiţii în vederea îmbunătăţirii 
funcţionării pieţei interne de energie 
(fluxurile inverse şi interconexiunile, de 
exemplu).

Or. en

Justificare

Datele şi informaţiile colectate trebuie folosite în special pentru a identifica deficienţele 
legate de investiţiile de infrastructură, care ar putea împiedica punerea în aplicare a 
legislaţiei privind piaţa internă de energie, precum şi a directivei privind energiile 
regenerabile. Instrumentul de notificare trebuie să fie folosit ca un sistem de alertă timpurie 
în caz de deficienţă a  infrastructurii, care ar compromite aplicarea cu succes a politicii 
energetice comune europene.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate discuta pe marginea 
acestor analize cu părţile interesate. 
Comisia transmite analizele efectuate 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comitetului Economic şi Social European 
şi le publică.

(3) Comisia discută pe marginea acestor 
analize cu părţile interesate. Comisia 
transmite analizele efectuate Parlamentului 
European, Consiliului şi Comitetului 
Economic şi Social European şi le publică.

Or. en
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Justificare

Exerciţiul de notificare ar trebui să aibă un scop politic, cu precădere acela de a pregăti o 
analiză care să ofere informaţiile necesare unei dezbateri permanente la nivel european în 
legătură cu necesitatea unei infrastructuri energetice. Din acest motiv, Comisia va avea 
obligaţia de a discuta analizele sale cu părţile interesate.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1.1 Extracţie
- Instalaţii de extracţie cu o capacitate 
minimă de 20 000 de barili pe zi

Or. en

Justificare

Investiţiile de amploare în sectorul extracţiei de petrol reprezintă un element important în 
monitorizarea evoluţiilor şi tendinţelor de pe piaţa europeană de energie, în special având în 
vedere reducerea resurselor UE şi ar trebui, prin urmare, să fie cuprinse de prezentul 
regulament.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-2.1 Extracţie
- Instalaţii de extracţie cu o capacitate 
minimă de cel puţin 0,1 milioane m3 pe zi

Or. en

Justificare

Investiţiile de amploare în sectorul extracţiei de gaze reprezintă un element important în 
monitorizarea evoluţiilor şi tendinţelor de pe piaţa europeană de energie, în special având în 
vedere reducerea resurselor UE şi ar trebui, prin urmare, să fie cuprinse de prezentul 
regulament.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – subpunctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Terminale GNL 2.2. GNL:
- Terminale pentru importul gazului natural 
lichefiat.

- Terminale pentru importul şi exportul 
gazului natural lichefiat;
- Capacităţi de regazificare, captare şi de 
lichefiere.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea coerenţei, atât importurile cât şi exporturile ar trebui cuprinse de 
regulament.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – subpunctul 3.1 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Ferme eoliene (cu o putere de 20 MW sau 
mai mult pentru fermele eoliene offshore 
sau cu o putere de 10 MW sau mai mult 
pentru fermele eoliene onshore);

- Ferme eoliene (cu o putere de 20 MW sau 
mai mult pentru fermele eoliene offshore 
sau cu o putere de 5 MW sau mai mult 
pentru fermele eoliene onshore);

Or. en

Justificare

Limita de 10 MW pentru fermele eoliene onshore indicată de Comisie ar reprezenta o cifră 
prea mare pentru a obţine o imagine exactă a principalei dezvoltări din domeniul energiei 
eoliene în UE din ultimii ani (36% din totalul noilor capacităţi de producere a energiei 
electrice construite în UE în 2008 reprezintă capacităţile de energie eoliană, ceea ce 
depăşeşte toate celelalte tehnologii). Un instrument incapabil să monitorizeze o parte atât de 
importantă a surselor de producere de energie ar fi nu numai inutil, dar chiar 
contraproductiv în contextul elaborării de politici. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Expunere de motive

Istoric/Propunerea Comisiei

Această propunere de regulament al Consiliului (procedura de consultare) are ca scop 
garantarea faptului că Comisia este informată în mod corect și regulat în legătură cu proiectele 
de investiții în infrastructura energetică europeană, pentru ca aceasta să fie în măsură să își 
îndeplinească sarcinile, în special cea legată de contribuția sa la politica energetică europeană. 
Prezentul regulament înlocuiește de fapt un regulament similar din 1996 (care, la rândul său, 
este o reformulare a unui regulament din 1972).  Regulamentul abrogat este considerat 
inactual, deoarece nu reflectă schimbările importante care au avut loc din 1996 în domeniul 
energetic (extinderea Uniunii Europene și aspectele legate de securitatea furnizării cu energie, 
energiile regenerabile, politica privind schimbările climatic, noul rol al UE în domeniul
energetic în contextul Tratatului de la Lisabona).

Regulamentul cere ca, odată la doi ani, statele membre (sau entitatea căreia au delegat această 
sarcină) să colecteze și să notifice date și informații privind anumite tipuri de proiecte de 
investiții (specificate într-o anexă la regulament) privind construcția, modernizarea sau 
dezafectarea a capacităților de producție, transport și stocare (planificate sau în curs de 
realizare).  Acestea privesc petrolul, gazul natural, energia electrică, biocombustibilii, precum 
și dioxidul de carbon produs de aceste surse.  Regulamentul stabilește obligația 
întreprinderilor energetice de a furniza datele necesare propriului lor stat membru.  
Regulamentul mai indică și conținutul notificării (capacitățile, localizarea, calendarul, 
tehnologiile care prezintă interes în materie de securitate a aprovizionării, sistemele de captare 
a carbonului sau mecanismele de modernizare, precum și comentariile privind întârzierile sau 
obstacolele din calea implementării proiectelor.

Pentru a evita raportarea dublă, în cazul în care notificările privind investițiile trebuie 
furnizate în conformitate cu altă legislație specific europeană, statele membre vor fi scutite de 
obligația de a notifica astfel de investiții.

Informațiile vor fi considerate confidențiale, dar Comisia va avea posibilitatea de a publica 
date agregate1.  Aceasta va furniza, de asemenea, din doi în doi ani, o analiză transsectorială a 
evoluției structurale și a perspectivelor în ceea ce privește sistemul energetic UE, precum și 
orice altă analiză specifică necesară.  Acest fapt va permite identificarea viitoarelor 
dezechilibre potenţiale dintre cerere şi ofertă şi a obstacolele din calea investiţiilor. Prezentul 
regulament are intenția de a face mai transparente cererea prevăzută și oferta disponibilă sau 
prevăzută.

Pe baza acestor analize, Comisia va fi mai în măsură să promoveze bunele practici şi să 
amelioreze transparenţa pentru participanţii pe piaţă. Pentru a elabora poziţii comune asupra 
acestor aspecte, rezultatele acestor analize vor face obiectul discuţiilor cu părţile interesate şi 

                                               
1 Prin observatorul pieţei pentru energie - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm 
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vor fi publicate.

O revizuire a prezentului regulament este fixată la cinci ani de la intrarea acestuia în vigoare.

Poziţia raportoarei 

Raportorul consideră că este vorba fără îndoială de un element important din ansamblul 
politicii energetice europene. O politică energetică la nivel european nu poate fi promovată în 
mod eficient în lipsa unor informaţii corecte despre infrastructura noastră energetică. Cu toate 
acestea, este esenţial să se garanteze confidenţialitatea informaţiilor, precum şi faptul că orice 
propunere care rezultă din aceasta este neutră şi nu constituie o intervenţie cu caracter politic 
în cadrul pieţii. Pe lângă aceasta, cerinţele de raportare ar trebui să fie îndeplinite fără 
dificultăţi, pentru a evita orice obligaţii administrative inutile pentru întreprinderi sau pentru 
administraţia statelor membre sau a Comisiei.

Prin urmare, raportoarea consideră necesară garantarea faptului că regulamentul funcţionează
în practică (având în vedere că numeroase state membre nu au respectat obligaţiile de 
raportare prevăzute de vechiul regulament) şi că va fi cât mai eficient, oferind cea mai bună 
imagine de ansamblu posibilă a evoluţiilor preconizate în domeniul infrastructurii energetice. 

Un aspect procedural important îl reprezintă faptul că prezentul regulament ar trebui să aibă 
ca temei legal noul articol 194 introdus de Tratatul de la Lisabona, care consolidează 
competenţele UE în domeniul politicii energetice. Aceasta va conferi Parlamentului European 
putere codecizională în ceea ce priveşte legislaţia (procedura legislativă ordinară prevăzută de 
Tratatul de la Lisabona).

Celelalte amendamente principale din proiectul de raport au ca scop:
- să clarifice tipul de proiecte de investiţii planificate care trebuie raportate şi stadiul 

dezvoltării investiţiilor în momentul în care raportarea trebuie efectuată, pentru a evita 
problemele legate de confidenţialitate, a oferi o imagine corectă a evoluţiilor prevăzute, 
prin acoperirea proiectelor cu o probabilitate foarte mare de a fi finalizate; 

- să clarifice definiţiile şi conţinutul notificărilor;
- să consolideze dispoziţiile privind confidenţialitatea datelor publicate de Comisie;
- să reducă obligaţiile de raportare, solicitând Comisiei să clarifice, într-un act de punere în 

aplicare, modul în care această scutire de raportare dublă ar trebui aplicată (în cazurile în 
care raportarea privind proiectele de investiţii este solicitată în conformitate cu alte 
directive) şi în special ce trebuie raportat, când, de către cine, către cine şi în ce format 
trebuie să aibă loc raportarea;

- să utilizeze în mod mai eficient analiza realizată de Comisie pe baza informaţiilor primite, 
pentru a funcţiona ca un sistem de alertă timpurie în caz de deficienţă a infrastructurii, 
care ar compromite aplicarea cu succes a politicii energetice comune europene;

- să includă capacităţile de extracţie / producţie de petrol şi de gaz, în ciuda faptului că 
acestea se află în număr restrâns şi în descreştere în Uniunea Europeană;

- să includă obligaţiile de raportare privind capacităţile destinate gazului natural lichefiat, 
considerate de raportoare drept un element foarte important în viitor pentru asigurarea 
diversificării ofertei de gaz din UE;
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- să reducă limita de raportare pentru fermele eoliene onshore, deoarece producţia 
delocalizată de energie în entităţi de dimensiuni mai mici poate deveni un segment 
important în producţia de energie a Uniunii Europene.


