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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a 
Deciziei nr. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0658),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0371/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Camera Comunelor din Regatul 
Unit al Marii Britanii, care susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul 
subsidiarității,

– având în vedere avizul Curții de Justiție din 1 februarie 20121,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 1 februarie 20122,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 20123,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al 
Comisiei pentru transport și turism, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

                                               
1 JO C 0000, 0.0.2012, p. 0.
2 JO C 0000, 0.0.2012, p. 0.
3 JO C 0000, 0.0.2012, p. 0.
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întrucât cea mai bună infrastructură, 
atât în ceea ce privește mediul, cât și din 
punct de vedere social și economic, este o 
infrastructură a cărei construcție poate fi 
evitată; eficiența energetică are, prin 
urmare, un rol vital și ar trebui să se țină 
pe deplin seama de efectele posibile ale 
propunerii de directivă privind eficiența 
energetică în ceea ce privește reducerea 
nevoii de a construi noi infrastructuri.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Complexitatea tehnologică din ce în 
ce mai mare a noului mix energetic, ca 
urmare a unei contribuții suplimentare 
semnificative din partea surselor 
regenerabile într-o perioadă scurtă de 
timp, a crescut riscul lipsei de coordonare, 
și chiar al apariției unor întreruperi ale 
energiei electrice în cadrul rețelelor 
multidependente. Coordonarea strânsă a 
sistemelor de energie electrică și de gaze, 
atât la nivel regional, cât și la nivelul UE, 
în vederea colectării de informații în 
legătură cu schimburile transfrontaliere 
în timp real ar putea deveni un instrument 
important pentru autoritățile naționale de 
reglementare, operatorii de sisteme de 
transport, Agenție și Comisie, deoarece ar 
genera informațiile necesare pentru 
planificarea și funcționarea eficientă a 
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rețelelor de infrastructură. Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E) 
și de gaze naturale (ENTSO-G) ar trebui 
să prezinte Comisiei propuneri privind 
elaborarea și realizarea coordonării 
operaționale în timp real adecvate a 
infrastructurii energetice europene.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Lista proiectelor de interes comun la 
nivelul întregii Uniuni trebuie să se 
limiteze la acele proiecte care contribuie 
cel mai mult la punerea în aplicare a 
coridoarelor și domeniilor prioritare în 
materie de infrastructură energetică 
strategică. În acest sens, este necesar ca 
decizia în ceea ce privește lista să fie luată 
de Comisie, cu respectarea dreptului
statelor membre de a aproba proiectele de 
interes comun care au legătură cu teritoriul 
lor. Conform analizei efectuate în 
evaluarea impactului care însoțește 
prezentul document, numărul acestor 
proiecte este estimat la aproximativ 100 în 
domeniul energiei electrice și 50 în 
domeniul gazelor.

(17) Lista proiectelor de interes comun la 
nivelul întregii Uniuni trebuie să se 
limiteze la acele proiecte care contribuie 
cel mai mult la punerea în aplicare a 
coridoarelor și domeniilor prioritare în 
materie de infrastructură energetică 
strategică. În acest sens, este necesar ca 
decizia în ceea ce privește lista să fie luată 
de Comisie, cu respectarea principiilor 
transparenței și obiectivității în timpul 
procesului de selectare a proiectelor. 
Dreptul statelor membre de a aproba 
proiectele de interes comun care au 
legătură cu teritoriul lor este protejat în 
conformitate cu tratatul. În cazul în care 
statele membre refuză proiecte de interes 
comun de pe teritoriul lor, acest refuz ar 
trebui să fie justificat în mod 
corespunzător și susținut de o justificare 
motivată. Conform analizei efectuate în 
evaluarea impactului care însoțește 
prezentul document, numărul acestor 
proiecte de interes comun este estimat la 
aproximativ 100 în domeniul energiei 
electrice și 50 în domeniul gazelor.

Or. en
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) După evaluarea eficienței 
dispozițiilor actuale privind autorizarea, 
statele membre ar trebui să fie încurajate 
să aplice aceste dispoziții nu numai în 
cazul proiectelor de interes comun, ci și în 
cazul tuturor proiectelor considerate 
necesare în ceea ce privește viabilitatea 
tehnică.

Or. en

Justificare

Există proiecte naționale care pot avea un impact asupra proiectelor de interes comun și care 
sunt importante pentru dezvoltarea proiectelor de interes comun (consolidarea rețelelor 
naționale), dar care s-ar putea să nu fie neapărat incluse în lista proiectelor de interes comun 
și în cazul cărora ar putea exista întârzieri semnificative.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Punerea în aplicare corectă și 
coordonată a Directivei Consiliului 
85/337/CE, astfel cum a fost modificată, și 
a convențiilor de la Aarhus și de la Espoo 
ar trebui să asigure armonizarea celor mai 
importante principii de evaluare a efectelor 
asupra mediului, inclusiv în context 
transfrontalier. Pe cât posibil, statele 
membre ar trebui să își coordoneze 
evaluările proiectelor de interes comun și 
să asigure evaluări comune.

(23) Punerea în aplicare corectă și 
coordonată a Directivei Consiliului 
85/337/CE, astfel cum a fost modificată, și 
a convențiilor de la Aarhus și de la Espoo 
ar trebui să asigure armonizarea celor mai 
importante principii de evaluare a efectelor 
asupra mediului, inclusiv în context 
transfrontalier. Pe cât posibil, statele 
membre ar trebui să își coordoneze
evaluările proiectelor de interes comun și 
să asigure evaluări comune. Statele 
membre ar trebui să fie încurajate să facă 
schimb de bune practici și de capacități 
administrative în ceea ce privește 
procedurile de autorizare, iar Comisia ar 
trebui să participe la promovarea acestor 
eforturi.
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Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere necesitatea stringentă 
de a dezvolta infrastructuri energetice, 
simplificarea procedurilor de autorizare 
trebuie să fie însoțită de un termen limită
clar pentru luarea deciziei privind 
construcția proiectului de către autoritățile 
competente respective. Acest termen limită
trebuie să determine definirea și 
gestionarea mai eficientă a procedurilor, și 
în niciun caz nu trebuie să compromită 
standardele înalte privind protecția 
mediului și participarea publicului.

(24) Având în vedere necesitatea stringentă 
de a dezvolta infrastructuri energetice, 
simplificarea procedurilor de autorizare 
trebuie să fie însoțită de un termen-limită
clar pentru luarea deciziei privind 
construcția proiectului de către autoritățile 
competente respective și de măsuri care să 
încurajeze organismele naționale să 
adopte metode de lucru noi și mai 
eficiente. Acest termen-limită trebuie să 
determine definirea și gestionarea mai 
eficientă a procedurilor, și în niciun caz nu 
trebuie să compromită standardele înalte 
privind protecția mediului și participarea 
publicului.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Legislația existentă cu privire la piața 
internă a energiei impune ca tarifele de 
acces la rețelele de energie electrică și gaze 
să asigure stimulente adecvate pentru 
investiții. Atunci când aplică legislația 
privind piața internă a energiei, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să se
asigure că stimulentele pentru proiecte de 
interes comun, inclusiv stimulentele pe 
termen lung, sunt proporționale cu nivelul 
riscului specific pe care îl comportă 
proiectul. Acest lucru este valabil în special 

(28) Legislația existentă cu privire la piața 
internă a energiei impune ca tarifele de 
acces la rețelele de energie electrică și gaze 
să asigure stimulente adecvate pentru 
investiții. Atunci când aplică legislația 
privind piața internă a energiei, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să 
asigure un cadru de reglementare stabil și 
previzibil care să conțină stimulente
pentru proiecte de interes comun, inclusiv
stimulente pe termen lung, proporționale 
cu nivelul riscului specific pe care îl 
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în sectorul energiei electrice, în ceea ce 
privește tehnologiile de transport 
inovatoare, pentru a permite integrarea pe 
scară largă a energiei din surse 
regenerabile, a surselor de energie 
descentralizate sau a adaptării cererii în 
rețelele interconectate, și în sectorul 
gazelor, în ceea ce privește infrastructura 
de transport, pentru a oferi posibilitatea de 
a rezerva anticipat capacitățile sau mai 
multă flexibilitate pe piață, permițând 
tranzacționarea pe termen scurt sau 
furnizarea de energie de rezervă în cazul 
perturbărilor în aprovizionare.

comportă proiectul. Acest lucru este valabil 
în special în sectorul energiei electrice, în 
ceea ce privește tehnologiile de transport 
inovatoare, pentru a permite integrarea pe 
scară largă a energiei din surse 
regenerabile, a surselor de energie 
descentralizate sau a adaptării cererii în 
rețelele interconectate, și în sectorul 
gazelor, în ceea ce privește infrastructura 
de transport, pentru a oferi posibilitatea de 
a rezerva anticipat capacitățile sau mai 
multă flexibilitate pe piață, permițând
tranzacționarea pe termen scurt sau 
furnizarea de energie de rezervă în cazul 
perturbărilor în aprovizionare.

Or. en

Justificare

Un cadru de reglementare stabil și previzibil în Europa permite inițiatorilor și investitorilor 
să obțină fonduri pe piețele de capital pentru a realiza investițiile respective, fără să existe un 
risc de reglementare.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Proiectele de interes comun în 
domeniul energiei electrice, al gazelor și al 
dioxidului de carbon trebuie să fie eligibile 
pentru a beneficia de asistență financiară 
din partea UE, pentru realizarea de studii 
și, în anumite condiții, de lucrări, în 
temeiul propunerii de Regulament de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”, fie sub formă de subvenții, fie 
sub formă de instrumente financiare 
inovatoare. Astfel se va asigura finanțare 
adaptată pentru acele proiecte de interes 
comun care nu sunt viabile prin prisma 
cadrului de reglementare existent și a 
condițiilor de pe piață. Un astfel de ajutor 
financiar va asigura sinergiile necesare cu 
finanțarea prin instrumente care aparțin de 

(30) Proiectele de interes comun în 
domeniul energiei electrice, al gazelor și al 
dioxidului de carbon trebuie să fie eligibile 
pentru a beneficia de asistență financiară 
din partea UE, pentru realizarea de studii 
și, în anumite condiții, de lucrări, în 
temeiul propunerii de Regulament de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”, fie sub formă de subvenții, fie 
sub formă de instrumente financiare 
inovatoare. Astfel se va asigura finanțare 
adaptată pentru acele proiecte de interes 
comun care nu sunt viabile prin prisma 
cadrului de reglementare existent și a 
condițiilor de pe piață în măsura în care 
acestea respectă legislația Uniunii 
referitoare la piața internă a energiei. Un 
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alte politici ale Uniunii. În special, 
mecanismul „Conectarea Europei” va 
finanța infrastructura energetică de 
importanță europeană, în timp ce fondurile 
structurale vor finanța rețelele inteligente 
de distribuție a energiei de importanță 
locală sau regională. Astfel, cele două 
surse de finanțare se vor completa reciproc.

astfel de ajutor financiar va asigura 
sinergiile necesare cu finanțarea prin 
instrumente care aparțin de alte politici ale 
Uniunii. În special, mecanismul
„Conectarea Europei” va finanța 
infrastructura energetică de importanță 
europeană, în timp ce fondurile structurale 
vor finanța rețelele inteligente de 
distribuție a energiei de importanță locală 
sau regională. Astfel, cele două surse de 
finanțare se vor completa reciproc.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „infrastructură energetică” înseamnă 
orice echipament fizic conceput pentru a 
permite transportul și distribuția energiei 
electrice sau a gazelor, transportul 
petrolului sau al dioxidului de carbon sau 
depozitarea energiei electrice sau a
gazelor, aflat pe teritoriul Uniunii sau care 
leagă Uniunea de una sau mai multe țări 
terțe;

1. „infrastructură energetică” înseamnă 
orice echipament fizic conceput pentru a 
permite transportul și distribuția energiei 
electrice sau a gazelor, inclusiv instalațiile 
de recepție, de regazeificare și de 
decompresie pentru gaze naturale 
lichefiate, transportul petrolului sau al 
dioxidului de carbon sau depozitarea 
energiei electrice, a gazelor sau a
dioxidului de carbon, aflat pe teritoriul 
Uniunii sau care leagă Uniunea de una sau 
mai multe țări terțe;

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operator de transport și sistem sau 
operator de sistem de distribuție sau alt 
operator sau investitor care elaborează un 

(a) operator de transport și sistem sau 
operator de sistem de distribuție sau alt 
operator sau investitor care elaborează un 
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proiect de interes comun; sau proiect de interes comun, astfel cum se 
prevede în prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „Agenție” înseamnă Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energetic instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 713/2009;

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „grup regional” înseamnă un grup 
înființat în funcție de coridoarele 
prioritare definite în anexa I, care poate 
include reprezentanți ai statelor membre, 
autorități naționale de reglementare, 
operatori de sisteme de transport, 
inițiatori de proiecte care ar putea fi 
eligibili și organizații care reprezintă 
producători și operatori de sisteme de 
distribuție, precum și Comisia, Agenția și 
cele două ENTSO și care are misiunea de 
a colabora în cadrul procesului de 
selectare a proiectelor de interes comun și 
de monitorizare a realizării acestora;

Or. en
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Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. „consens” înseamnă rezultatul unui 
proces decizional la nivelul unui grup 
bazat pe acordul, indiferent dacă unanim 
sau nu, al participanților la acest proces. 

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește lista proiectelor de 
interes comun la nivelul Uniunii. Lista va 
fi revizuită și actualizată în funcție de 
necesități, din doi în doi ani. Prima listă 
se adoptă până cel târziu la 31 iulie 2013.

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Inițiatorii de proiecte transmit 
grupului relevant o cerere de selectare a 
proiectului lor ca proiect de interes 
comun în conformitate cu anexa III 
punctul 2.1 în termen de trei luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Din rațiuni de claritate și transparență procedurală, toate termenele ar trebui calculate din 
momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare grup elaborează o listă de 
proiecte de interes comun, conform 
procesului prevăzut în secțiunea 2 din 
anexa III, în funcție de contribuția 
fiecărui proiect la implementarea 
coridoarelor și domeniilor prioritare 
privind infrastructura energetică 
prevăzute în anexa I și de gradul în care 
îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 
4. Fiecare propunere individuală de 
proiect necesită aprobarea statului 
membru sau a statelor membre al căror 
teritoriu este afectat de proiect.

(3) Fiecare grup elaborează o listă 
regională de proiecte de interes comun,
având în vedere următoarele:

- procesul prevăzut în anexa III secțiunea 
2; și
- contribuția fiecărui proiect la 
implementarea obiectivelor coridoarelor și 
domeniilor prioritare privind 
infrastructura energetică prevăzute în 
anexa I; și
- gradul în care fiecare proiect 
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 
4 alineatele (1) și (2); și
- o evaluare a contribuției proiectului la 
îndeplinirea fiecărui criteriu specific 
definit la articolul 4 alineatul (2) literele 
(a) - (e), aplicabile fiecărei categorii de 
proiect, și în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3); precum și
- contribuția la îndeplinirea obiectivelor 
de coeziune teritorială.

Or. en
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Justificare

Tratatul de la Lisabona stabilește ca obiective generale la Uniunii, prin TUE și TFUE, 
coeziunea teritorială și promovarea solidarității între statele membre în domeniul energiei și 
acordă Uniunii competențe comune cu statele membre (articolul 174 din TFUE, articolul 194 
alineatul (1) din TFUE) privind această chestiune. Ar trebui să fie clar faptul că fiecare 
proiect trebuie să facă obiectul unei evaluări bazate pe mai multe criterii care să reflecte într-
un mod mai adecvat beneficiile fiecărui proiect și contribuția acestuia la realizarea 
obiectivelor Uniunii legate de politica sa în domeniul energiei și în cel al schimbărilor 
climatice, în comparație cu o analiză bazată pe un singur criteriu.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele privind energia electrică 
și gazele care se încadrează în categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, 
fiecare grup transmite, cu cel puțin șase
luni înainte de adoptarea listei la nivelul 
Uniunii menționate la alineatul 1, 
propunerea sa de listă de proiecte de interes 
comun către Agenția Europeană de 
Cooperare a Autorităților de Reglementare 
în Domeniul Energiei (denumită în 
continuare „Agenția”).

Pentru proiectele privind energia electrică 
și gazele care se încadrează în categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, 
fiecare grup transmite, cu cel mult trei luni
de la termenul stabilit la articolul 2a, 
propunerea sa de listă de proiecte de interes 
comun către Agenția Europeană de 
Cooperare a Autorităților de Reglementare 
în Domeniul Energiei (denumită în 
continuare „Agenția”).

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele privind petrolul și 
dioxidul de carbon care se încadrează în 
categoriile stabilite la punctele 3 și 4 din 
anexa II, fiecare grup transmite, cu cel
puțin șase luni înainte de adoptarea listei 
la nivelul Uniunii menționate la 
alineatul (1), propunerea sa de listă de 
proiecte de interes comun către Comisie.

Pentru proiectele privind petrolul și 
dioxidul de carbon care se încadrează în 
categoriile stabilite la punctele 3 și 4 din 
anexa II, fiecare grup transmite, cu cel
mult trei luni de la termenul stabilit la 
articolul 2a, propunerea sa de listă de 
proiecte de interes comun către Comisie.
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Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când un grup regional 
elaborează propunerea sa de listă de 
proiecte de interes comun, pentru fiecare 
propunere individuală de proiect este 
nevoie de aprobarea statului/statelor 
membru(e) pe teritoriul căruia/cărora este 
situat proiectul.
Refuzul unui stat membru privind 
selectarea de către un grup regional a 
unui proiect de interes comun trebuie să 
fie însoțit de următoarele:
(a) o justificare motivată a deciziei;
(b) un plan detaliat și proporțional de 
măsuri alternative necesare pentru 
realizarea obiectivelor proiectului refuzat, 
cu condiția ca acesta să respecte același 
nivel de eficiență economică și să ofere 
statelor membre aceleași beneficii, fără 
creșterea costurilor respective.
Dacă cel puțin un stat membru se opune 
deciziei statului/statelor membru(e) pe 
teritoriul căruia/cărora este situat 
proiectul, chestiunea trece în seama 
Agenției, care trebuie să emită un aviz 
privind relevanța proiectului propus 
pentru realizarea pieței interne a energiei 
din Uniune, pentru realizarea obiectivelor 
politicii din domeniul energiei și din cel al 
schimbărilor climatice și pentru 
asigurarea siguranței aprovizionării. 
Propunerea de listă de proiecte care 
privește grupul în cauză este suspendată 
până când Agenția emite avizul aferent.
Dacă Agenția consideră că proiectul 
merită să fie un proiect de interes comun, 
statele membre implicate, Agenția și 
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Comisia ar trebui să revizuiască 
justificarea motivată a statelor membre 
pentru a analiza dacă poate fi găsită o 
soluție astfel încât proiectul respectiv să 
fie inclus în lista de proiecte de interes 
comun a Uniunii.

Or. en

Justificare

Atunci când decid să respingă un proiect, statele membre ar trebui să țină seama de interesul 
european. În ceea ce privește procesul de selectare în cazul în care este vorba de proiecte 
concurente, ar trebui să se asigure, cu ajutorul Comisiei și al Agenției, condiții de concurența 
neutre și egale.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru proiectele privind energia 
electrică și gazele care se încadrează în 
categoriile stabilite la punctele 1 și 2 din 
anexa II, Agenția transmite, în termen de
două luni de la data primirii propunerilor 
de liste de proiecte de interes comun 
prevăzute în primul punct de la 
alineatul (4), un aviz către Comisie în
legătură cu propunerile de liste de 
proiecte de interes comun, ținând cont 
îndeosebi de aplicarea consecventă a 
criteriilor stabilite la articolul 4 de către 
grupuri, precum și de rezultatele analizei 
efectuate de rețelele europene ale 
operatorilor de sisteme de transport 
(ENTSO) pentru energie electrică și 
pentru gaze naturale, în conformitate cu 
punctul 2.6 din anexa III.

(5) Pentru proiectele privind energia 
electrică și gazele care se încadrează în 
categoriile stabilite în anexa II punctele 1
și 2, Agenția transmite, în termen de trei
luni de la data primirii propunerilor de liste 
de proiecte de interes comun prevăzute la 
alineatul (4) primul paragraf, o 
recomandare motivată către Comisie în
care propune:

- pentru fiecare listă regională, o 
clasificare a proiectelor reunite în 
grupuri, într-un număr restrâns de 
categorii, în funcție de caracterul lor 
prioritar;
- o listă de proiecte de interes comun 
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unică la nivelul Uniunii, proiectele fiind 
reunite în grupurile aferente.
În analiza sa, Agenția ține cont de 
criteriile stabilite la articolul 4, de 
rezultatele analizei efectuate de ENTSO 
pentru energie și gaze în conformitate cu 
anexa III punctul 2.6 și de aplicarea 
coerentă a acestora de către toate 
grupurile. Agenția ține, de asemenea, cont 
de respectarea de către proiecte a 
extinderii coerente a rețelei în ceea ce 
privește eficiența economică, de 
integrarea operațională transfrontalieră, 
precum și de potențialul specific al 
fiecărei regiuni de a contribui în mod 
optim la realizarea obiectivelor de politică 
ale UE în domeniul energiei și în cel al 
schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În termen de două luni de la primirea 
recomandării privind lista de proiecte de 
interes comun de către Agenție, Comisia 
realizează o listă de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii, proiectele fiind 
reunite în grupuri, asigurându-se, 
totodată, că se acordă atenția cuvenită 
statelor membre periferice și mici și 
obiectivului de eliminare a izolării 
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energetice în cadrul UE până în 2015. 
Lista este revizuită și actualizată după 
cum este necesar o dată la doi ani, în 
conformitate cu planurile decenale de 
dezvoltare a rețelei ale Uniunii și cu 
procedura stabilită la alineatele (3) - (6a) 
de la prezentul articol.

Or. en

Justificare

Dacă se acordă atenția cuvenită statelor membre periferice și „insulelor energetice”, se 
respectă concluziile Consiliului din 4 februarie 2011.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Comisia prezintă grupurilor 
regionale și pune la dispoziția populației o 
justificare detaliată a rezultatelor listei de 
proiecte de interes comun a Uniunii.

Or. en

Justificare

Cu privire la respectarea principiului transparenței.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun îndeplinesc 
următoarele criterii generale:

(1) Proiectele de interes comun îndeplinesc 
următoarele criterii generale de 
eligibilitate:

Or. en
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Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) proiectul respectă obiectivele UE în 
domeniul energiei și în cel al schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectul este necesar pentru 
implementarea coridoarelor și domeniilor 
prioritare privind infrastructura energetică 
stabilite în anexa I; și

(a) proiectul contribuie în mod 
semnificativ la implementarea obiectivelor
coridoarelor și domeniilor prioritare 
privind infrastructura energetică stabilite în
anexa I și conform evaluării realizate în 
conformitate cu alineatele (2) și (3) din 
prezentul articol; și

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectul implică cel puțin două state 
membre, fie prin faptul că traversează 
direct frontiera unuia sau mai multor state 
membre, fie prin faptul că este situat pe 
teritoriul unui stat membru și are un impact 
transfrontalier semnificativ, conform
punctului 1 din anexa IV;

(c) proiectul implică cel puțin două state 
membre dacă traversează direct frontiera
terestră sau pe mare a unuia sau a mai 
multor state membre sau dacă este situat 
pe teritoriul unui stat membru și are totuși
un impact transfrontalier semnificativ sau,
în cazul unei consolidări la nivel intern, 
proiectul este relevant pentru o 
interconectare transfrontalieră conform
anexei IV punctul 1 sau dacă are ca scop 
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conectarea insulelor și a regiunilor 
periferice cu regiuni centrale din Uniune;

Or. en

Justificare

Având în vedere dezvoltarea surselor regenerabile de energie, este necesar să se susțină 
integrarea producerii energiei electrice din surse regenerabile în proiectele interne de 
consolidare a transportului dacă acestea contribuie la transportul transfrontalier conform 
criteriilor stabilite în anexa IV.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește transportul energiei 
electrice și proiectele de depozitare care se 
încadrează în categoriile stabilite la punctul 
1 literele (a) - (d) din anexa II, proiectul
contribuie semnificativ la cel puțin unul 
din criteriile specifice următoare:

(a) în ceea ce privește transportul energiei 
electrice și proiectele de depozitare care se 
încadrează în categoriile stabilite în anexa 
II punctul 1 literele (a) - (d), proiectele 
eligibile contribuie semnificativ la cel puțin 
unul din criteriile specifice următoare:

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- integrarea pieței, concurență și 
flexibilitatea sistemului;

- integrarea pieței, concurență și 
flexibilitatea sistemului, punându-se un 
accent deosebit pe consolidarea 
interconectării transfrontaliere și pe 
prevenirea blocajelor legate de transport;

Or. en
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sustenabilitate, inclusiv prin transportul 
energiei generate din surse regenerabile 
până la principalele centre de consum și 
situri de depozitare;

- sustenabilitate, între altele prin 
integrarea energiei din surse regenerabile 
în rețea și prin transportul energiei 
generate din surse regenerabile până la 
principalele centre de consum și situri de 
depozitare;

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la gaze care se încadrează în categoriile 
stabilite la punctul 2 din anexa II, proiectul
contribuie semnificativ la cel puțin unul 
din criteriile specifice următoare:

(b) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la gaze care se încadrează în categoriile 
stabilite în anexa II punctul 2, proiectele 
eligibile contribuie semnificativ la cel puțin 
unul din criteriile specifice următoare:

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- siguranța aprovizionării, inclusiv prin 
diversificarea surselor, a partenerilor și a 
rutelor de aprovizionare;

- siguranța aprovizionării, între altele prin 
diversificarea surselor, a partenerilor și a 
rutelor de aprovizionare și prin fluxuri 
inversate;

Or. en
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Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- creșterea rezilienței și a siguranței 
transportului dioxidului de carbon;

- creșterea rezilienței și a siguranței 
transportului sau ale depozitării dioxidului 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, trebuie acordată atenția cuvenită
caracterului urgent al fiecărui proiect 
propus, din punct de vedere al îndeplinirii 
obiectivelor de politică energetică 
referitoare la integrarea pieței și 
concurență, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării, precum și numărului de 
state membre afectate de fiecare proiect și 
complementarității acestuia cu alte proiecte 
propuse. Pentru proiectele care intră în 
categoria prevăzută la punctul 1 litera (e) 
din anexa II, trebuie acordată atenția 
cuvenită și numărului de utilizatori afectați 
de proiect, consumului anual de energie și 
cotei energiei generate din surse 
nedispecerizabile din zona unde se află 
acești utilizatori.

(4) La clasificarea proiectelor care 
contribuie la implementarea aceleiași 
priorități, trebuie acordată atenția cuvenită:

- caracterului urgent al fiecărui proiect 
propus în ceea ce privește îndeplinirea
obiectivelor de politică energetică 
referitoare la integrarea pieței și 
concurență, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării;
- numărului de state membre afectate de 
fiecare proiect, cu condiția ca niciun stat 
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membru să nu fie discriminat din cauza 
așezării sale geografice;
- complementarității proiectului cu alte 
proiecte propuse;

- proiectelor care implică participarea 
unor operatori din alte state membre 
decât cele pe al căror teritoriu este situat 
proiectul;
- pentru proiectele care intră în categoria 
prevăzută în anexa II punctul 1 litera (e), 
numărului de utilizatori afectați de proiect, 
consumului anual de energie și cotei 
energiei generate din surse 
nedispecerizabile din zona unde se află 
acești utilizatori.

Or. en

Justificare

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Inițiatorii proiectelor pun în aplicare 
proiectele de interes comun în 
conformitate cu un plan de implementare 
care include un calendar privind studiile de 
fezabilitate și de design, aprobarea din 
partea autorității de reglementare, 
construcția și punerea în funcțiune, și cu
programul de autorizare menționat la 
articolul 11 alineatul (3). Operatorii de 
transport și sistem, operatorii sistemelor de 
distribuție și alți operatori exploatează 

(1) Inițiatorii proiectelor elaborează un 
plan de implementare care trebuie aprobat 
de Agenție pentru realizarea proiectelor 
de interes comun. Planul respectiv include 
un calendar privind studiile de fezabilitate 
și de design, aprobarea din partea 
autorității de reglementare, construcția și 
punerea în funcțiune, și programul de 
autorizare menționat la articolul 11 
alineatul (3). Operatorii de sisteme de
transport, operatorii de sisteme de
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proiectele de interes comun din zona lor. distribuție sau alți operatori exploatează 
proiectele de interes comun din zona lor fie 
în mod independent, fie prin asociere cu 
operatori din alte state membre. Agenția 
acordă consiliere grupurilor cu privire la 
fezabilitatea aspectelor legate de 
reglementare, în special cu privire la 
calendarul aprobării de către autoritățile 
de reglementare.

Or. en

Justificare

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția și grupurile monitorizează 
progresele realizate în implementarea 
proiectelor de interes comun. Grupurile pot 
solicita informații suplimentare furnizate în 
conformitate cu paragrafele 3, 4 și 5, pot 
verifica informațiile primite la fața locului 
și pot convoca întâlniri cu părțile relevante.
De asemenea, grupurile pot solicita 
Agenției să ia măsuri pentru a facilita
implementarea proiectelor de interes 
comun.

(2) Agenția și grupurile monitorizează 
progresele realizate în implementarea 
proiectelor de interes comun. În acest 
scop, autoritățile naționale de 
reglementare și inițiatorii de proiecte 
prezintă fiecărui grup regional rapoarte 
cu privire la progresele realizate. 
Grupurile pot solicita informații 
suplimentare furnizate în conformitate cu
alineatele (3), (4) și (5), pot verifica 
informațiile primite la fața locului și pot 
convoca întâlniri cu părțile relevante. De 
asemenea, grupurile pot solicita Agenției
sau autorităților naționale de 
reglementare relevante să redacteze 
orientări și să solicite inițiatorilor de 
proiecte să ia măsuri pentru a accelera
implementarea proiectelor de interes 
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comun în conformitate cu planul de 
implementare.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după caz, întârzierile față de planurile 
de punere în aplicare și alte dificultăți 
întâlnite.

(b) după caz, întârzierile față de planurile 
de punere în aplicare, motivele acestor 
întârzieri și detalii privind alte dificultăți 
întâlnite.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În fiecare an, autoritățile competente 
interesate, menționate la articolul 9, 
informează grupul respectiv, în cadrul 
reuniunii ulterioare primirii rapoartelor 
anuale prevăzute la alineatul (3), cu privire 
la situația și, dacă este cazul, întârzierile în 
punerea în aplicare a proiectelor de interes 
comun situate pe teritoriul lor.

(5) În fiecare an, autoritățile competente 
interesate, menționate la articolul 9, 
informează grupul respectiv, în cadrul 
reuniunii ulterioare primirii rapoartelor 
anuale prevăzute la alineatul (3), cu privire 
la situația și, dacă este cazul, întârzierile în 
punerea în aplicare a proiectelor de interes 
comun situate pe teritoriul lor și motivele 
întârzierilor respective.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă punerea în funcțiune a unui 
proiect de interes comun este întârziată cu 
mai mult de doi ani față de planul de 
punere în aplicare fără o justificare 
adecvată:

(6) Dacă punerea în funcțiune a unui 
proiect de interes comun este întârziată cu 
mai mult de doi ani față de planul de 
punere în aplicare din alte motive decât din 
motive imperative care nu pot angaja 
responsabilitatea inițiatorului:

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Inițiatorul proiectului respectiv acceptă 
investiții din partea unuia sau mai multor 
operatori sau investitori, în vederea punerii 
în aplicare a proiectului. Operatorul
sistemului din zona în care este situată 
investiția pune la dispoziția operatorului
(operatorilor) sau investitorului
(investitorilor) care pun în aplicare 
proiectul toate informațiile necesare pentru 
efectuarea investiției, conectează noile 
active la rețeaua de transport și, în 
general, depune toate eforturile pentru a 
facilita implementarea investiției, precum 
și exploatarea și întreținerea sigură, fiabilă 
și eficientă a proiectului de interes comun.

(a) Odată ce întârzierea a ajuns la doi ani, 
inițiatorul proiectului acceptă, în termen 
de 3 luni, investiții din partea unuia sau 
mai multor operatori sau investitori,
conform definiției de la articolul 2 
alineatul (5), în vederea punerii în aplicare 
a proiectului. Operatorul relevant din zona 
în care este situată investiția pune la 
dispoziția operatorului (operatorilor) sau 
investitorului (investitorilor) care pun în 
aplicare proiectul toate informațiile 
necesare pentru efectuarea investiției, 
conectează noile active la rețea și, în 
general, depune toate eforturile pentru a 
facilita implementarea investiției, precum 
și exploatarea și întreținerea sigură, fiabilă 
și eficientă a proiectului de interes comun.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Comisia poate lansa o cerere de 
propuneri deschisă tuturor inițiatorilor de 
proiecte în vederea construcției proiectului 
conform unor termene convenite.

(b) În cazul în care inițiatorul nu respectă 
dispozițiile de la litera (a), Comisia
lansează, în termen de 2 luni, o cerere de 
propuneri deschisă tuturor inițiatorilor de 
proiecte, definiți la articolul 2 alineatul 
(5), în vederea construcției proiectului 
conform unor termene convenite.

Or. en

Justificare

Proiectele de interes comun sunt proiecte prioritare și se tolerează deja întârzieri de până la 
doi ani; întârzierile ce depășesc acest termen nu se acceptă decât dacă există motive 
independente de voința inițiatorului.  Responsabilitățile inițiatorului proiectului ar trebui să 
fie clare în această privință, la fel și termenele pentru luarea de către Comisie a unor măsuri 
suplimentare. Lansarea unor cereri de propuneri reprezintă o măsură eficientă de evitare a 
blocajelor și de promovare a integrării pe piață.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un proiect de interes comun poate fi 
eliminat de pe lista proiectelor de interes 
comun la nivelul Uniunii în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 3 
alineatul (1) a doua teză, dacă:

Dacă nu au început lucrările de 
construcție sau dacă nu au fost încă 
asumate angajamente financiare față de 
furnizorii de echipamente, un proiect de 
interes comun poate fi eliminat de pe lista 
proiectelor de interes comun la nivelul 
Uniunii în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 3 alineatul (6a), 
dacă:

Or. en

Justificare

De la un anumit grad de avansare, proiectul ar trebui să nu mai fie eliminat de pe lista 
proiectelor de interes comun pentru ca investitorii să nu se confrunte cu incertitudine.
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Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiza cost-beneficiu la nivelul 
sistemului energetic, realizată de către 
ENTSO în conformitate cu punctul 6 din 
anexa III, nu conduce la un rezultat 
pozitiv pentru proiect;

(a) proiectul nu mai este inclus în planul 
decenal de dezvoltare a rețelei;

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul nu mai este inclus în planul 
decenal de dezvoltare a rețelei;

(b) analiza cost-beneficiu la nivelul 
sistemului energetic, realizată de către 
ENTSO în conformitate cu anexa III 
punctul 6, nu conduce la un rezultat 
pozitiv pentru proiect;

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a monitoriza 
interoperabilitatea rețelei de 
infrastructură, inițiatorii proiectului iau 
în calcul în propunerile lor integrarea 
proiectului lor în sistemul de coordonare 
operațională menționat la articolul 14a.

Or. en
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Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Odată ce proiectul de interes comun 
devine funcțional, Agenția monitorizează 
contribuția sa efectivă la respectarea 
criteriilor generale și specifice care au 
dus la includerea proiectului respectiv în 
lista de proiecte de interes comun. În 
acest scop, Agenția are acces deplin la 
informațiile menționate la articolul 14a și 
le completează cu informațiile pe care le 
deține deja prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1227/2011.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un proiect de interes 
comun se confruntă cu dificultăți 
semnificative legate de punerea în aplicare, 
Comisia poate desemna un coordonator 
european pentru o perioadă de până la un 
an, care poate fi prelungită de două ori.

(1) Atunci când un proiect de interes 
comun se confruntă cu dificultăți 
semnificative legate de punerea în aplicare, 
Comisia desemnează, după ce consultă cu 
statele membre în cauză, un coordonator 
european pentru o perioadă de până la un 
an, care poate fi prelungită de două ori.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) ia parte la reuniunile grupului 
regional corespunzător și prezintă 
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acestuia rapoarte.

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre interesate cooperează 
cu coordonatorul european în executarea 
sarcinilor prevăzute la alineatele (2) și (4).

(5) Statele membre interesate cooperează
de deplin cu coordonatorul european în 
executarea sarcinilor prevăzute la 
alineatele (2) și (4).

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
emite orientări pentru a ajuta statele 
membre să definească măsuri adecvate și 
pentru a asigura aplicarea coerentă a 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului obligatorii în temeiul 
legislației UE privind proiectele de interes 
comun.

În termen de trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
emite orientări pentru a ajuta statele 
membre să definească măsuri adecvate și 
pentru a asigura aplicarea coerentă a 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului obligatorii în temeiul 
legislației UE privind proiectele de interes 
comun. Comisia monitorizează 
respectarea orientărilor în strânsă 
colaborare cu grupurile regionale, în 
conformitate cu articolul 11a alineatul 
(3).

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistem coordonat: decizia exhaustivă 
poate cuprinde mai multe decizii 
obligatorii din punct de vedere juridic 
emise de către autoritatea competentă și de 
către alte autorități implicate. Autoritatea 
competentă stabilește, de la caz la caz,
termene limită rezonabile pentru emiterea 
deciziilor individuale. Autoritatea 
competentă poate lua o decizie individuală 
în numele unei alte autorități naționale 
implicate, dacă decizia autorității 
respective nu este prezentată în termenul 
limită și dacă întârzierea nu are o 
justificare adecvată. Autoritatea 
competentă poate respinge o decizie 
individuală a unei alte autorități naționale, 
dacă nu consideră că decizia respectivă 
este argumentată suficient în ceea ce 
privește elementele de probă pe baza 
cărora autoritatea în cauză a luat decizia.
Autoritatea competentă se asigură că 
cerințele aplicabile în temeiul legislației 
internaționale și a Uniunii sunt respectate 
și își justifică decizia în mod 
corespunzător.

(b) sistem coordonat: decizia exhaustivă 
poate cuprinde mai multe decizii 
obligatorii din punct de vedere juridic 
emise de către autoritatea competentă și de 
către alte autorități implicate. Autoritatea 
competentă înființează, de la caz la caz, un 
grup de lucru în care sunt reprezentate 
toate autoritățile implicate care să 
stabilească un plan pentru procedura de 
autorizare și să monitorizeze punerea în 
aplicare a acestui plan. În ceea ce privește 
articolul 11 alineatul (1), autoritatea 
competentă poate stabili un termen 
rezonabil în care să fie emise deciziile
individuale. Autoritatea competentă poate 
lua o decizie individuală în numele unei 
alte autorități naționale implicate, dacă 
decizia autorității respective nu este 
prezentată în termenul limită și dacă 
întârzierea nu are o justificare adecvată cu 
excepția unor motive independente de 
voința autorității naționale în cauză.
Autoritatea competentă poate respinge o 
decizie individuală a unei alte autorități 
naționale, dacă nu consideră că decizia 
respectivă este argumentată suficient în 
ceea ce privește elementele de probă pe 
baza cărora autoritatea în cauză a luat 
decizia. Autoritatea competentă se asigură 
că cerințele aplicabile în temeiul legislației 
internaționale și a Uniunii sunt respectate 
și își justifică decizia în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre fac tot posibilul pentru (4) Statele membre se asigură că 
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a se asigura că recursurile care contestă 
legalitatea unei decizii exhaustive pe 
motive de fond sau de procedură sunt 
gestionate în cel mai eficient mod posibil.

recursurile care contestă legalitatea unei 
decizii exhaustive pe motive de fond sau de 
procedură sunt gestionate în cel mai 
eficient mod posibil.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel puțin o consultare publică se 
realizează de către inițiatorul proiectului 
sau, dacă legislația națională prevede 
astfel, de către autoritatea competentă, 
înainte de transmiterea dosarului de 
candidatură la autoritatea competentă în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (1) 
litera (a). Consultarea publică oferă 
informații privind proiectul părților 
interesate menționate la punctul 2 litera (a) 
din anexa VI, într-un stadiu incipient, și 
identifică cel mai potrivit loc și cel mai 
potrivit traseu, precum și subiectele 
relevante de abordat în cadrul dosarului de 
candidatură. Condițiile minime ale 
consultării publice sunt precizate la 
punctul 4 din anexa VI. Inițiatorul 
proiectului trebuie să pregătească și să 
prezinte, împreună cu dosarul de autorizare 
adresat autorității competente, un raport 
care sintetizează rezultatele activităților 
legate de participarea publicului anterior 
depunerii dosarului. Autoritatea 
competentă acordă atenția cuvenită acestor 
rezultate la luarea deciziei exhaustive.

(4) Cel puțin o consultare publică se 
realizează de către inițiatorul proiectului 
sau, dacă legislația națională prevede 
astfel, de către autoritatea competentă, 
înainte de transmiterea dosarului de 
candidatură la autoritatea competentă în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (1) 
litera (a). Consultarea publică oferă 
informații privind proiectul părților 
interesate menționate la punctul 2 litera (a) 
din anexa VI, într-un stadiu incipient, și 
identifică cel mai potrivit loc și cel mai 
potrivit traseu, precum și subiectele 
relevante de abordat în cadrul dosarului de 
candidatură. Condițiile minime ale 
consultării publice sunt precizate la 
punctul 4 din anexa VI. Inițiatorul 
proiectului trebuie să pregătească și să 
prezinte, împreună cu dosarul de autorizare 
adresat autorității competente, un raport 
care sintetizează rezultatele activităților 
legate de participarea publicului anterior 
depunerii dosarului. Autoritatea 
competentă acordă atenția cuvenită acestor 
rezultate la luarea deciziei exhaustive.
Autoritatea competentă monitorizează 
procesul de consultare publică.

Or. en
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Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procedura legală de autorizare, definită 
drept perioada cuprinsă între data 
acceptării dosarului de candidatură depus și 
data emiterii deciziei exhaustive a 

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

autorității competente, nu trebuie să 
depășească un an. Statele membre pot
stabili, dacă este cazul, o dată anterioară
pentru acest termen.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) În cazul expirării termenului-limită
pentru emiterea deciziei exhaustive, 
autoritatea competentă sau, în cazul în 
care se aplică articolul 9 alineatul (2b), 
autoritatea competentă și autoritățile 
implicate, prezintă grupului competent, în 
termen de o lună de la expirarea 
termenului, o justificare motivată a 
întârzierii și măsurile luate sau care trebuie 
luate pentru încheierea procedurii de 
autorizare în termenul cel mai scurt posibil.
Grupul poate solicita autorității competente 
să raporteze în mod regulat cu privire la 
progresele înregistrate în acest sens.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Monitorizarea caracterului prioritar al 
proiectelor de interes comun și a 
procesului de autorizare
(1) Autoritatea competentă și autoritățile 
naționale implicate prezintă în cadrul 
reuniunilor grupului rapoarte privind 
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progresele realizate în ceea ce privește 
procedurile de autorizare referitoare la 
proiectele de interes comun.
(2) Comisia Europeană introduce, 
organizează și publică un premiu care 
este acordat unui număr restrâns de 
autorități competente și personalului 
acestora ca recunoaștere a rezultatelor lor 
exemplare în ceea ce privește 
desfășurarea procedurilor de autorizare 
pentru implicarea părților interesate, 
utilizarea unor practici inovatoare și 
eficiența generală. Premiul se poate 
acorda și pentru mecanismele naționale și 
transfrontaliere create de statele membre 
pentru schimbul de bune practici și 
pentru construirea de capacități în 
domeniul acordării de autorizații privind 
infrastructurii energetice.
(3) În termen de 10 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele 
membre prezintă Comisiei și grupurilor 
regionale rapoarte referitoare la măsurile 
luate în conformitate cu articolul 8 
alineatele (3) și (4), cu articolul 9 
alineatele (1), (2b), (3) și (4) și cu 
articolul 10 alineatul (1). Comisia 
monitorizează progresele realizate și 
informează statele membre, în termen de 
2 luni, cu privire la necesitatea de a 
adopta măsuri corective, dacă e cazul.
(4) Dacă statele membre nu iau măsurile 
prevăzute în termen de 3 luni de la 
notificarea Comisiei menționată la 
alineatul (3) sau dacă autoritatea 
competentă și autoritățile implicate 
conform articolului 9 alineatele (1) și (2b) 
nu respectă, în termen de 2 luni, 
obligațiile privind raportarea stabilite la 
articolul 11 alineatul (6) și la articolul 
11a alineatele (1) și (3), statele membre 
pot primi sancțiuni din partea Comisiei în 
conformitate cu alineatul (5).
(5) În conformitate cu alineatul (4), 
Comisia poate sista sprijinul financiar 
acordat de Uniune, astfel cum se 
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stabilește la articolul 15, pentru proiectele 
care au loc pe teritoriul statului membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

S-a observat că întârzierile legate de procedurile de autorizare au reprezentat un obstacol 
major în calea folosirii infrastructurii transfrontaliere, acestea durând în medie 12 ani. 
Având în vedere faptul că aplicarea termenului de 3 ani poate avea efecte adverse asupra 
procedurilor de autorizare, sunt necesare alte stimulente pozitive și negative pentru a aborda 
această cauză majoră a întârzierilor și a blocajelor. Statele membre trebuie să asigure 
respectarea condițiilor de natură administrativă și organizatorică din prezentul regulament 
în vederea obținerii unui proces de autorizare mai rapid și a unei utilizări mai eficiente a 
resurselor la nivel național.

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Metodologia se aplică la analiza 
cost-beneficiu a tuturor planurilor decenale 
de dezvoltare a rețelei de energie electrică 
sau de gaze realizate ulterior de ENTSO 
pentru energie electrică sau pentru gaze, în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009. Pentru 
ca prima rundă de selectare a proiectelor 
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de interes comun să aibă loc după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, și pentru o perioadă de 
tranziție de un an, metodologia aplicabilă 
a analizei cost-beneficiu este elaborată de 
ENTSO pentru gaze naturale și de 
ENTSO pentru energie electrică cel târziu 
la trei luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Dezvoltarea 
acestei metodologii are loc în strânsă 
colaborare cu Agenția și cu Comisia. 
Comisia validează metodologia în 
termenul stabilit la prezentul alineat. 
Metodologia este ulterior actualizată în 
conformitate cu prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Depozitarea energiei electrice este o activitate liberalizată; Depozitarea subterană a gazelor 
poate să fie sau să nu fie reglementată.
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Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile naționale de 
reglementare stabilesc, în colaborare cu 
Agenția, un set de indicatori adecvați 
pentru a compara costurile cu investițiile 
pe unitate între inițiatorii de proiecte din 
toate statele membre; dacă Agenția 
consideră că este necesar, se efectuează o 
analiză comparativă a costurilor cu 
investițiile în colaborare cu agențiile 
naționale de reglementare din domeniul 
energiei pentru a verifica dacă apariția 
acestora este eficientă.

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Creșterile semnificative ale costurilor 
cu investițiile sunt notificate Comisiei de 
autoritățile naționale de reglementare și 
de Agenție. Pe baza acestor informații, 
Comisia poate lansa o cerere de propuneri 
deschisă tuturor inițiatorilor de proiecte 
pentru a realiza proiectul respectiv.

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un plan de afaceri care evaluează 
viabilitatea financiară a proiectului, 
inclusiv soluția financiară aleasă, iar pentru 
proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoria prevăzută în
anexa I punctul 2, rezultatele efectuării 
testelor de piață.

(b) un plan de afaceri care evaluează 
viabilitatea financiară a proiectului, 
inclusiv soluția financiară aleasă, iar pentru 
proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoria prevăzută în
anexa II punctul 2, rezultatele efectuării 
testelor de piață.

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele incluse în prima listă de 
proiecte de interes comun la nivelul 

Pentru proiectele incluse în prima listă de 
proiecte de interes comun la nivelul 
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Uniunii, inițiatorii proiectelor depun
cererea până la 30 septembrie 2013.

Uniunii, inițiatorii proiectelor depun
cererile cel târziu la 2 luni de la adoptarea 
primei liste.

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare evaluează în mod independent analiza cost-beneficiu 
realizată de inițiatorul proiectului.
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Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Până la 31 iulie 2013, fiecare autoritate 
națională de reglementare își publică 
metodologia și criteriile utilizate la 
evaluarea investițiilor în proiecte de
infrastructură energetică și gaze și la 
evaluarea riscurilor mai ridicate aferente 
acestora, precum și stimulentele 
corespunzătoare menționate la alineatul 
(1) al prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Coordonarea operațională

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

subvenții pentru lucrări, în conformitate cu 
prevederile [Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
sunt efectuate conform procedurii 
menționate la articolul 5 sau dacă 
îndeplinesc criteriile următoare:

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- Decizia cu privire la stimulente și 
justificarea acesteia prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3) se ia în 
considerare la evaluarea viabilității 
comerciale a proiectului; și

- În cazul proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei acumulate prin pompare, 
lipsa de viabilitate comercială este 
evaluată ținându-se seama de o evaluare 
cuprinzătoare a tuturor surselor de 
venituri în temeiul diverselor scenarii de 
plan de afaceri, reflectând regimuri de 
reglementare aplicabile diferite.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru a prefera depozitarea gazelor față de infrastructura de 
depozitare a hidroenergiei, dat fiind că acest tip de infrastructură poate juca un rol important 
pentru echilibrarea energiei electrice la nivel transfrontalier. Totuși, la evaluarea viabilității 
comerciale a acestei categorii de infrastructură, ar trebui să se analizeze toate sursele de 
venituri posibile directe și indirecte, cum ar fi cele care provin din optimizarea unui 
portofoliu mai larg de infrastructuri energetice, precum și din regimul de reglementare 
aplicabil. Doar infrastructurile care nu sunt viabile din punct de vedere comercial pot fi 
sprijinite financiar.

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectele care se încadrează în 
categoriile din anexa IV punctele 1 și 2 
sunt eligibile pentru asistență financiară 
din partea Uniunii în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (1), (2) și (3) doar 
dacă operatorii implicați respectă 
legislația UE actuală privind piața internă 
a energiei a Uniunii privind energia 
electrică și gazele, în speță Directiva 
2009/72/CE și Directiva 2009/73/CE.

Or. en

Justificare

Integrarea pieței și concurența de pe piață sunt chestiuni esențiale pentru atingerea 
obiectivelor politicii energetice a UE în materie de securitate a aprovizionării și de 
competitivitate. Totuși, unele state membre nu au pus încă în aplicare al doilea și al treilea 
pachet european de politici în domeniul energiei necesare pentru a obține o piață energetică 
europeană comună. Prin urmare, ar trebui ca inițiatorii proiectelor respective să nu fie 
eligibili pentru acordarea de sprijin financiar din partea UE.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Punerea în aplicare a funcțiilor de 
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coordonare operațională menționate la 
articolul 14a este eligibilă pentru 
acordarea de sprijin financiar din partea 
UE.

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera d – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- compararea cadrelor juridice naționale 
aplicabile și relația lor cu eficiența 
procedurii globale de autorizare, precum 
și impactul extinderii prevederii actuale la 
proiectele naționale de infrastructură 
energetică;

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera d – liniuța 2b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- identificarea celor mai bune și 
inovatoare practici cu privire la 
participarea părților implicate și la 
minimizarea impactului de mediu în 
timpul procesului de autorizare;

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera e – liniuța 2a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă în raportul privind punerea în 
aplicare a proiectelor de interes comun se 
ajunge la concluzia că progresele 
realizate sunt insuficiente pentru a 
obiectivele politicilor UE privind energia și 
clima ar trebui ca Comisia să propună, 
cal târziu la 30 iunie 2018, o reformare a 
prezentului regulament sau, dacă se 
impune, ar trebui să facă o propunere 
legislativă pentru a aborda provocările 
identificate;

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de doisprezece luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia desfășoară o 
campanie de informare cu privire la 
rețelele energetice, concepută pentru a se 
adresa în mod specific publicului de la 
nivel național și local.
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Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – partea introductivă

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 și linii interne 
între statele membre din regiune, și anume 
între Peninsula Iberică și Franța, precum 
și conexiuni suplimentare cu Europa 
Centrală pentru a finaliza piața internă și 
a integra generarea din surse energetice 
regenerabile, precum și cu țările terțe 
mediteraneene, în special în vederea 
integrării energiei electrice din surse 
regenerabile de energie, precum și 
transportul acesteia spre centre de 
consum și situri de depozitare.

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Interconexiuni nord-sud de gaze naturale 
în Europa de Vest („NSI West Gas”)
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.

1. Interconexiuni nord-sud de gaze naturale 
în Europa de Vest („NSI West Gas”): 
infrastructură în domeniul gazelor 
naturale pentru fluxurile reversibile de 
gaze nord-sud din Europa de Vest pentru a 
continua diversificarea rutelor, a surselor
de aprovizionare externe și pentru a 
îmbunătăți securitatea aprovizionării spre 
Europa Centrală, crescând capacitatea de 
livrare a gazelor pe termen scurt și 
optimizând terminalele GNL existente și 
infrastructura de depozitare.
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Or. en

Justificare

Coasta Atlanticului și Peninsula Iberică sunt de importanță crucială pentru diversificarea 
surselor de gaze naturale în Europa, domeniu care în prezent arată o dependență ridicată de 
un număr redus de țări furnizoare. Diversificarea poate juca un rol de neprețuit pentru 
atingerea obiectivelor politicii energetice a UE în materie de securitate a aprovizionării, 
competitivitate și durabilitate. Dacă se profită de infrastructura existentă, aceasta poate oferi 
o rută de intrare la un cost mai redus și posibilitatea de a realiza proiectul mai rapid în 
comparație cu alte opțiuni.

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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.

3. Rețea transfrontalieră de transport a 
dioxidului de carbon: dezvoltarea unei 
infrastructuri pentru transportul dioxidului 
de carbon între statele membre, cu 
includerea țărilor terțe învecinate, precum
și a depozitării geologice permanente, 
pentru implementarea captării și stocării 
dioxidului de carbon.

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 

(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 
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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;

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

Justificare

În conformitate cu modificările propuse în anexa IV punctul 1 litera (e), domeniul de aplicare 
al rețelelor inteligente trebuie extins la rețelele de joasă tensiune, unde se pot obține în 
momentul de față cele mai multe beneficii în urma implementării lor, acesta fiind nivelul unde 
se conectează cel mai mare număr de consumatori și de unități mici de generare a energie 
electrice.

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instalații de stocare geologică 
permanentă a dioxidului de carbon 
conectate la conductele menționate mai 
sus, care să deservească cel puțin două 
state membre.

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 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 

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 
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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.

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, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I care au transmis un proiect 
potențial eligibil pentru selectare, ai 
organizațiilor care reprezintă producătorii 
și operatorii sistemelor distribuție, precum 
și ai Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO 
pentru energie electrică.

Or. en

Justificare

Operatorii care nu țin de sistemele de transport ar trebui să fie prezenți în grupurile 
regionale prin intermediul asociației care-i reprezintă; aceștia sunt adesea inițiatori de 
proiecte și operează infrastructuri esențiale pentru buna funcționare a pieței interne a 
energiei și a sistemului de transport. În ciuda acestui fapt, reprezentarea lor pentru planul 
decenal de dezvoltare a rețelei nu a fost întotdeauna garantată. Participarea autorităților 
naționale de reglementare nu aduce atingere responsabilităților și obligațiilor (cum ar fi 
modul de stabilire a tarifelor) care revin autorităților naționale de reglementare în temeiul 
prezentei propuneri și al altor acte legislative europene conexe.

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele din sectorul gazelor care 
se înscriu în categoriile stabilite în anexa II 
punctul 2, 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.

Pentru proiectele din sectorul gazelor care 
se înscriu în categoriile stabilite în anexa II 
punctul 2, 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, ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I care au transmis un proiect 
potențial eligibil pentru selectare, ai 
organizațiilor care reprezintă operatorii 
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de infrastructură implicați, precum și ai 
Comisiei, ai Agenției și ai ENTSO pentru 
gaze naturale.

Participarea autorităților naționale de 
reglementare și a Agenției la grupurile 
regionale nu pune în pericol îndeplinirea 
obiectivelor și obligațiilor care le revin 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

Justificare

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 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, cum ar fi 
inițiativele regionale actuale în domeniul 
energiei electrice și al gazelor naturale.

Or. en
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Amendamentul 90
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Competențele decizionale din grupuri 
aparțin doar Comisiei și statelor membre. 
Deciziile luate se justifică în mod 
corespunzător în fața grupului și reflectă 
întru totul consensul menționat în anexa 
II partea 2 punctul 6b.

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 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 
punctul de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a obiectivelor coridoarelor și 
domeniilor prioritare privind 
infrastructura energetică stabilite în 
anexa I, o evaluare care să analizeze dacă 
sunt îndeplinite criteriile relevante definite 
la articolul 6, o evaluare a contribuției 
proiectului la fiecare dintre criteriile 
specifice definite la articolul 4 alineatul 
(2) literele (a)-(e), după caz, și prezentând 
orice alte informații relevante pentru 
evaluarea proiectului. Pentru proiectele 
suficient de avansate, inițiatorii 
furnizează o analiză cost-beneficiu 
specifică proiectului în conformitate cu 
metodologia de la articolul 12.

Or. en
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Amendamentul 92
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru proiectele care se înscriu în 
categoriile stabilite în anexa II punctele 1 
și 2, Agenția, în cooperare cu autoritățile 
naționale de reglementare, asigură 
aplicarea consecventă a criteriilor de 
evaluare și a analizei cost-beneficiu, 
propunând corecturi acolo unde este 
cazul.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Pentru proiectele care se înscriu în 
categoriile stabilite în anexa II punctele 3 
și 4, Comisia evaluează aplicarea 
consecventă a criteriilor stabilite la 
articolul 4 literele (d) și (e).

Or. en

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 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 

3. După aprobarea primei liste de proiecte 
de interes comun, pentru toate listele 
viitoare de proiecte de interes comun la 
nivelul Uniunii adoptate, propunerile de 
proiecte privind energia electrică care se 
înscriu în categoriile prevăzute în anexa II 
punctul (1) literele (a), (b) și (d) trebuie să 
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ENTSO pentru energie electrică în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 
714/2009.

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. en

Justificare

Planul decenal de dezvoltare a rețelei este încă pe cale de a dezvolta o perspectivă 
cuprinzătoare cu privire la toate proiectele relevante în domeniul energiei electrice și al 
gazelor naturale.

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 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. După aprobarea primei liste de proiecte 
de interes comun, pentru toate viitoarele 
liste de proiecte de interes comun 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

Planul decenal de dezvoltare a rețelei încă nu are o perspectivă cuprinzătoare cu privire la 
toate proiectele relevante în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.

Amendamentul 96
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 4a (nou)



PE480.775v01-00 58/71 PR\890818RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În conformitate cu punctele 3 și 4 din 
prezenta anexă, propunerile de proiecte 
transmise pentru a fi incluse în prima 
listă de proiecte de interes comun care nu 
au fost evaluate anterior în conformitate 
cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 
714/2009 și Regulamentul (CE) nr. 
715/2009 trebuie evaluate, sub 
supravegherea Agenției, de ENTSO 
pentru energie electrică sau de ENTSO 
pentru gaze naturale, după caz, pentru a 
asigura coerența cu planul decenal de 
dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii. 
După aprobarea ENTSO, propunerea de 
proiect este considerată eligibilă pentru a 
fi evaluată în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru ca extinderea rețelei să fie coerentă, este necesar să se asigure că propunerile de 
proiecte sunt coerente cu planul decenal de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii. Planul 
continuă să stea la baza identificării proiectelor de interes comun.

Amendamentul 97
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 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, 
elaborat de minim 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.



PR\890818RO.doc 59/71 PE480.775v01-00

RO

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu cerințele pentru gaze naturale și energie electrică. Dat fiind că 
reprezintă un sector nedezvoltat din punct de vedere industrial, cerința ca infrastructura să 
privească minim trei state membre este prea stringentă.

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Pentru proiectele privind energia 
electrică și gazele care se înscriu în 
categoriile stabilite în anexa II punctul 1 
literele (a)-(d) și punctul 2, fiecare grup 
ține seama, fără a aduce atingere 
punctului 2 subpunctelor 3 și 4, de 
proiectele identificate ca fiind de interes 
pentru Uniune de către inițiative 
precedente cum ar fi TEN-E și Programul 
energetic european pentru redresare.

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată perturbarea proiectelor aprobate și finanțate în cadrul instrumentelor 
precedente TEN-E și PEER, care însă nu au fost încheiate.

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 2 – punctul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Fiecare grup regional ar trebui să 
încerce să ajungă la un consens cu privire 
la proiectele care integrează lista sa 
propusă de proiecte de interes comun.

Or. en
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Amendamentul 100
Propunere de regulament
Anexa 4 – 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

Depozitele de gaze naturale sau gazele naturale lichefiate pot aproviziona mai mult de o țară 
dacă există infrastructură de interconectare.

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Anexa 4 – 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 
poate fi conceput pentru echipamente și 
instalații de tensiune de orice tip. Proiectul 
implică inițiatori de proiecte și de 
distribuție din cel puțin trei 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

Justificare

Domeniul de aplicare al rețelelor inteligente trebuie extins la rețelele de joasă tensiune, unde 



PR\890818RO.doc 61/71 PE480.775v01-00

RO

se pot obține în momentul de față cele mai multe beneficii în urma utilizării rețelelor 
inteligente, acesta fiind nivelul unde se conectează cel mai mare număr de consumatori și de 
unități mici de generare a energiei electrice. Beneficiind de un nivel ridicat de integrare 
industrială, implicarea jucătorilor din diverse state membre promovează achiziționarea și 
schimbul de cunoștințe tehnice și de expertiză tehnică, promovând, astfel, introducerea 
rețelelor inteligente în întreaga Europă.

Amendamentul 102
Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru infrastructura de transport și 
de depozitare de tip CSC, proiectul este 
situat într-o zonă geografică defavorizată 
și crește capacitatea de transport și/sau de 
depozitare a dioxidului de carbon a 
infrastructurii sau proiectul implică 
crearea unui nod/unei instalații de 
retragere pentru a permite pe viitor 
transferul de dioxid de carbon dintre cel 
puțin două state membre și implică 
participarea unor inițiatori de proiecte de 
tip nefinanciar din cel puțin trei state 
membre.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 4 alineatul (1). Se prevede promovarea împărtășirii 
cunoștințelor tehnice și a competențelor între jucătorii europeni de pe piața industrială 
într-un sector încă imatur.

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 2 – litera a – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- evaluarea impactului, pentru zona de 
analiză definită în anexa V punctul 10, 
asupra costurilor de producție și transport 
al energiei electrice la nivelul întregului 
sistem și asupra evoluției prețurilor angro 
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pe piață determinate de un proiect în 
diverse scenarii de planificare, ținând 
seama în special de variațiile determinate 
în cadrul ordinii de merit.

Or. en

Amendamentul 104
Propunere de regulament
Anexa 4 – 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 la nivelul Uniunii, inclusiv a 
facilitării accesului la sursele locale de 
aprovizionare, luând în considerare 
succesiv: diversificarea surselor; 
diversificarea partenerilor; diversificarea
rutelor; 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 105
Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) securitatea aprovizionării cu gaze
naturale se măsoară prin calcularea valorii 
adăugate a proiectului pentru reziliența pe 
termen scurt și pe termen lung a sistemului 
și pentru sporirea flexibilității sistemului în 
cazul producerii de întreruperi în 
aprovizionare în diverse scenarii, precum și 
prin capacitatea suplimentară asigurată de 
proiect, măsurată în raport cu standardul de 
infrastructură (norma N-1) la nivel 
regional, în conformitate cu articolul 6 

(c) securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale se măsoară prin calcularea valorii 
adăugate a proiectului pentru reziliența pe 
termen scurt și pe termen lung a sistemului 
de gaze naturale al Uniunii și pentru 
sporirea flexibilității sistemului în cazul 
producerii de întreruperi în aprovizionare 
în diverse scenarii la nivelul Uniunii, 
precum și prin capacitatea suplimentară 
asigurată de proiect, măsurată în raport cu 
standardul de infrastructură (norma N-1) la 
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alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 994/2010.

nivel regional, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 994/2010.

Or. en

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Anexa 4 – 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 condițiilor climaterice.
Măsura evaluează costul reducerii 
emisiilor prin intermediul proiectului 
comparativ cu costul economisirii 
aceleiași cantități de emisii prin alte 
investiții în cele mai bune practici.

Or. en

Justificare

Criteriul nu este cuantificat; prin urmare, este dificil de utilizat ca bază pentru identificarea 
proiectelor de interes comun.

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Anexa 5 – 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 

(b) în ceea ce privește gazele naturale: 
scenarii privind cererea, importurile, 
producția internă, disponibilitatea și 
prețul GNL, prețurile combustibilului 
(inclusiv cărbune, gaz și petrol), prețurile 
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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;

energiei electrice, localizarea geografică a 
centralelor pe bază de gaz, localizarea 
instalațiilor de depozitare, 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;

Or. en

Amendamentul 108
Propunere de regulament
Anexa 5 – 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 ține seama de situația 
statelor membre care primesc asistență 
financiară, astfel încât să se asigure 
condiții de concurență mai echitabile și să 
se garanteze că se ține seama de costul 
comparativ mai mare al capitalului.

Or. en

Justificare

Capacitatea de finanțare a proiectelor de infrastructură energetică este expusă unui risc mai 
mare în statele membre care primesc asistență financiară, care se manifestă printr-un cost 
comparativ mai mare al capitalului și printr-un dezavantaj concurențial în cadrul analizei 
cost-beneficiu.
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Amendamentul 109
Propunere de regulament
Anexa 5 – 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 110
Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) caracterul durabil în ceea ce privește 
emisiile de dioxid de carbon evitate;

Or. en

Justificare

În conformitate cu criteriile definite la articolul 4 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 111
Propunere de regulament
Anexa 5 – 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 

7. Pentru gaze, analiza cost-beneficiu 
trebuie să țină seama cel puțin de 
rezultatele testelor de piață, impactul 
asupra indicatorilor definiți în anexa IV și 
efectele externe pozitive cum ar fi:
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definiți în anexa III și efectele următoare:

Or. en

Justificare

Rezultatul alocării libere a capacităților poate varia semnificativ în timp în funcție de factorii 
contextuali și nu reprezintă întotdeauna un indicator de încredere al potențialului pieței.

Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reziliența sistemului, inclusiv la 
dezastre și schimbările climatice, și 
siguranța sistemului, în special în ceea ce 
privește infrastructurile critice europene 
astfel cum sunt definite în Directiva 
2008/114/CE;

(b) reziliența sistemului, inclusiv la 
dezastre și schimbările climatice, și 
siguranța sistemului, respectând criteriile 
de securitate N-1, în special în ceea ce 
privește infrastructurile critice europene 
astfel cum sunt definite în Directiva 
2008/114/CE;

Or. en

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) contribuția la realizarea unui 
echilibru mai bun între diversele surse de 
aprovizionare și puncte de intrare în 
rețeaua de gaze naturale a Uniunii.

Or. en

Justificare

Este important ca toate punctele de intrare să fie identificate și să contribuie de manieră 
echilibrată la furnizarea de gaze în Europa. Dacă acest obiectiv este atins, Europa va putea 
evita situațiile cum ar fi dependența excesivă de gazele naturale provenite din anumite țări. 
Fiecare punct de intrare are specificul propriu și poate contribui la introducerea gazelor 
naturale în Europa utilizând diverse surse și rute. Infrastructurile existente ar trebui 
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maximizate pentru a beneficia de întregul lor potențial la costuri reduse pentru cetățeni.

Amendamentul 114
Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În ceea ce privește rețelele inteligente, 
analiza cost-beneficiu ține seama cel puțin 
de indicatorii definiți în anexa III.

8. În ceea ce privește rețelele inteligente, 
analiza cost-beneficiu ține seama cel puțin 
de indicatorii definiți în anexa IV.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul actual

Furnizarea energiei de manieră durabilă, sigură și securizată este una dintre marile provocări 
care unesc europenii, de la societatea civilă la factorii de decizie, industrie și ecologiști. În 
ciuda acestui fapt, politica energetică europeană a înaintat cu pași mici, beneficiind de resurse 
reduse la nivel european, devenind mai relevantă doar după semnarea Tratatului de la 
Lisabona. Deși Comisia a definit obiective de politică energetică ambițioase în domeniul 
concurenței, al securității aprovizionării, al durabilității și al decarbonizării, actualmente ne 
confruntăm în continuare cu o integrare insuficientă a pieței interne a energiei, cu o izolare 
energetică semnificativă a anumitor zone geografice, cu un acces insuficient la surse 
diversificate de energie care contribuie la securitatea energetică, precum și cu lipsa unor 
avantaje tangibile pentru consumatori și societățile comerciale în ceea ce privește prețurile și 
durabilitatea. Această perspectivă globală și un nivel considerabil de interdependență între 
statele membre impun existența unei abordări la nivel european. Este nevoie de măsuri mai 
rapide, mai decisive și concertate, precum și de acordarea unui rol mai important Europei 
pentru coordonarea și integrarea eforturilor la nivel național.

Context strategic

Obiectivele politicii energetice europene stabilesc obiective clare pentru 2020: o reducere de 
20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, atingerea unei cote de 20 % a energiei din surse 
regenerabile în consumul final de energie, creșterea cu 20 % a eficienței energetice. Punerea 
în aplicare a legislației include Directiva privind sistemul comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră1, Directiva privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile2, Directiva privind stocarea geologică a dioxidului de carbon3, 
Regulamentul privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale4, Al 
treilea pachet energetic5 și Directiva privind eficiența energetică care este în curs de negociere 
între Parlamentul European și Consiliu. Al treilea pachet energetic a constituit un prim pas 
important spre un sistem energetic european mai integrat. Recentul Raport din proprie 
inițiativă referitor la prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020 
(2011/2034(INI))6 a constituit, la rândul său, un document vizionar pentru o propunere 
cuprinzătoare de politică privind rețeaua energetică.

Obstacole în calea unei piețe energetice transfrontaliere

În ciuda realizării unor progrese recente, rămân încă obstacole semnificative în calea unei 
piețe competitive: rețelele de transport al energiei electrice din Europa Centrală prezintă 
lipsuri importante. În ciuda obiectivelor minime de interconectare stabilite de Consiliu pentru 
fiecare stat membru în parte, astfel încât gradul de interconectare al acestora în ceea ce 

                                               
1 Directiva 2009/29/CE
2 Directiva 2009/28/CE
3 Directiva 2009/31/CE
4 Regulamentul (UE) nr. 994/2010
5 Directivele 2001/72/CE și 2009/73/CE, precum și Regulamentele (CE) 713/2009, 714/2009 și 715/2009.
6 Raportor: Francico Sosa Wagner
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privește energia electrică să fie de 10% din capacitatea de producție instalată până în 2005, în 
2010 nouă dintre statele membre nu atinseseră încă acest nivel. Transferurile de energie 
electrică au crescut cu un procentaj mai mic de jumătate din creșterea din deceniul anterior. 
Diferențele dintre prețurile medii la gaze au crescut considerabil. La începutul anului 2011 
erau în curs de desfășurare mai bine de 60 de proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor numai cu privire la al doilea pachet privind politica energetică internă. În ceea ce 
privește transpunerea celui de-al treilea pachet energetic, termenul limită a trecut (3 martie 
2011), iar Comisia Europeană a emis de curând opt avize motivate prin care îndeamnă opt 
state membre să-și onoreze obligațiile în materie de transpunere.

Obstacole în calea dezvoltării infrastructurii energetice la nivel transfrontalier

Noul context al politicii energetice dă naștere unei nevoi substanțiale de infrastructuri noi. 
Nevoile investiționale până în 2020 sunt estimate la 200 miliarde EUR, doar pentru 
infrastructura energetică cu relevanță transfrontalieră. Totuși, procesele naționale foarte 
îndelungate (în medie de 12 ani) de autorizare pentru infrastructura energetică blochează 
adesea proiectele și descurajează deciziile privind investițiile, într-un context caracterizat 
printr-o opoziție publică crescută și amânări; lipsa unor instrumente financiare adecvate 
împiedică investițiile în mijlocul unei crize financiare profunde.

Chestiuni tratate în propunerea de regulament privind infrastructura energetică

Noul regulament este o inițiativă pozitivă și importantă, dat fiind că își propune accelerarea 
realizării pieței interne a energiei și îndeplinirea obiectivelor privind politica energetică a UE 
și clima. Acesta poate contribui, prin mobilizarea unor investiții deosebit de semnificative, la 
relansarea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă în UE.
Propunerea prevede modernizarea și interconectarea rețelelor energetice. În ceea ce privește 
energia electrică, regulamentul urmărește creșterea integrării și competitivității pieței, 
asigurarea securității sistemului și integrarea surselor regenerabile de energie, tratarea 
cazurilor de generare de energie descentralizată și nedispecerizabilă prin intermediul rețelelor 
inteligente, conectarea la siturile de depozitare și la autostrăzile de energie electrică. În ceea 
ce privește gazele naturale, securitatea energetică poate fi asigurată prin diversificarea 
surselor și a rutelor de aprovizionare cu gaz, prin depozite de gaz natural lichefiat (GNL) și 
prin conducte cu flux inversat. Propunerea sprijină, de asemenea, furnizarea de petrol brut 
țărilor care nu au acces la mare și introducerea unor conducte pentru captarea și stocarea 
dioxidului de carbon între siturile de producție și siturile de depozitare.
Propunerea definește nouă coridoare geografice prioritare și trei domenii tematice prioritare, 
stabilește norme pentru identificarea proiectelor de interes comun (PIC) și instituie, în fiecare 
stat membru, o autoritate unică (ghișeu unic) care să supravegheze și să accelereze procesele 
de autorizare pentru PIC; de asemenea, se propune o analiză cost-beneficiu pentru clasificarea 
PIC și pentru alocarea costurilor investițiilor în funcție de zona transfrontalieră unde apar 
beneficiile, acordând stimulente pentru proiectele cu risc ridicat și stabilind condițiile de 
eligibilitate pentru asistența financiară a Uniunii prin mecanismul „Conectarea Europei” 
(MCE).

Există mai multe domenii în care prezentul proiect de regulament poate fi îmbunătățit:

a) Procesul de selectare a PIC urmărește europenizarea rețelelor
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Transmiterea de propuneri de către operatorii de sisteme de transport (OST) și analizarea 
acestora de către grupurile regionale (GR) urmează o abordare ascendentă. Conceptul de 
inițiator de proiect a fost redefinit, iar procesul prin care aceștia transmit rapoarte către 
grupurile regionale (GR) a fost clarificat. Guvernanța grupurilor regionale, responsabile 
pentru selectarea PIC, omite detalii referitoare la echilibrul competențelor diverselor părți 
implicate, la procesele decizionale și la mecanismele de soluționare a disputelor; discuțiile 
recente din cadrul Consiliului cu privire la guvernanța GR a pus accentul pe interesul statelor 
membre de a salvgarda „interesele strategice” naționale. Aceasta reprezintă o problemă 
importantă în calea dezvoltării unei infrastructuri europene.
Salvgardarea intereselor comune europene în cadrul selectării proiectelor ar trebui să 
prevaleze asupra intereselor individuale. Procesul de selectare a PIC ar trebui efectuat în 
conformitate cu al treilea pachet legislativ și cu procesul asociat planului decenal de 
dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii, dintr-o perspectivă europeană descendentă a pieței 
interne care să vină în completarea puternicei abordări integrate ascendente și de la nivel 
național. Ar trebui ca Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) să joace un rol important pentru garantarea coordonării și a coerenței 
expansiunii rețelei, pentru garantarea unor investiții rentabile și pentru salvgardarea 
perspectivei consumatorilor. Selectarea proiectelor și reunirea în grupuri, mai întâi la nivel 
regional, apoi la nivelul Uniunii, ținând cont de o analiză bazată pe mai multe criterii și pe o 
analiză cost-beneficiu, va facilita obiectivitatea și obținerea unui consens în cursul procedurii 
de selectare a listei PIC.

b) Propunerea furnizează instrumente eficiente pentru construirea infrastructurii
Dezvoltarea și construirea infrastructurii energetice la nivel transfrontalier s-a confruntat 
dintotdeauna cu multe obstacole; acest lucru va continua probabil în viitor, ca și echilibrul 
delicat dintre subsidiaritate și interesul comun european.
Propunerea încearcă să definească o cale în acest proces: descrierea coridoarelor prioritare va 
clarifica contribuțiile preconizate ale diverselor regiuni pentru realizarea obiectivelor politicii 
energetice; procesele decizionale prin consens din cadrul grupurilor regionale vor evita 
blocajele unilaterale; existența unor dispoziții mai eficiente privind autorizarea, un 
termen-limită de trei ani și un ghișeu unic obligatoriu pentru acordarea unei autorizări de 
proiect de către autoritățile naționale constituie instrumente-cheie ale procedurii; în plus, 
acordarea unor competențe speciale coordonatorilor europeni de monitorizare a proiectelor 
care se confruntă cu dificultăți la implementare, în conformitate cu cazurile din trecut care au 
înregistrat succes sau insucces, poate soluționa o parte dintre probleme. În plus, când 
inițiatorii de proiecte nu pot implementa proiecte în perioada preconizată, altfel decât din 
motive pe care nu le pot controla, iar executarea proiectelor se confruntă cu întârzieri grave, 
se impun termene și proceduri clare pentru a permite unor noi inițiatori de proiecte să se 
alăture eforturilor sau să preia proiectele.

Avem nevoie de instrumente eficiente pentru a depăși adâncirea asimetriilor geografice și a 
caracterului insular, pentru a garanta coeziunea teritorială pe întreg cuprinsul Uniunii. Pentru 
a asigura eficacitatea măsurilor prescrise și pentru a depăși obstacolele este necesar să se 
introducă instrumente pentru a permite orientarea părților interesate spre obiective comune în 
materie de coeziune și pentru a reduce obstacolele artificiale din cartea rețelelor 
transfrontaliere.
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c) Propunerea promovează în continuare cooperarea și coordonarea operatorilor de 
rețea în vederea obținerii beneficiilor preconizate
Diverse state membre au progresat în ritmuri diferite spre obiectivele de politică europene de 
creștere a gradului de interconectare și de producere a energiei din surse regenerabile. 
Direcționarea unor fonduri ale UE către statele membre care au depus puține eforturi pentru a 
realiza progrese le expune unui pericol moral, caz în care cei care acționează mai târziu vor fi 
avantajați față de cei care acționează mai devreme dat fiind că așteaptă introducerea unor 
stimulente pentru investiții. Dacă s-ar oferi posibilitatea implicării unor operatori multipli (3+) 
pentru a implementa proiecte finanțate din fonduri europene, s-ar îmbunătăți atât de necesara 
cooperare dintre OST, acordând noi valențe cunoștințelor tehnice achiziționate, creând 
încredere între jucătorii de pe piață și dând un impuls puternic integrării piețelor.
Este nevoie de cooperare și de o mai bună guvernanță a sistemului pentru a asigura utilizarea 
și operarea optimizată a rețelelor energetice de către OST. Complexitatea tehnologică din ce 
în ce mai mare a noului mix energetic, ca urmare a contribuției surselor regenerabile, a crescut 
riscul lipsei de coordonare, și chiar al apariției unor întreruperi ale energiei electrice în cadrul 
rețelelor multidependente. Colectarea și monitorizarea informațiilor legate de schimburile 
transfrontaliere în timp real poate deveni un instrument important pentru operarea eficientă și 
în condiții de siguranță a infrastructurii rețelei energetice și, de asemenea, pentru planificarea 
sa în viitor. De aceeași manieră, optimizarea modalității de utilizare a infrastructurii este de 
importanță majoră din perspectiva consumatorilor. ENTSO pentru energie electrică și ENTSO 
pentru gaze naturale transmit Comisiei propuneri pentru conceperea și implementarea unei 
coordonări operaționale corespunzătoare în timp real a infrastructurii energetice europene.

d) Creșterea investițiilor
Mobilizarea investițiilor private este un factor-cheie. Propunerea prevede un mecanism pentru 
alocarea costurilor la nivel transfrontalier în funcție de beneficiile obținute de statele membre 
implicate. Anumite dispoziții ale regulamentului acordă autorităților de reglementare 
naționale un rol pentru definirea unor stimulente pentru investiții care să fie proporționale cu 
riscurile cu care se confruntă inițiatorii de proiecte. Pentru a crește investițiile este posibil să 
se dovedească necesare niște orientări mai clare la nivel european sau compararea celor mai 
bune practici din Uniune.

Lipsa viabilității comerciale a fost păstrată ca un criteriu de eligibilitate esențial pentru 
accesarea sprijinului financiar al UE în cadrul MCE. Acest lucru este esențial pentru a evita 
denaturarea pieței și pentru a limita ajutorul public acordat proiectelor care au efecte externe 
pozitive dar care, altfel, nu ar fi create prin mecanismele de piață. O legătură strânsă cu 
instrumentele financiare ale mecanismului „Conectarea Europei” (MCE) pentru a mobiliza 
finanțarea privată pentru investițiile PIC va reprezenta un instrument esențial, în timp ce 
fondurile structurale vor finanța rețelele inteligente de distribuție a energiei de importanță 
locală sau regională. Astfel, cele două surse de finanțare se vor completa reciproc. Pe de altă 
parte, statele membre ar trebui să respecte normele europene de pe piața europeană a energiei 
pentru a obține acces la instrumentele de finanțare ale UE în cadrul mecanismului 
„Conectarea Europei”.


