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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 REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică 
din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al 
Consiliului
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0153),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0075/2013),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 20131,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

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/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obținerea unei perspective globale 
asupra evoluției investițiilor în 
infrastructura energetică a Uniunii este
esențială pentru ducerea la îndeplinire de 
către Comisie a sarcinilor sale în 
domeniul energiei. Disponibilitatea datelor 
și a informațiilor furnizate periodic și 
actualizate ar trebui să permită Comisiei să 
realizeze comparațiile sau evaluările 
necesare sau să propună măsurile adecvate 
pe baza unor cifre și a unei analize 
corespunzătoare, în special referitoare la 
viitorul echilibru dintre cererea și oferta 
din domeniul energetic.

(1) Obținerea unei perspective globale 
asupra evoluției investițiilor în 
infrastructura energetică a Uniunii este o 
condiție preliminară pentru dezvoltarea 
politicii energetice europene.
Disponibilitatea datelor și a informațiilor 
furnizate periodic și actualizate ar trebui să 
permită Comisiei să realizeze comparațiile
și evaluările necesare sau să propună 
măsurile adecvate pe baza unor cifre și a 
unei analize corespunzătoare, în special 
referitoare la viitorul echilibru dintre 
cererea și oferta din domeniul energetic.
Toate măsurile propuse sau luate la 
nivelul Uniunii ar trebui să fie neutre și 
nu ar trebui să ajungă până într-acolo, 
încât să intervină în funcționarea pieței.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În acest scop, statele membre trebuie să 
notifice Comisiei datele și informațiile 
referitoare la proiectele de investiții în 
infrastructura energetică privind producția, 
stocarea și transportul de petrol, gaze 
naturale, energie electrică, inclusiv energie 
electrică din surse regenerabile,

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

biocombustibili, precum și captarea și 
stocarea de dioxid de carbon, prevăzute să 
se desfășoare sau aflate în curs de 
desfășurare pe teritoriul lor, incluzând 
interconectările cu țări terțe. Întreprinderile 
în cauză trebuie să aibă obligația de a 
notifica statelor membre interesate datele 
și informațiile relevante. Statele membre și 
Comisia ar trebui să aibă obligația de a 
asigura confidențialitatea datelor 
furnizate de întreprinderi.

Or. en

Justificare

Un accent în plus asupra necesității de a asigura confidențialitatea datelor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a evita o sarcină administrativă 
disproporționată și pentru a reduce la 
minimum costurile pentru statele membre 
și întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, prezentul 
regulament trebuie să ofere posibilitatea de 
a exonera statele membre și întreprinderile 
de obligațiile de raportare, cu condiția
furnizării către Comisie de informații 
echivalente în temeiul actelor juridice 
specifice sectorului energetic, adoptate de 
instituțiile Uniunii, și care vizează 
atingerea obiectivelor privind
competitivitatea piețelor energetice din 
Uniune, sustenabilitatea sistemului 
energetic al Uniunii și siguranța 
aprovizionării cu energie a Uniunii. În
consecință, trebuie evitată orice duplicare 
a cerințelor de raportare specificate în 
cadrul celui de-al treilea pachet legislativ 
privind piața internă a energiei electrice și 
a gazelor naturale.

(11) Pentru a evita o sarcină administrativă 
disproporționată și pentru a reduce la 
minimum costurile pentru statele membre 
și întreprinderi, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, prezentul 
regulament trebuie să ofere posibilitatea de 
a exonera statele membre și întreprinderile 
de obligațiile de raportare, cu condiția ca 
Comisiei să-i fi fost deja furnizate
informații echivalente de către un stat 
membru sau de către un organism 
specific însărcinat cu planificarea 
multianuală a investițiilor și care 
raportează cu privire la datele și 
informațiile de furnizat în conformitate cu 
prezentul regulament în legătură cu 
planul său multianual privind dezvoltarea 
rețelei și investițiile în infrastructura 
energetică la nivelul Uniunii. Comisia ar 
trebui să clarifice aplicarea acestei 
exceptări, pentru a ușura cu adevărat 
sarcina în materie de raportare a 
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persoanelor sau organismelor care sunt 
supuse obligațiilor ce decurg din 
prezentul regulament și a celor care sunt 
răspunzătoare de administrarea 
sistemului de raportare din statele 
membre.

Or. en

Justificare

Evitarea dublei raportări și a unei poveri administrative disproporționate a constituit unul 
dintre obiectivele propunerii precedente. Acest aspect nu a fost analizat suficient, din care 
cauză prezentul regulament să formalizeze abordarea practică pe care Comisia dorește s-o 
aplice pentru a oferi securitate juridică industriei și statelor membre.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a prelucra datele, precum și 
pentru a simplifica și securiza notificarea 
acestora, Comisia și, în special, 
Observatorul pieței pentru energie trebuie 
să poată lua toate măsurile corespunzătoare 
în acest sens, în special în ceea ce privește 
utilizarea instrumentelor și a procedurilor 
informatice integrate.

(12) Pentru a prelucra datele, precum și 
pentru a simplifica și securiza notificarea 
acestora, Comisia și, în special, 
Observatorul pieței pentru energie trebuie 
să poată lua toate măsurile corespunzătoare 
în acest sens, în special în ceea ce privește 
utilizarea instrumentelor și a procedurilor 
informatice integrate, care ar trebui să 
garanteze confidențialitatea datelor sau a 
informațiilor comunicate Comisiei.

Or. en

Justificare

Datele și informațiile cerute de Comisie au un caracter extrem de sensibil pentru operatorii 
economici. Prin urmare, Comisia trebuie să asigure cel mai înalt grad de confidențialitate în 
tratarea acestor date sau informații.

Amendamentul 5

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

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

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

Or. en

Justificare

Date privind necesarul în materie de producție și extracție a cărbunelui de inclus în sfera de 
aplicare a prezentului regulament. Evoluțiile din domeniul gazului de șist din Statele Unite 
influențează prețul gazului și cărbunelui din Europa, ceea ce determină o revitalizare a 
industriei cărbunelui. În perioada 1012 - 2015, Germania și Țările de Jos urmează să 
construiască noi centrale energetice pe cărbune cu o capacitate de 12,5 gigawați. O 
dezvoltare atât de importantă a infrastructurii nu poate fi pur și simplu ignorată.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică și în cazul 
întreprinderilor europene care investesc 
în proiecte de infrastructură energetică 
din țări terțe, care sunt direct legate de 
rețelele energetice ale unuia sau mai 
multor state membre sau au un impact 
asupra acestora.

Or. en

Justificare

Definiția „infrastructurii energetice” din orientările referitoare la infrastructura energetică 
trans-europeană include infrastructurile care sunt amplasate în interiorul Uniunii sau care 



PE514.580v01-00 10/19 PR\940300RO.doc

RO

fac legătura între Uniune și una sau mai multe țări terțe. Este la fel de importantă notificarea 
investițiilor în infrastructură din țări terțe care au un impact asupra rețelelor energetice 
dintr-unul sau mai multe state membre și, pe cale de consecință, asupra pieței energetice 
europene.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) construirea unor interconexiuni noi 
cu sistemele de transport al energiei între 
Uniune și țările terțe sau orice 
infrastructură care are un impact asupra 
rețelelor energetice ale unuia sau ale mai 
multor state membre.

Or. en

Justificare

Este la fel de importantă notificarea investițiilor în infrastructură din țări terțe care au un 
impact asupra rețelelor energetice dintr-unul sau mai multe state membre și, pe cale de 
consecință, asupra pieței energetice europene.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Primul paragraf nu se aplică 
întreprinderilor în cazul în care statul 
membru respectiv decide să utilizeze alte 
mijloace de punere la dispoziția Comisiei a 
datelor sau a informațiilor menționate la 
articolul 3.

Primul paragraf nu se aplică 
întreprinderilor în cazul în care statul 
membru respectiv decide să utilizeze alte 
mijloace de punere la dispoziția Comisiei a 
datelor sau a informațiilor menționate la 
articolul 3, cu condiția ca datele sau 
informațiile furnizate să fie comparabile 
și echivalente.

Or. en
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Justificare

Deși este judicios să se evite duplicarea mecanismelor de raportare, atunci când 
întreprinderile folosesc instrumente alternative pentru a furniza date Comisiei, trebuie să se 
garanteze faptul că informațiile și datele furnizate prin alte mijloace sunt pe deplin 
compatibile și comparabile cu datele și informațiile furnizate prin notificare. Acesta este un 
element important care permite îmbunătățirea aplicării vechiului regulament prin noul 
regulament.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când statele membre, entitățile 
delegate de acestea sau organismul specific 
menționat la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) posedă orice informații cu privire la 
întârzieri și/sau obstacole în calea punerii 
în aplicare a proiectelor de investiții, 
respectivele state membre includ acele 
informații în notificarea prevăzută la 
articolul 3.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că statele membre au obligația de a adăuga comentarii notificării 
pe care o întocmesc, în cazul în care dețin orice informații privind întârzieri și/sau obstacole 
în implementarea proiectelor de investiții.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limitele prevăzute de prezentul 
regulament, Comisia adoptă, în termen de 
două luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dispozițiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
acestuia, referitoare la forma și la alte 

În limitele prevăzute de prezentul 
regulament, Comisia adoptă, în termen de 
două luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dispozițiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
acestuia, referitoare la forma și la alte 
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detalii tehnice ale notificării datelor și 
informațiilor menționate la articolele 3 și 5. 
Până atunci, Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 
2010 de implementare a Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 617/2010 se aplică în 
continuare.

detalii tehnice ale notificării datelor și 
informațiilor menționate la articolele 3 și 5, 
inclusiv aplicarea exceptării în temeiul 
articolului 3 alineatul (2) și, în special, 
dispoziții privind sincronizarea și 
conținutul notificărilor și entitățile cărora 
le incumbă obligațiile privind raportarea.
Până atunci, Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 
2010 de implementare a Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 617/2010 se aplică în 
continuare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Datele și informațiile cerute de Comisie au un caracter extrem de sensibil pentru operatorii 
economici. Prin urmare, Comisia trebuie să asigure cel mai înalt grad de confidențialitate în 
tratarea acestor date sau informații.

Amendamentul 12

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

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

(a) identificarea unor posibile viitoare 
dezechilibre între cererea și oferta din 
domeniul energetic care sunt semnificative 
din perspectiva politicii energetice a 
Uniunii, punând accentul în special pe 
deficiențele și carențele care ar putea să 
apară în viitor în infrastructura de 
producție și transmisie;

Or. en

Justificare

Datele și informațiile culese trebuie să fie utilizate în special pentru identificarea 
deficiențelor în ceea ce privește investițiile în infrastructură care ar putea afecta negativ 
implementarea legislației privind piața internă a energiei. Instrumentul de notificare trebuie 
să fie folosit ca un sistem de alertă timpurie în caz de deficiență a infrastructurii, care ar 
compromite aplicarea cu succes a politicii energetice comune europene.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) identificarea investiției necesare 
pentru îmbunătățirea funcționării pieței 
interne a energiei.

Or. en

Justificare

Datele și informațiile culese trebuie să fie utilizate în special pentru identificarea 
deficiențelor pe care le prezintă investițiile în infrastructură care ar putea afecta negativ 
implementarea legislației privind piața internă a energiei. Instrumentul de notificare trebuie 
să fie folosit ca un sistem de alertă timpurie în caz de deficiență a infrastructurii, care ar 
compromite aplicarea cu succes a politicii energetice comune europene.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) monitorizarea investiției Uniunii în 
proiecte din țări terțe care au un impact 
asupra pieței energetice a Uniunii și 
asupra securității aprovizionării.

Or. en

Justificare

Este la fel de importantă notificarea investițiilor în infrastructură din țări terțe  care au un 
impact asupra rețelelor energetice dintr-unul sau mai multe state membre și, pe cale de 
consecință, asupra pieței energetice europene.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia discută aceste analize cu 
părțile interesate, precum ENTSO-E, 
ENTSO-G, Grupul de coordonare pentru 
gaz și Grupul pentru aprovizionarea cu 
petrol.

(3) Comisia discută aceste analize cu 
părțile interesate, precum ENTSO-E, 
ENTSO-G, Grupul de coordonare pentru 
gaz și Grupul pentru aprovizionarea cu 
petrol. Comisia transmite analizele 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
și le publică.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 2.1 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Conducte și proiecte de interes comun 
identificate în orientările stabilite în 
temeiul articolului 171 din TFUE.

– Conducte care constituie legături 
esențiale în rețelele naționale sau 
internaționale de interconectare și 
proiecte de interes comun identificate în 
orientările stabilite în temeiul articolului 
171 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 2.2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Terminale pentru importul gazului 
natural lichefiat, cu o capacitate de 
regazeificare de 1 miliard m3 pe an sau 
mai mult.

– Terminale pentru importul și exportul 
gazului natural lichefiat și gazului natural 
comprimat, cu o capacitate de 
regazeificare de 1 miliard m3 pe an sau mai 
mult.

Or. en

Justificare

Importurile și exporturile ar trebui acoperite de regulament.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3.1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2a. Depozitare
– Facilități de stocare a electricității;

Or. en

Justificare

De exemplu, depozitarea hidroenergiei cu acumulare prin pompare.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. CĂRBUNE
3a.1 Extracția și producția
– instalații de extracție și producție cu o 
capacitate anuală de cel puțin un milion 
de tone.

Or. en

Justificare

Date privind necesarul în materie de producție și extracție a cărbunelui de inclus în sfera de 
aplicare a prezentului regulament. Evoluțiile din domeniul gazului de șist din Statele Unite 
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influențează prețul gazului și cărbunelui din Europa, ceea ce determină o revitalizare a 
industriei cărbunelui. În perioada 1012 - 2015, Germania și Țările de Jos urmează să 
construiască noi centrale energetice pe cărbune cu o capacitate de 12,5 gigawați. O 
dezvoltare atât de importantă a infrastructurii nu poate fi pur și simplu ignorată.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune un nou regulament ca urmare a hotărârii Curții Europene de Justiție de a 
anula Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei 
cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și 
în scopul menținerii efectelor acestuia până în momentul adoptării unui nou regulament pe 
temeiul juridic corespunzător, și anume articolul 194 alineatul (2) din TFUE.

Hotărârea Curții din 6 septembrie 2012 a fost pronunțată după ce Parlamentul European a 
inițiat proceduri judiciare împotriva Consiliului în octombrie 2010, contestând temeiul juridic 
folosit pentru adoptarea Regulamentului 617/2010 și solicitând Curții să anuleze regulamentul 
respectiv (cauza C-490/10). Consiliul a folosit articolul 337 din TFUE și articolul 187 din 
TCEEA ca temei juridic, pe motiv că regulamentul se referă la activitatea de colectare a 
informațiilor generale.

În noua sa propunere, Comisia se referă la un regulament având același cuprins și aceeași 
sfera de palicare ca regulamentul anulat. Au fost adăugate câteva adaptări, strict necesare 
datorită noului proces legislativ. Raportoarea remarcă, de asemenea, cu satisfacție că în noua 
propunere au fost preluate numeroase amendamente adoptate de Parlamentul European în 
2010 prin procedura de consultare.
Regulamentul este identic cu regulamentul anulat. Statelor membre li se cere să comunice din 
doi în doi ani Comisiei date și informații referitoare la proiectele de investiții în domeniul 
producerii, stocării și transportului petrolului, gazului natural și electricității.

Regulamentul cere ca, odată la doi ani, statele membre (sau entitatea căreia i-au delegat 
această sarcină) să colecteze și să comunice date și informații privind anumite tipuri de 
proiecte de investiții privind construcția, modernizarea sau dezafectarea capacităților de 
producție, transport și stocare (specificate într-o anexă la regulament). Acestea privesc 
petrolul, gazul natural, energia electrică, biocombustibilii, precum și dioxidul de carbon 
produs de aceste surse. Regulamentul impune întreprinderilor energetice obligația de a furniza 
datele necesare propriului lor stat membru.
Obiectivul este acela de a asigura informarea regulată și exactă a Comisiei cu privire la 
proiectele de investiții în infrastructura energetică a UE, pentru ca aceasta să fie în măsură să-
și îndeplinească sarcinile din domeniul energetic. Aceasta prezintă, din doi în doi ani, o 
analiză trans-sectorială a evoluției structurale și a perspectivelor în ceea ce privește sistemul 
energetic al UE, precum și orice altă analiză specifică necesară. Acest fapt va permite 
identificarea viitoarelor dezechilibre potențiale dintre cerere și ofertă și a obstacolelor din 
calea investițiilor. Prezentul regulament are intenția de a face mai transparente cererea 
proiectată și oferta disponibilă.
Raportoarea sprijină pe deplin propunerea și salută noul temei juridic. Un astfel de instrument 
este necesar și completează mecanismul Conectarea Europei în ceea ce privește identificarea 
nevoilor investiționale din domeniul infrastructurilor energetice, în vederea realizării pieței 
interne a energiei.
Raportoarea a mai făcut unele propuneri pentru a clarifica mai bine specificitățile prevăzute 
cu scopul de a evita dubla raportare, dacă notificările privind investițiile sunt cerute în temeiul 
altei legislații specifice a UE, statele membre fiind exonerate de obligația de a notifica astfel 
de investiții.
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Raportoarea insistă, de asemenea, asupra consolidării dispozițiilor legate de confidențialitatea 
informațiilor și securitatea datelor. 

Celelalte amendamente principale din proiectul de raport au ca scop:

 lărgirea sferei de aplicare, pentru a include cărbunele ca element important al mixului 
energetic, cu impact asupra politicii energetice a UE;

 includerea notificării investițiilor în infrastructură din țări terțe care au un impact asupra 
rețelelor energetice dintr-unul sau mai multe state membre și, pe cale de consecință, 
asupra pieței energetice europene;

 includerea obligațiilor în materie de raportare cu privire la capacitățile asociate gazului 
natural comprimat, alături de gazul natural lichefiat, atât pentru importuri, cât și pentru 
exporturi, pe care raportoarea le consideră foarte importante în viitor, pentru a asigura 
diversificarea aprovizionării cu gaz a UE;

 reducerea pragului de raportare pentru fermele eoliene onshore, deoarece producția 
delocalizată de energie în entități de dimensiuni mai mici poate deveni un segment 
important în producția de energie din UE;

 extinderea obligațiilor în materie de raportare la capacitățile asociate facilităților de 
stocare a electricității.


