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Amendamentul 27
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia Europeană ar trebui să 
includă situația specială a sistemelor 
energetice ale insulelor în rândul 
priorităților sale pentru infrastructurile 
energetice.

Or. pt

Amendamentul 28
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evaluarea cadrului TEN-E actual a 
arătat clar că, deși această politică a avut o 
contribuție pozitivă la proiectele selectate, 
acordându-le vizibilitate politică, nu a adus 
perspectiva, concentrarea și flexibilitatea 
necesare pentru a acoperi lacunele 
identificate în ceea ce privește 
infrastructura.

(5) Evaluarea cadrului TEN-E actual a 
arătat clar că, deși această politică a avut o 
contribuție pozitivă la proiectele selectate, 
acordându-le vizibilitate politică, nu a adus 
perspectiva, concentrarea și flexibilitatea 
necesare pentru a acoperi lacunele 
identificate în ceea ce privește 
infrastructura și Uniunea Europeană este 
departe de a fi pregătită pentru a face față 
provocărilor viitoare în acest domeniu.

Or. ro

Amendamentul 29
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Contextul economic actual 
accentuează și mai mult necesitatea 
adoptării unei abordări integrate a 
chestiunilor energetice, ținând cont de 
aspectele economice, ecologice și sociale. 
În cadrul realizării acțiunilor necesare 
trebuie avute în vedere toate efectele 
secundare pozitive și negative, pentru a 
asigura, pe termen mediu și lung, accesul 
tuturor cetățenilor europeni la o energie 
sigură, durabilă și la prețuri accesibile.

Or. pt

Amendamentul 30
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Accelerarea renovării infrastructurilor 
energetice existente și construcția unora 
noi este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei și climei, 
respectiv finalizarea pieței interne a 
energiei, garantarea siguranței 
aprovizionării, în special cu gaze și petrol, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 20 %, majorarea cotei deținute de 
energia din surse regenerabile în consumul 
final de energie până la 20 % și atingerea 
unei creșteri de 20 % a eficienței energetice 
până în 2020. În același timp, Uniunea 
trebuie să își pregătească infrastructura 
pentru continuarea decarbonizării
sistemului său energetic pe termen mai 
lung, mergând către 2050.

(6) Accelerarea renovării infrastructurilor 
energetice existente și construcția unora 
noi este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei și climei, 
respectiv finalizarea pieței interne a 
energiei, garantarea siguranței 
aprovizionării, în special cu gaze și petrol, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 20 %, majorarea cotei deținute de 
energia din surse regenerabile în consumul 
final de energie până la 20 % și atingerea 
unei creșteri de 20 % a eficienței energetice 
până în 2020. În același timp, Uniunea 
trebuie să își pregătească infrastructura 
pentru efectiv completa decarbonizare a
sistemului său energetic pe termen mai 
lung, mergând către 2050 și are obiectivul 
de a stopa și de a inversa pierderea 
biodiversității până în 2020.
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Or. en

Amendamentul 31
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Accelerarea renovării infrastructurilor 
energetice existente și construcția unora 
noi este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei și climei, 
respectiv finalizarea pieței interne a 
energiei, garantarea siguranței 
aprovizionării, în special cu gaze și petrol, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu 20 % , majorarea cotei deținute de 
energia din surse regenerabile în consumul 
final de energie până la 20% și atingerea 
unei creșteri de 20 % a eficienței energetice 
până în 2020. În același timp, Uniunea 
trebuie să își pregătească infrastructura 
pentru continuarea decarbonizării 
sistemului său energetic pe termen mai 
lung, mergând către 2050.

(6) Accelerarea renovării infrastructurilor 
energetice existente, finalizarea lucrărilor 
în desfășurare și construcția unora noi este 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
Uniunii în ceea ce privește politica în 
domeniul energiei și climei, respectiv 
finalizarea pieței interne a energiei, 
garantarea siguranței aprovizionării, în 
special cu gaze și petrol, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % , 
majorarea cotei deținute de energia din 
surse regenerabile în consumul final de 
energie până la 20% și atingerea unei 
creșteri de 20 % a eficienței energetice 
până în 2020. În același timp, Uniunea 
trebuie să își pregătească infrastructura 
pentru continuarea decarbonizării 
sistemului său energetic pe termen mai 
lung, mergând către 2050.

Or. ro

Amendamentul 32
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Deși este definită din punct de vedere 
juridic în Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice și 

(7) Deși este definită din punct de vedere 
juridic în Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice și 
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în Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale, piața 
internă a energiei rămâne fragmentată din 
cauza interconexiunilor insuficiente între 
rețelele energetice naționale. Totuși, 
rețelele integrate la nivelul Uniunii sunt 
esențiale pentru asigurarea unei piețe 
competitive și funcționale, care să 
promoveze creșterea, ocuparea forței de 
muncă și dezvoltarea durabilă.

în Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale, piața 
internă a energiei rămâne fragmentată din 
cauza interconexiunilor insuficiente între 
rețelele energetice naționale. Totuși, 
rețelele integrate la nivelul Uniunii și 
utilizarea infrastructurii rețelelor 
inteligente care permit creșterea eficienței 
energetice și integrarea energiei produse 
din surse regenerabile descentralizate sunt 
esențiale pentru asigurarea unei piețe 
competitive și funcționale, care să 
promoveze creșterea prin utilizarea
eficientă a resurselor, ocuparea forței de 
muncă și dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 33
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Infrastructura energetică a Uniunii 
trebuie actualizată pentru a preveni și a 
spori rezistența acesteia în fața dezastrelor 
naturale sau provocate de om, a efectelor 
adverse ale schimbărilor climatice și a 
amenințărilor la adresa securității, în 
special în ceea ce privește infrastructurile 
critice europene, așa cum au fost definite în 
Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 
8 decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora.

(8) Infrastructura energetică a Uniunii ar 
trebui actualizată pentru a preveni și a 
spori rezistența acesteia în fața dezastrelor 
naturale sau provocate de om, a efectelor 
adverse ale schimbărilor climatice și a 
amenințărilor la adresa securității printr-o 
arhitectură descentralizată care tinde spre 
autosuficiența energetică a teritoriilor 
locale, în special în ceea ce privește 
infrastructurile critice europene, așa cum 
au fost definite în Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului din 8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea infrastructurilor 
critice europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora

Or. en
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Amendamentul 34
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Regiunile ultraperiferice depind 
foarte mult de combustibilul fosil de 
import, ceea ce conduce la costuri ridicate 
pentru creșterea și dezvoltarea lor 
economică. Trebuie stimulat rolul acestor 
regiuni în calitate de laboratoare naturale 
de energii regenerabile și de transport al 
electricității și gazelor naturale, prin 
derularea de proiecte de interes comun, în 
vederea diversificării bazei energetice 
regionale și a îmbunătățirii durabilității și 
eficienței energetice, contribuind totodată 
la atingerea obiectivelor definite în 
strategia Europa 2020.

Or. pt

Amendamentul 35
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prezenta propunere stabilește reguli 
pentru dezvoltarea și realizarea la timp a 
interoperabilității rețelelor energetice 
transeuropene, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor de politică energetică din 
Tratat, al asigurării funcționării pieței 
interne și a siguranței aprovizionării în 
Uniune, al promovării eficienței energetice 
și economisirii energiei, al dezvoltării de 
forme noi de energie din surse 
regenerabile, precum și al promovării 
interconectării rețelelor energetice. Prin 

(13) Prezenta propunere stabilește reguli 
pentru dezvoltarea și realizarea la timp a 
interoperabilității rețelelor energetice 
transeuropene, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor de politică energetică din 
Tratat, al asigurării funcționării pieței 
interne și a siguranței aprovizionării în 
Uniune, al reducerii dependenței de 
importuri, al promovării eficienței 
energetice și economisirii energiei, al 
dezvoltării de forme noi de energie din 
surse regenerabile, precum și al promovării 
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urmărirea acestor obiective, propunerea 
contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii și 
aduce beneficii întregii Uniuni Europene 
din punctul de vedere al competitivității și 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

interconectării rețelelor energetice. Prin 
urmărirea acestor obiective, propunerea 
contribuie la o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii și 
aduce beneficii întregii Uniuni Europene 
din punctul de vedere al competitivității și 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. ro

Amendamentul 36
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13а) În vederea atingerii obiectivelor de 
politică energetică, regulamentul ar trebui să 
încurajeze dispozitivele de consultare cu 
organismele regionale implicate în proces, în 
etapa relevantă a procedurii de eliberare a
permiselor.

Or. bg

Amendamentul 37
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Identificarea proiectelor de interes 
comun trebuie să aibă la bază criterii 
comune, transparente și obiective, în 
vederea contribuției acestora la obiectivele 
politicii energetice. În cazul energiei 
electrice și al gazelor, proiectele propuse 
trebuie să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei. Planul 
respectiv trebuie să țină seama în mod 
deosebit de concluziile Consiliului 

(15) Identificarea proiectelor de interes 
comun ar trebui să aibă la bază criterii 
comune, transparente și obiective, în 
vederea contribuției acestora la obiectivele 
politicii energetice. În cazul energiei 
electrice și al gazelor, proiectele propuse ar 
trebui să facă parte din cel mai recent plan 
decenal de dezvoltare a rețelei. Planul
respectiv ar trebui să țină seama în mod 
deosebit de concluziile Consiliului 



AM\901813RO.doc 9/77 PE488.022v02-00

RO

European din 4 februarie cu privire la 
necesitatea integrării piețelor periferice ale 
energiei.

European din 4 februarie cu privire la 
necesitatea integrării piețelor periferice ale 
energiei și să prevadă introducerea 
infrastructurii rețelelor inteligente.

Or. en

Amendamentul 38
Karima Delli

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 ar trebui să se 
limiteze la acele proiecte care contribuie 
cel mai mult la punerea în aplicare a 
coridoarelor în materie de infrastructură 
energetică strategică și a domeniului 
prioritar tematic de utilizare a rețelelor 
inteligente. 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.

Or. en

Amendamentul 39
Michael Theurer

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Proiectele de interes comun trebuie 
implementate cât mai rapid posibil și 
trebuie monitorizate și evaluate cu atenție, 
reducând la minimum povara 
administrativă suportată de inițiatorii 
proiectelor. Comisia trebuie să desemneze 
coordonatori europeni în cazul proiectelor 
care se confruntă cu dificultăți deosebite.

(18) Proiectele de interes comun trebuie 
implementate cât mai rapid posibil și 
trebuie monitorizate și evaluate cu atenție, 
reducând la minimum povara 
administrativă suportată de inițiatorii 
proiectelor, în special în ceea ce privește 
IMM-urile. Comisia trebuie să desemneze 
coordonatori europeni în cazul proiectelor 
care se confruntă cu dificultăți deosebite.

Or. de

Amendamentul 40
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Proiectele de interes comun trebuie 
implementate cât mai rapid posibil și 
trebuie monitorizate și evaluate cu atenție, 
reducând la minimum povara 
administrativă suportată de inițiatorii 
proiectelor. Comisia trebuie să desemneze 
coordonatori europeni în cazul proiectelor 
care se confruntă cu dificultăți deosebite.

(18) Proiectele de interes comun trebuie 
implementate cât mai rapid posibil și 
trebuie monitorizate și evaluate cu atenție, 
reducând la minimum povara 
administrativă suportată de inițiatorii 
proiectelor. Comisia trebuie să desemneze 
coordonatori europeni și să furnizeze 
asistență în cazul proiectelor care se 
confruntă cu dificultăți deosebite, pentru a 
nu periclita soarta acestora.

Or. ro

Amendamentul 41
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Proiectele de interes comun trebuie să 
beneficieze de un „statut prioritar” la nivel 
național pentru a asigura procesarea 
administrativă rapidă. Proiectele de interes 
comun vor fi considerate de autoritățile 
competente ca fiind în interes public. 
Atunci când există un interes public 
superior și sunt îndeplinite toate condițiile 
prevăzute în Directivele 92/43/CE și 
2000/60/CE, proiectele care au efecte 
adverse asupra mediului trebuie autorizate.

(20) Proiectele de interes comun ar trebui
să beneficieze de un „statut prioritar” la 
nivel național pentru a asigura procesarea 
administrativă rapidă. Proiectele de interes 
comun vor fi considerate de autoritățile 
competente ca fiind în interes public. 
Atunci când există un interes public 
superior și sunt îndeplinite toate condițiile 
prevăzute în Directivele 92/43/CE și 
2000/60/CE, proiectele care au efecte 
adverse asupra mediului trebuie autorizate. 
Într-o ierarhie a importanței și din motive 
ce țin de rentabilitate, este necesară 
identificarea domeniilor în care 
infrastructura ar putea fi redusă prin 
politici privind eficiența energetică, a 
domeniilor în care infrastructura 
națională și transfrontalieră existentă 
poate fi îmbunătățită sau modernizată și a 
domeniilor în care este nevoie de o 
infrastructură nouă care poate fi 
construită alături de cea existentă în 
domeniul energiei sau transporturilor.

Or. en

Amendamentul 42
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Stabilirea unei singure autorități 
competente la nivel național, care să 
integreze sau să coordoneze toate 
procedurile de autorizare („ghișeu unic”) ar 
trebui să diminueze complexitatea, să 
sporească eficiența și transparența și să 
contribuie la îmbunătățirea cooperării între 
statele membre;

(21) Stabilirea unei singure autorități 
competente la nivel național, al cărei 
organ decizional ar trebui să integreze un 
conducător delegat de autoritatea 
regională relevantă și să coordoneze toate 
procedurile de autorizare („ghișeu unic”) ar 
trebui să diminueze complexitatea, să 
sporească eficiența și transparența și să 
contribuie la îmbunătățirea cooperării între 
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statele membre;

Or. it

Amendamentul 43
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Stabilirea unei singure autorități 
competente la nivel național, care să 
integreze și să coordoneze toate 
procedurile de autorizare („ghișeu unic”) ar 
trebui să diminueze complexitatea, să 
sporească eficiența și transparența și să 
contribuie la îmbunătățirea cooperării între 
statele membre.

(21) Stabilirea unei singure autorități 
competente la nivel național, care să 
integreze și să coordoneze toate 
procedurile de autorizare („ghișeu unic”) ar 
trebui să diminueze complexitatea, să 
sporească eficiența și transparența și să 
contribuie la îmbunătățirea cooperării între 
statele membre prin organizarea unor 
grupuri de lucru comune între aceste 
instituții competente.

Or. ro

Amendamentul44
Giommaria Uggias

Propunere de regulament 
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În cadrul planificării diferitelor 
rețele transeuropene ar trebui să se 
acorde prioritate integrării în rețele de 
transport, rețele de comunicare și rețele 
energetice, cu scopul de a garanta un 
angajament minim al autorităților locale 
și garantând totodată, acolo unde este 
posibil, reutilizarea rutelor existente 
și/sau dezafectate, pentru a reduce la 
minim impactele socioeconomice, de 
mediu și financiare și sarcina autorităților 
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locale.

Or. it

Amendamentul 45
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În ciuda existenței unor standarde 
consacrate privind participarea publicului 
la procedurile decizionale în domeniul 
mediului, sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura cele mai 
înalte standarde posibile în ceea ce privește 
transparența și participarea publicului la 
toate aspectele relevante din procesul de 
autorizare a proiectelor de interes comun.

(22) În ciuda existenței unor standarde 
consacrate privind participarea publicului 
la procedurile decizionale în domeniul 
mediului, sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura respectarea 
unor standarde minime în ceea ce privește 
transparența și participarea publicului la 
toate aspectele relevante din procesul de 
autorizare a proiectelor de interes comun.

Or. en

Amendamentul46
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Planificarea și definirea 
infrastructurilor energetice, în special 
atunci când sunt susținute de și/sau 
integrate în rețele de transport, nu trebuie 
să prevadă tranzitul de convoaie de 
vehicule sau de trenuri care transportă 
hidrocarburi în interiorul sau în 
apropierea zonelor rezidențiale, cu scopul 
de a evita pericolul pentru siguranța 
locuitorilor. 

Or. it
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Amendamentul 47
Luís Paulo Alves

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) Investițiile în infrastructurile 
energetice transeuropene capătă o 
importanță sporită, luând în considerare
potențialul de dezvoltare și de creare de 
locuri de muncă. Având în vedere, deci, 
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.

Or. pt

Amendamentul 48
Karima Delli

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 

(30) Proiectele de interes comun în 
domeniul energiei electrice și al gazelor 
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 
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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 
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.

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 
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 49
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează punerea în aplicare la timp a 
proiectelor de interes comun, prin 
accelerarea procesului de autorizare și 
îmbunătățirea participării publicului;

(b) facilitează punerea în aplicare la timp a 
proiectelor de interes comun, prin 
accelerarea procesului de autorizare și 
stabilirea cerințelor minime pentru 
participarea publicului;

Or. en

Amendamentul 50
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „infrastructură energetică” înseamnă (1) „infrastructură energetică” înseamnă 
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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;

orice echipament fizic conceput pentru a 
permite transportul și distribuția energiei 
electrice sau a gazelor, transportul 
petrolului sau depozitarea energiei electrice 
sau a gazelor, aflat pe teritoriul Uniunii sau 
care leagă Uniunea de una sau mai multe 
țări terțe;
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.

Or. en

Justificare

Se propune ștergerea din textul propunerii a infrastructurii pentru transportul dioxidului de 
carbon. În cazul în care sunt adoptate ca atare, articolele 3, 4, 12, 15 și anexele I, II și III ar 
trebui să fie adaptate în consecință.

Amendamentul 51
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „proiect de interes comun” înseamnă un 
proiect care este necesar pentru 
implementarea coridoarelor și domeniilor 
prioritare privind infrastructura energetică 
stabilite în anexa I;

4. „proiect de interes comun” înseamnă un 
proiect care este necesar pentru 
implementarea coridoarelor și domeniilor 
prioritare privind infrastructura energetică 
stabilite în anexa I și care stimulează 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă în teritoriile vizate;

Or. fr

Amendamentul 52
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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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

Justificare

Mutat la sfârșitul articolului pentru ca articolul să fie compatibil cu calendarul efectiv al 
luării unei decizii.

Amendamentul 53
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul identificării proiectelor de 
interes comun, Comisia stabilește un grup 
regional (denumit în continuare „grup”), 
astfel cum este definit în secțiunea 1 a 
anexei III pe baza fiecărui coridor și 
domeniu prioritar și a acoperirii geografice 
a acestora, în conformitate cu anexa I.

(2) În scopul identificării proiectelor de 
interes comun, Comisia stabilește un grup 
regional (denumit în continuare „grup”), 
astfel cum este definit în secțiunea 1 a 
anexei III pe baza fiecărui coridor și 
domeniu prioritar și a acoperirii geografice 
a acestora, în conformitate cu anexa I.
Fiecare grup își va efectua activitatea pe 
baza caietului de sarcini convenit 
anterior.

Or. en

Amendamentul 54
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)



PE488.022v02-00 18/77 AM\901813RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care, înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
grupuri deja existente sau alte organisme 
lucrează deja la selectarea proiectelor de 
o importanță semnificativă pentru 
sistemele energetice ale UE, grupurile 
menționate la alineatul (2) trebuie să țină 
seama de activitatea efectuată deja de 
aceste grupuri sau organisme. Ori de câte 
ori grupuri deja existente sau alte 
organisme au convenit anterior asupra 
proiectelor sau listelor de proiecte de o 
importanță semnificativă pentru UE, 
informațiile privind aceste proiecte sau 
liste sunt transferate către grupurile 
menționate la alineatul (2) și vor constitui 
baza pentru procesul de selecție a PIC.
Dispozițiile prevăzute la articolul 2 
alineatul (5) litera (a) nu aduc atingere 
drepturilor inițiatorului de proiecte de a 
înainta membrilor grupului respectiv o 
cerere de selectare în calitate de proiect de 
interes comun.

Or. en

Amendamentul 55
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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de proiect necesită aprobarea statului 
membru sau a statelor membre al căror 
teritoriu este afectat de proiect.

de proiect necesită aprobarea provizorie a 
statului membru sau a statelor membre al 
căror teritoriu este afectat de proiect 
înainte de includerea în lista finală 
prezentată în temeiul alineatului (4).

Or. en

Amendamentul 56
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când o propunere individuală 
pentru un proiect nu primește aprobarea 
provizorie a unuia dintre statele membre, 
statul membru în cauză comunică în scris 
grupului o justificare a obiecției sale. 
După ce acordă inițiatorilor de proiecte 
permisiunea de a aborda subiectul 
obiecției, grupul poate adopta, în 
unanimitate minus un vot, includerea 
proiectului în lista propusă, cu 
consemnarea obiecției.

Or. en

Amendamentul 57
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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 

(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 
patru luni de la data primirii propunerilor 
de liste de proiecte de interes comun 



PE488.022v02-00 20/77 AM\901813RO.doc

RO

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.

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
planurile decenale de dezvoltare a rețelei 
de energie electrică.

Or. en

Amendamentul 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pe baza listelor regionale adoptate de 
grupuri, Comisia stabilește o listă a 
proiectelor de interes comun la nivelul 
Uniunii. Lista este revizuită și actualizată 
în funcție de necesități, o dată la doi ani. 
Prima listă se adoptă până cel târziu la 
31 iulie 2013.

Or. en

(A se vedea amendamentul 1)

Justificare

A se muta de la alineatul (1) din motive ce au legătură cu calendarul.

Amendamentul 59
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) După adoptarea deciziei Comisiei 
menționate la alineatul (1), proiectele de 
interes comun devin o parte integrantă din 
planurile regionale de investiții relevante, 
în conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentele (CE) nr. 714/2009 și (CE) 
nr. 715/2009, și din planurile decenale 
naționale privind dezvoltarea rețelei, în 
conformitate cu articolul 22 din 
Directivele 72/2009/CE și 73/2009/CE și 
din alte planuri naționale privind 
infrastructura care ar putea fi vizate, după 
caz. Proiectele primesc cel mai înalt grad 
de prioritate posibil în cadrul fiecăruia din 
aceste planuri.

(7) Ca urmare a deciziei Comisiei, 
proiectele de interes comun devin o parte 
integrantă din planurile regionale de 
investiții relevante, în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentele (CE) 
nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, și din 
planurile decenale naționale privind 
dezvoltarea rețelei, în conformitate cu 
articolul 22 din Directivele 72/2009/CE și 
73/2009/CE și din alte planuri naționale 
privind infrastructura care ar putea fi 
vizate, după caz. Proiectele primesc cel 
mai înalt grad de prioritate posibil în cadrul 
fiecăruia din aceste planuri.

Or. en

[A se vedea mutarea alineatului (1) după alineatul (6)]

Amendamentul 60
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectul demonstrează viabilitate din 
punct de vedere economic, social și al 
mediului; și

(b) potențialele beneficii ale proiectului 
evaluat în conformitate cu respectivele 
criterii specifice menționate la alineatul 
(2) depășesc costurile acestuia; și

Or. en

Amendamentul 61
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c
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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 o regiune 
ultraperiferică sau 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

Or. pt

Amendamentul 62
Luís Paulo Alves

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, cu excepția sistemelor energetice 
izolate din zonele insulare, 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;

Or. pt

Amendamentul 63
Karima Delli

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 

(c) proiectul implică cel puțin două state 
membre, fie prin faptul că traversează 
direct frontiera unuia sau mai multor state 



AM\901813RO.doc 23/77 PE488.022v02-00

RO

membre, fie prin faptul că este situat pe 
teritoriul unui stat membru și are un impact 
transfrontalier semnificativ, conform 
punctului 1 din anexa IV;

membre, fie prin faptul că este situat pe 
teritoriul unui stat membru și are un impact 
transfrontalier semnificativ, conform 
punctului 1 din anexa IV, cu excepția unor 
proiecte care se încadrează în categoria 
prevăzută la punctul 1 litera (e) din anexa 
II;

Or. en

Justificare

Infrastructura rețelelor inteligente nu trebuie să implice mai multe state membre pentru a fi în 
interesul comun.

Amendamentul 64
Karima Delli

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 la punctul 
1 literele (a) - (d) din anexa II, proiectul 
contribuie semnificativ la dezvoltarea 
durabilă și la cel puțin unul din criteriile 
specifice următoare:

Or. en

Amendamentul 65
Lena Kolarska-Bobińska

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 

– sustenabilitate, printre altele, prin 
transportul energiei generate din surse 
regenerabile până la principalele centre de 
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situri de depozitare; consum și situri de depozitare;

Or. en

Amendamentul 66
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– interoperabilitate și operarea în siguranță 
a sistemului;

– securitatea aprovizionării, printre altele, 
prin interoperabilitate, precum și operarea 
în siguranță și fiabilă a sistemului;

Or. en

Amendamentul 67
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conectarea la rețea a unităților de nouă 
generație, ceea ce include energia 
produsă din surse regenerabile, care 
permit evacuarea energiei;

Or. en

Justificare

UE se confruntă cu o mare provocare în ceea ce privește înlocuirea generatoarelor vechi, 
ineficiente și neecologice, de exemplu cele care funcționează pe bază de combustibili fosili. 
Pe întreg teritoriul UE se vor dezvolta noi centrale electrice, mai ales în regiunile în care 
rețeaua este nedezvoltată sau trebuie să fie renovată. Prin urmare, regulamentul ar trebui să 
creeze stimulente pentru noi investiții în centrale electrice prin promovarea dezvoltării 
necesare a rețelei în vederea facilitării conectării noilor centrale la rețea.

Amendamentul 68
Karima Delli
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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 la punctul 2 din anexa II, proiectul 
contribuie semnificativ la dezvoltarea 
durabilă și la cel puțin unul din criteriile 
specifice următoare:

Or. en

Amendamentul 69
Lena Kolarska-Bobińska

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, printre altele,
prin diversificarea surselor, a partenerilor 
și a rutelor de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 70
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– concurență, inclusiv prin diversificarea 
surselor, a partenerilor și a rutelor de 
aprovizionare;

– concurență, printre altele, prin 
diversificarea surselor, a partenerilor și a 
rutelor de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 71
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– siguranța aprovizionării, prin reducerea 
dependenței de o singură sursă sau rută 
de aprovizionare;

– siguranța aprovizionării, printre altele,
prin diversificarea surselor de 
aprovizionare, a partenerilor și a rutelor 
de aprovizionare;

Or. en

Justificare

Nu este clar motivul pentru care securitatea criteriilor de aprovizionare este diferită în 
sectorul petrolului față de sectorul gazelor.

Amendamentul 72
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(4) Fiecare grup clasifică proiectele care 
contribuie la implementarea acelorași 
coridoare sau domenii prioritare. Fiecare 
grup stabilește în caietul său de sarcini o 
metodă de clasificare și importanța 
relativă a criteriilor prevăzute la al doilea 
paragraf și în alineatul (2); prin urmare, 
clasificarea poate conduce la o grupare 
generală a proiectelor.
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acești utilizatori.

În acest context, simultan cu asigurarea 
unor oportunități egale pentru proiectele 
care implică statele membre periferice,
trebuie acordată atenția cuvenită 
(a) caracterului urgent al fiecărui proiect 
propus, din punct de vedere al îndeplinirii 
obiectivelor UE de politică energetică 
referitoare la integrarea pieței și 
concurență, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării;
(b) numărului de state membre afectate de 
fiecare proiect și
(c) complementarității acestuia cu alte 
proiecte propuse.
Pentru proiectele privind „rețelele 
inteligente” care intră în categoria 
prevăzută la punctul 1 litera (e) din 
anexa II, clasificarea trebuie efectuată 
pentru acele proiecte care afectează 
aceleași două state membre și 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.

Or. en

Amendamentul 73
Karima Delli

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 

(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 economiile de energie și la 
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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.

eficiența energetică, la creșterea ponderii
energiei din surse regenerabile, integrarea 
pieței și concurență, sustenabilitate și 
siguranța aprovizionării, precum 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.

Or. en

Amendamentul 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. 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. Aceste măsuri ar trebui luate în 
strânsă cooperare cu autoritățile 
naționale relevante de reglementare și cu 
operatorii de transport și sistem.

Or. en

Amendamentul 75
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an 
care urmează anului de selecție ca proiect 
de interes comun în conformitate cu 
articolul 4, inițiatorii de proiecte transmit 
Agenției un raport anual pentru fiecare 
proiect din categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II, iar pentru 
proiectele din categoriile prevăzute la 
punctele 3 și 4 din anexa II transmit un 
raport anual grupului respectiv. Acest 
raport oferă detalii privind:

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an 
care urmează anului de selecție ca proiect 
de interes comun în conformitate cu 
articolul 4, inițiatorii de proiecte transmit 
Agenției un raport anual pentru fiecare 
proiect din categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II, iar pentru 
proiectele din categoriile prevăzute la 
punctele 3 și 4 din anexa II transmit un 
raport anual grupului respectiv. De 
asemenea, raportul trebuie prezentat 
autorităților competente implicate 
menționate la articolul 9. Acest raport 
oferă detalii privind:

Or. en

Justificare

Aceste informații ar trebui să ajungă și la autoritățile competente, întrucât acestea dețin rolul 
de punere în aplicare a aprobării acestor proiecte, iar nu grupurile sau ACER.

Amendamentul 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția sau grupul respectiv poate solicita 
ca raportul să fie întocmit sau revizuit de 
un expert independent extern înainte de a 
fi depus.

Or. en

Amendamentul 77
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei luni de la primirea 
rapoartelor anuale, Agenția transmite 
grupurilor un raport consolidat pentru 
proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II , evaluând 
progresele înregistrate și propunând, după 
caz, măsuri pentru depășirea întârzierilor și 
a dificultăților întâmpinate. Evaluarea 
acoperă, de asemenea, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 6 alineatele (8) și (9) 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009, 
implementarea coerentă a planurilor de 
dezvoltare a rețelelor la nivelul Uniunii 
având în vedere coridoarele și domeniile 
prioritare de infrastructură precizate în 
anexa I.

(4) În termen de trei luni de la primirea 
rapoartelor anuale, Agenția transmite 
grupurilor un raport consolidat pentru 
proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1 și 2 din anexa II , evaluând 
progresele înregistrate și propunând, după 
caz, măsuri pentru depășirea întârzierilor și 
a dificultăților întâmpinate. Aceste măsuri 
pot include sancțiuni pentru orice 
întârzieri inutile cauzate de inițiatorii de 
proiecte. Evaluarea acoperă, de asemenea, 
în conformitate cu dispozițiile articolului 6 
alineatele (8) și (9) din Regulamentul (CE) 
nr. 713/2009, implementarea coerentă a 
planurilor de dezvoltare a rețelelor la 
nivelul Uniunii având în vedere coridoarele 
și domeniile prioritare de infrastructură 
precizate în anexa I.

Or. en

Justificare

De asemenea, ar trebui să fie posibilă sancționarea inițiatorilor pentru întârzierile pe care le 
provoacă.

Amendamentul 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – partea introductivă 

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 construcția și punerea în 
funcțiune a unui proiect de interes comun 
sunt întârziate față de planul de punere în 
aplicare, din motive care depășesc 
autoritatea inițiatorului proiectului:
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Or. en

(A se vedea amendamentele la liniuțe; toate amendamentele la acest alineat ar trebui votate 
în ansamblu)

Justificare

Preluat din poziția Consiliului. Acest amendament este necesar pentru clarificarea licitației 
publice în cazul în care un proiect înregistrează întârzieri. Textul original nu stabilește modul 
în care Comisia ar pune în aplicare acest proces. De asemenea, autoritatea competentă, iar 
nu Comisia, este cea care deține cunoștințe și capacitatea de a găsi un inițiator nou.

Amendamentul 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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) În măsura în care măsurile prevăzute 
la articolul 22 alineatul (7) literele (a), (b) 
sau (c) din Directivele 2009/72/CE și 
2009/73/CE se aplică în conformitate cu 
legislațiile naționale respective, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că se efectuează investiția.

Or. en

(A se vedea amendamentul la introducerea alineatului; toate amendamentele la acest alineat 
ar trebui votate în ansamblu)

Amendamentul 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera b

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) Dacă măsurile adoptate de autoritățile 
naționale de reglementare în conformitate 
cu alineatul (6) litera (a) nu sunt 
suficiente pentru a garanta efectuarea 
investiției, sau în cazul în care acestea nu 
sunt aplicabile, inițiatorul acelui proiect 
alege o parte terță care să finanțeze sau să 
construiască proiectul. Inițiatorul 
proiectului face acest lucru înainte ca 
întârzierea în raport cu data de punere în 
funcțiune menționată în planul de 
aplicare să depășească doi ani.

Or. en

(A se vedea amendamentul la introducerea alineatului; toate amendamentele la acest alineat 
ar trebui votate în ansamblu)

Amendamentul 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Dacă în termen de două luni nu se 
alege o parte terță în conformitate cu 
litera (b), autoritatea națională de 
reglementare sau statul membru 
desemnează, în termen de două luni, o 
terță parte pentru finanțarea sau 
construirea proiectului, pe care inițiatorul 
proiectului trebuie să o accepte.

Or. en

(A se vedea amendamentul la introducerea alineatului; toate amendamentele la acest alineat 
ar trebui votate în ansamblu)
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Amendamentul 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Dacă întârzierea în raport cu data de 
punere în funcțiune menționată în planul 
de aplicare depășește doi ani și două luni, 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 9 poate lansa o cerere de oferte 
care să fie deschisă oricărui inițiator de 
proiecte în vederea construirii proiectului 
conform unui calendar convenit. Se 
acordă prioritate inițiatorilor de proiecte 
și investitorilor din statele care sunt 
membre ale grupului regional unde 
proiectul respectiv este în curs de 
dezvoltare. Sub rezerva aprobării Comisiei 
și, dacă este necesar, ca parte a cererii de 
propuneri, autoritățile naționale de 
reglementare pot adopta stimulente, în 
plus față de cele adoptate în temeiul 
articolului 14.

Or. en

(A se vedea amendamentul la introducerea alineatului; toate amendamentele la acest alineat 
ar trebui votate în ansamblu)

Amendamentul 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) Atunci când se aplică literele (c) sau 
(d), operatorul sistemului din zona în care 
este situată investiția pune la dispoziția 
operatorului (operatorilor) sau 
investitorului (investitorilor) sau părții 
terțe care pun în aplicare proiectul toate 
informațiile necesare pentru efectuarea 
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investiției, conectează noile active la 
rețeaua de distribuție 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

(A se vedea amendamentul la introducerea alineatului; toate amendamentele la acest alineat 
ar trebui votate în ansamblu)

Amendamentul 84
Lena Kolarska-Bobińska

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:

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) a doua teză, dacă:

Or. en

[A se vedea amendamentul (n+X), prin intermediul căruia se mută primul alineat al 
articolului 3]

Amendamentul 85
Lena Kolarska-Bobińska

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;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 86
Karima Delli

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;

eliminat

Or. en

Justificare

Includerea în planul decenal de dezvoltare a rețelei nu ar trebui să fie o condiție pentru ca un 
proiect să fie de interes comun. Baza pentru selecția PIC ar trebui să fie îndeplinirea de către 
proiecte a tuturor criteriilor relevante din prezentul regulament și demonstrarea unor 
avantaje socioeconomice suficiente într-o perspectivă la nivel UE, iar nu apartenența 
acestora la un plan ENTSO-E.

Amendamentul 87
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele care sunt retrase din lista de 
proiecte la nivelul Uniunii își pierd toate 
drepturile și obligațiile privind proiectele 
de interes comun, care le revin în temeiul 
prezentului regulament. Prezentul articol 
nu aduce atingere eventualelor finanțări din 
partea UE plătite înainte de decizia de 
eliminare.

Proiectele care sunt retrase din lista de 
proiecte la nivelul Uniunii își pierd toate 
drepturile și obligațiile privind proiectele 
de interes comun, care le revin în temeiul 
prezentului regulament. Prezentul articol 
nu aduce atingere eventualelor finanțări din 
partea UE plătite înainte de decizia de 
eliminare, cu excepția cazului în care 
decizia a fost fundamentată pe 
înșelăciune deliberată în conformitate cu 
litera (c).

Or. en
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Amendamentul88
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exclusiv al unor proiecte de 
infrastructură energetică, care tranzitează 
regiuni periferice și/sau insulare și în 
scopul aprovizionării acestora din urmă și 
care și-ar pierde statul de proiecte de 
interes comun, conexiunile de 
infrastructură dintre aceste regiuni și 
rețeaua europeană vor trebui să fie totuși 
garantate.

Or. it

Amendamentul 89
Lena Kolarska-Bobińska

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 poate desemna, în acord cu statul 
membru implicat, un coordonator 
european pentru o perioadă de până la un 
an, care poate fi prelungită de două ori.

Or. en

Amendamentul 90
Michael Theurer

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

(a) promovează proiectul (proiectele) 
pentru care a fost desemnat coordonator 
european, precum și dialogul 
transfrontalier dintre inițiatorii de proiecte 
și părțile interesate implicate;

(a) promovează proiectul (proiectele) 
pentru care a fost desemnat coordonator 
european, precum și dialogul 
transfrontalier dintre inițiatorii de proiecte 
și părțile interesate, între care se numără
în mod expres autoritățile regionale și 
comunale;

Or. de

Amendamentul91
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează proiectul (proiectele) 
pentru care a fost desemnat coordonator 
european, precum și dialogul 
transfrontalier dintre inițiatorii de proiecte 
și părțile interesate implicate;

(a) promovează proiectul (proiectele) 
pentru care a fost desemnat coordonator 
european, precum și dialogul 
transfrontalier dintre inițiatorii de proiecte, 
autoritățile regionale, locale și 
comunitățile autonome și părțile interesate 
implicate

Or. it

Amendamentul 92
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) oferă inițiatorilor de proiecte 
consiliere privind pachetul financiar 
pentru proiecte;

Or. en
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Amendamentul 93
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun primesc 
statutul de proiecte de cea mai mare 
importanță națională posibilă și sunt tratate 
în consecință în cadrul procedurilor de 
autorizare, în cazul în care se prevede 
astfel în legislația națională aplicabilă 
tipului corespunzător de infrastructură 
energetică și în conformitate cu dispozițiile 
acesteia.

(1) Proiectele de interes comun primesc 
statutul de proiecte de cea mai mare 
importanță națională posibilă și sunt tratate 
în consecință în cadrul procedurilor de 
autorizare, fiind necesară eliminarea 
tuturor barierelor birocratice care 
împiedică punerea rapidă în aplicare a 
acestora, în cazul în care se prevede astfel 
în legislația națională aplicabilă tipului 
corespunzător de infrastructură energetică 
și în conformitate cu dispozițiile acesteia.

Or. pt

Amendamentul 94
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Adoptarea listei de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii consacră interesul 
public și necesitatea proiectelor respective 
în statele membre interesate și este 
recunoscută ca atare de către toate părțile 
interesate.

(2) Adoptarea listei de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii consacră interesul 
public și necesitatea proiectelor respective 
în statele membre interesate și este 
recunoscută ca atare de către toate părțile 
interesate, între care se numără în mod 
expres autoritățile regionale și comunale, 
precum și cetățenii afectați de măsurile 
preconizate.

Or. de
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Amendamentul 95
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Adoptarea listei de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii consacră 
interesul public și necesitatea proiectelor 
respective în statele membre interesate și 
este recunoscută ca atare de către toate 
părțile interesate.

(2) Adoptarea listei de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii consacră un 
interes public proiectelor respective în 
statele membre interesate și este 
recunoscută ca atare de către toate părțile 
interesate, în special de autoritățile
regionale.

Or. en

Amendamentul 96
Karima Delli

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 și să pună în 
aplicare 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, și 
monitorizează aplicarea acestora.

Or. en

Amendamentul 97
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu privire la impactul asupra mediului 
abordat la articolul 6 alineatul (4) din 
Directiva 92/43/CE și la articolul 4 
alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE, 
proiectele de interes comun sunt 
considerate în interes public și pot fi 
considerate ca fiind „în interes public 
superior” dacă sunt îndeplinite toate 
condițiile prevăzute în directivele 
menționate.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminat, fiind redundant.

Amendamentul 98
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este necesar avizul Comisiei în 
conformitate cu Directiva 92/43/CE, 
Comisia și autoritatea competentă în 
temeiul articolului 9 se asigură că decizia 
privind „interesul public superior” este 
luată în termenul stabilit la articolul 1
alineatul (1).

Dacă este necesar avizul Comisiei în 
conformitate cu Directiva 92/43/CE, 
Comisia și autoritatea competentă în 
temeiul articolului 9 depun eforturi pentru 
a se asigura că decizia privind „interesul 
public superior” este luată în termenul 
stabilit la articolul 11 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 99
Karima Delli

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

(a) sistem integrat: decizia exhaustivă 
emisă de către autoritatea competentă este 
singura decizie obligatorie din punct de 
vedere juridic care rezultă din procedura 
legală de autorizare. Atunci când în proiect 
sunt implicate alte autorități, avizul 
acestora poate fi utilizat drept contribuție 
la procedură, fiind luat în considerare de 
către autoritatea competentă.

(a) sistem integrat: decizia exhaustivă 
emisă de către autoritatea competentă este 
singura decizie obligatorie din punct de 
vedere juridic care rezultă din procedura 
legală de autorizare. Atunci când în proiect 
sunt implicate alte autorități, avizul 
acestora este utilizat drept contribuție la 
procedură, fiind luat în considerare de către 
autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 100
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

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 

(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 noua analiză efectuată ulterior 
demonstrează 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 
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și își justifică decizia în mod 
corespunzător.

internaționale și a Uniunii sunt respectate 
și își justifică decizia în mod corespunzător 
și pune la dispoziția publicului decizia și 
justificarea, inclusiv probele relevante.

Or. en

Amendamentul 101
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre fac tot posibilul pentru 
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.

(4) Statele membre fac tot posibilul pentru 
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 și 
că li se oferă prioritate suficientă în 
sistemele administrative sau judiciare.

Or. en

Amendamentul 102
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei luni de la inițierea 
procesului de autorizare în temeiul 
articolului 11 alineatul (1) litera (a), 
inițiatorul proiectului elaborează și prezintă 
autorității competente un concept privind 
participarea publicului. Autoritatea 
competentă solicită modificări sau aprobă 
conceptul privind participarea publicului în 
termen de o lună. Conceptul include cel 
puțin informațiile specificate la punctul 3 
din anexa VI.

(3) În termen de trei luni de la inițierea 
procesului de autorizare în temeiul 
articolului 11 alineatul (1) litera (a), 
inițiatorul proiectului elaborează și prezintă 
autorității competente un concept privind 
participarea publicului. Autoritatea 
competentă solicită modificări sau aprobă 
conceptul privind participarea publicului în 
termen de o lună. Conceptul include cel 
puțin informațiile specificate la punctul 3 
din anexa VI. Inițiatorul proiectului 
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informează autoritatea competentă cu 
privire la schimbările semnificative ale 
unui concept aprobat, aceasta putând 
solicita modificări.

Or. en

Amendamentul 103
Karima Delli

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.

(4) Cel puțin două consultări publice 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). Prima consultare ar trebui 
efectuată în primele șase luni ale 
procedurii anterioare depunerii 
candidaturii. Consultarea publică oferă 
informații privind proiectul părților 
interesate menționate la punctul 2 litera (a) 
din anexa VI și identifică cel mai potrivit 
loc și cel mai potrivit traseu, diferitele
opțiuni tehnice, 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.

Or. en
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Amendamentul 104
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru proiectele care ar putea avea 
efecte transfrontaliere adverse 
semnificative într-unul sau mai multe state 
membre învecinate și care intră sub 
incidența articolului 7 din Directiva 
85/337/CEE și a convenției de la Espoo, 
informațiile relevante sunt puse la 
dispoziția autorității competente a statului 
membru învecinat sau a autorităților 
competente ale statelor membre învecinate. 
Autoritatea competentă din statul sau 
statele membre învecinate indică dacă 
dorește să participe la procedurile relevante 
de consultare publică.

(6) Pentru proiectele care ar putea avea 
efecte transfrontaliere adverse 
semnificative într-unul sau mai multe state 
membre învecinate și care intră sub 
incidența articolului 7 din Directiva 
2001/42/CE, a articolului 7 din Directiva
85/337/CEE sau a convenției de la Espoo, 
informațiile relevante sunt puse la 
dispoziția autorității competente a statului 
membru învecinat sau a autorităților 
competente ale statelor membre învecinate. 
Autoritatea competentă din statul sau 
statele membre învecinate indică dacă 
dorește să participe la procedurile relevante 
de consultare publică.

Or. en

Amendamentul 105
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, inițiatorii de proiect publică 
informațiile relevante prin intermediul altor 
mijloace adecvate de informare la care are 
acces publicul.

De asemenea, inițiatorii de proiect publică 
informațiile relevante prin intermediul altor 
mijloace adecvate de informare la care are 
acces publicul. Sub incidența legislației 
din statul membru în cauză, în 
conformitate cu punctul 4 litera (a) din 
anexa VI, această acțiune include 
publicarea în ziarele cele mai importante 
din punct de vedere al distribuției din 
regiunile și orașele aflate pe posibilele 
traiectorii ale proiectului.
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Or. en

Amendamentul 106
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie 
trimisă fiecărui inițiator de proiect și pusă 
la dispoziția publicului în termen de cel 
mult o lună de la reuniune.

(2) În termen de o lună de la începerea 
procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă, inițiatorul proiectului și alte 
autorități și părți interesate implicate. O 
descriere detaliată a modalităților de 
depunere a candidaturii, care include 
rezultatele reuniunii, trebuie trimisă 
fiecărui inițiator de proiect și pusă la 
dispoziția publicului în termen de cel mult 
o lună de la reuniune.

Or. de

Amendamentul107
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de o lună de la începerea (2) În termen de o lună de la începerea 
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procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și, 
dacă autoritatea competentă consideră că 
este adecvat, cu alte autorități și părți 
interesate implicate. O descriere detaliată a 
modalităților de depunere a candidaturii, 
care include rezultatele reuniunii, trebuie 
trimisă fiecărui inițiator de proiect și pusă 
la dispoziția publicului în termen de cel 
mult o lună de la reuniune.

procesului de autorizare în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a), autoritatea 
competentă identifică, în strânsă colaborare 
cu celelalte autorități implicate, domeniul 
de aplicare a materialului și gradul de 
detaliere a informațiilor care trebuie 
prezentate de către inițiatorul proiectului în 
cadrul dosarului de candidatură pentru a 
solicita emiterea unei decizii exhaustive. 
Identificarea are loc pe baza listei de 
verificare prevăzute în anexa VI punctul 1 
litera (e). În acest scop este necesară cel 
puțin o reuniune între autoritatea 
competentă și inițiatorul proiectului și cu 
alte autorități și părți interesate implicate. 
O descriere detaliată a modalităților de 
depunere a candidaturii, care include 
rezultatele reuniunii, trebuie trimisă 
fiecărui inițiator de proiect și pusă la 
dispoziția publicului în termen de cel mult 
o lună de la reuniune

Or. it

Amendamentul 108
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile, părțile interesate și publicul 
care ar putea fi afectat;

(b) autoritățile naționale și regionale, 
părțile interesate și publicul care ar putea fi 
afectat;

Or. pt

Amendamentul109
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile, părțile interesate și publicul 
care ar putea fi afectat;

(b) autoritățile, părțile interesate și publicul 
care este afectat în mod obligatoriu;

Or. it

Amendamentul 110
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile, părțile interesate și publicul 
care ar putea fi afectat;

(b) autoritățile regionale relevante, părțile 
interesate și publicul care ar putea fi 
afectat;

Or. bg

Amendamentul 111
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și
durata acestora;

(c) etapele individuale ale procedurii, 
durata acestora și investițiile aferente;

Or. pt

Amendamentul 112
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Inițiatorul proiectului se asigură că 
dosarul de candidatură este complet și 
adecvat și solicită avizul autorității 
competente cât mai devreme cu putință în 
cadrul procedurii anterioare depunerii 
candidaturii. Inițiatorul proiectului 
cooperează cu autoritatea competentă 
pentru a respecta termenele și programul 
detaliat, astfel cum este definit la 
alineatul (3).

(4) Inițiatorul proiectului se asigură că 
dosarul de candidatură este complet și 
adecvat și solicită avizul autorității 
competente cât mai devreme cu putință în 
cadrul procedurii anterioare depunerii 
candidaturii. Inițiatorul proiectului 
cooperează pe deplin cu autoritatea 
competentă pentru a respecta termenele și 
programul detaliat, astfel cum este definit 
la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul113
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de o lună de la primirea 
dosarului de candidatură, autoritatea
competentă solicită inițiatorului de proiect, 
dacă este cazul, informații suplimentare cu 
privire la informațiile lipsă, pe care 
inițiatorul proiectului trebuia să le 
transmită. Aceste informații se referă strict
la subiecte identificate în descrierea 
detaliată a modalităților de depunere a 
candidaturii. În termen de o lună de la 
primirea dosarului complet, autoritatea 
competentă acceptă în scris candidatura. 
Solicitările ulterioare de informații 
suplimentare sunt admise doar dacă sunt 
justificate de noi circumstanțe sau dacă 
sunt explicate corespunzător de către 
autoritatea competentă.

(5) În termen de o lună de la primirea 
dosarului de candidatură, autoritățile 
competente, inclusiv cele de la nivel 
regional, îi prezintă inițiatorului de 
proiect, dacă este cazul, informații 
suplimentare cu privire la informațiile lipsă 
sau insuficiente, pe care inițiatorul 
proiectului trebuia să le transmită. Aceste 
informații se referă la aprofundări ale 
unor subiecte care nu au fost în mod 
necesar identificate în descrierea detaliată 
a modalităților de depunere a candidaturii. 
În termen de o lună de la primirea 
dosarului complet, autoritatea competentă 
acceptă în scris candidatura. Solicitările 
ulterioare de informații suplimentare sunt 
admise doar dacă sunt justificate de noi 
circumstanțe sau dacă sunt explicate 
corespunzător de către autoritatea 
competentă

Or. it
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Amendamentul114
Giommaria Uggias

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) –
(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 (având 
în vedere impactele negative pe termen 
lung determinate de servituțile de trecere), 
și se plătesc de către utilizatorii rețelei prin 
tarifele de acces la rețea.

Or. it

Amendamentul 115
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o analiză a impactului investițiilor în 
fiecare regiune inclusă în proiecte, 
specificând modul în care infrastructurile 
vor contribui la creșterea competitivității 
acestora;

Or. pt

Amendamentul 116
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)



PE488.022v02-00 50/77 AM\901813RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

După adoptarea primelor planuri 
decenale naționale privind dezvoltarea 
rețelei pe baza metodologiei în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (7), 
litera (a) cuprinde o versiune actualizată 
a rezultatelor analizei ENTSO cost-
beneficiu bazate pe progresele înregistrate 
de la data publicării acesteia. De 
asemenea, inițiatorul (inițiatorii) poate 
(pot) include observațiile lor cu privire la 
rezultatele analizei ENTSO cost-beneficiu 
sau informații suplimentare care nu sunt 
acoperite de analiza ENTSO.

Or. en

Amendamentul 117
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat și 
se referă la:

(3) Stimulentul acordat prin decizie ține 
cont de natura specifică a riscului asumat 
și, printre altele, se referă la:

Or. en

Amendamentul118
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) norme privind obținerea unei 
rentabilități suplimentare a capitalului 
investit în proiect; sau

eliminat



AM\901813RO.doc 51/77 PE488.022v02-00

RO

Or. it

Amendamentul119
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice altă măsură considerată 
necesară și adecvată.

eliminat

Or. it

Amendamentul 120
Lena Kolarska-Bobińska

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 cel târziu la 31 iulie 2013, fiecare 
autoritate națională de reglementare, care a 
luat o decizie privind oferirea de 
stimulente suplimentare, 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.

Or. en

Amendamentul 121
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile prevăzute la 
punctele 1, 2 și 4 din anexa II sunt 
eligibile pentru obținerea de sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru studii și instrumente 
financiare în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

(1) Proiectele de interes comun sunt 
eligibile pentru obținerea de sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții pentru studii și instrumente 
financiare în conformitate cu dispozițiile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”].

Or. en

Amendamentul 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 
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:

(2) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 literele (a) – (d) și la punctele 2 
și 3 din anexa II, cu excepția proiectelor de 
depozitare a hidroenergiei acumulate prin 
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:

Or. en

Justificare

Nu există nicio logică în a exclude conductele de petrol de la primirea de sprijin financiar.
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Amendamentul 123
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu privire 
la existența unor externalități pozitive 
semnificative precum siguranța 
aprovizionării, solidaritatea sau inovarea; și

(a) analiza cost-beneficiu a proiectului 
efectuată în temeiul articolului 13 
alineatul 4 litera (a) oferă dovezi cu privire 
la existența unor externalități pozitive 
semnificative precum beneficiile ecologice 
și sociale, siguranța aprovizionării, 
solidaritatea sau inovarea; și

Or. en

Amendamentul 124
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II 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 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

(3) Proiectele de interes comun care se 
încadrează în categoriile stabilite la 
punctul 1 litera (e) și la punctul 4 din 
anexa II sunt eligibile și pentru sprijin 
financiar din partea Uniunii sub formă de 
subvenții, împrumuturi sau garanții 
pentru împrumuturi pentru lucrări, în 
conformitate cu prevederile 
[Regulamentului de instituire a 
mecanismului „Conectarea Europei”], dacă 
inițiatorii de proiect vizați pot demonstra 
clar externalitățile pozitive semnificative 
generate de proiecte și lipsa viabilității 
comerciale a acestora.

Or. bg
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Amendamentul 125
Karima Delli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectele care contribuie în mod 
efectiv la eficiența energetică și la 
integrarea producției de energie din surse 
regenerabile descentralizate trebuie să 
primească cel puțin două treimi din 
sprijinul financiar disponibil pentru 
proiectele de infrastructură energetică.

Or. en

Amendamentul 126
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) modul în care autoritățile regionale 
urmează să fie implicate în punerea în 
aplicare a proiectelor, subliniind în 
special participarea lor activă în cadrul 
etapelor de realizare a investițiilor în 
regiunile vizate;

Or. pt

Amendamentul 127
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Sunt făcute publice informațiile 
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referitoare la lista actuală a proiectelor 
prioritare, la prezentarea etapelor 
procesului decizional, precum și la datele 
și ordinea de zi a reuniunilor grupurilor 
regionale, împreună cu publicarea 
ulterioară a proceselor-verbale și a 
tuturor deciziilor luate.

Or. en

Amendamentul128
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații generale actualizate în mod 
regulat, inclusiv informații geografice, 
pentru fiecare proiect de interes comun;

(a) informații generale actualizate în mod 
regulat, inclusiv informații geografice 
(inclusiv documente GIS), hărți și 
informații socioeconomice privind zonele 
în cauză (în special demografice), pentru 
fiecare proiect de interes comun;

Or. it

Amendamentul 129
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) fondurile alocate și plătite de Uniune 
pentru fiecare proiect de interes comun;

Or. pt

Amendamentul 130
Nuno Teixeira



PE488.022v02-00 56/77 AM\901813RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) modul în care autoritățile regionale 
urmează să fie implicate în punerea în 
aplicare a proiectelor, subliniind în 
special participarea lor activă în cadrul 
etapelor de realizare a investițiilor în 
regiunile vizate;

Or. pt

Amendamentul 131
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) evoluția investițiilor deja realizate și 
posibilele obstacole în calea realizării 
proiectelor de interes comun și care ar 
putea afecta punerea normală în aplicare 
a acestora în termenele stabilite cu 
autoritățile competente;

Or. pt

Amendamentul 132
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa I – 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 

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

mediteraneene sau proiecte puse în 
aplicare de regiunile ultraperiferice, în 
special în vederea integrării energiei 
electrice din surse regenerabile de energie.

Or. pt

Amendamentul 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

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

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

Or. en

Amendamentul 134
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Interconexiuni în regiunile 
ultraperiferice („POSEI RUP 
ELECTRICIDADE”): îmbunătățirea 
durabilității și a eficienței energetice 
regionale, în special în vederea integrării 
energiei electrice din surse regenerabile 
de energie.
State membre implicate: toate statele care 
au regiuni ultraperiferice
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Or. pt

Amendamentul 135
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Coridorul de gaze naturale în 
regiunile ultraperiferice („POSEI RUP 
GAS”): infrastructură destinată facilitării 
transportului de gaze naturale în 
regiunile ultraperiferice, în vederea 
sporirii diversificării aprovizionării cu 
gaze.
State membre implicate: toate statele care 
au regiuni ultraperiferice

Or. pt

Amendamentul 136
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4 – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 138
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. OPTIMIZAREA SISTEMELOR 
ENERGETICE ALE INSULELOR

Or. pt

Amendamentul 139
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sisteme reversibile de depozitare 
pentru activitățile de pompare asociate 
explorărilor de energie geotermală, în 
special la nivelul sistemelor izolate de pe 
insule;

Or. pt
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Amendamentul 140
Michael Theurer

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul141
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 (inclusiv regiunile și comunitățile 
autonome implicate în proiect), ai 
autorităților naționale de reglementare, ai 
operatorilor de transport și sistem în 
temeiul obligației de a coopera la nivel 
regional în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 2009/72/CE și cu articolul 12 din 
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din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru energie electrică.

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

Or. it

Amendamentul 142
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul143
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1
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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 (inclusiv 
regiunile și comunitățile autonome 
implicate în proiect), 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.

Or. it

Amendamentul 144
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1

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 
autorităților locale și regionale, 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 gaze naturale.



AM\901813RO.doc 63/77 PE488.022v02-00

RO

Or. en

Amendamentul145
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 146
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Deși inițiatorii de proiecte și Agenția 
beneficiază de alte drepturi în calitate de 
membri ai unui grup, aceștia nu dețin 
drepturi de vot și, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (4), pot asista la 
adoptarea definitivă a unei liste propuse 
spre depunere numai în calitate de 
observatori.

Or. en

Amendamentul 148
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 149
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Fiecare grup consultă organizațiile care 
reprezintă părțile interesate relevante, 
inclusiv producătorii, operatorii de 
transport și sistem, furnizorii, consumatorii 
și organizațiile de protecția mediului. 
Grupul organizează audieri sau consultări, 
dacă acest lucru este relevant pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale. Astfel cum se 
menționează la articolul 3 alineatul (4), 
grupul informează publicul în mod 
regulat și în totalitate cu privire la stadiul 
și rezultatul deliberărilor sale și 
organizează o audiere sau o consultare 
înainte de depunerea listei propuse.

Or. en

Amendamentul 150
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Fiecare grup consultă organizațiile care 
reprezintă părțile interesate relevante, 
inclusiv producătorii, operatorii de 
transport și sistem, furnizorii, consumatorii 
și, în cazul sarcinilor stabilite la articolul 3 
alineatul (2), organizațiile de protecția 
mediului. Grupul poate organiza audieri 
sau consultări, dacă acest lucru este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Or. en



PE488.022v02-00 66/77 AM\901813RO.doc

RO

Justificare

Eroare în text.

Amendamentul 151
Lena Kolarska-Bobińska

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 
punct de vedere al contribuției la punerea 
în aplicare a priorităților stabilite în 
anexa I, arătând că sunt îndeplinite 
criteriile relevante definite la articolul 4 și 
prezentând orice alte informații relevante 
pentru evaluarea proiectului.

Or. en

Justificare

Eroare în text.

Amendamentul 152
Karima Delli

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 

eliminat
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ENTSO pentru energie electrică în 
temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr.

Or. en

Justificare

Includerea în planul decenal de dezvoltare a rețelei nu ar trebui să fie o condiție pentru ca un 
proiect să fie de interes comun. Baza pentru selecția PIC ar trebui să fie îndeplinirea de către 
proiecte a tuturor criteriilor relevante din prezentul regulament și demonstrarea unor 
avantaje socioeconomice suficiente într-o perspectivă la nivel UE și nu dacă fac sau nu parte 
dintr-un plan ENTSO-E.

Amendamentul 153
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 154
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru transportul de gaze naturale, 
proiectul vizează investiții în capacitățile 
de flux invers sau modifică capacitatea de a 

(c) pentru transportul de gaze naturale, 
proiectul vizează investiții în capacitățile 
de flux invers sau modifică capacitatea de a 
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transporta gaze peste frontiera (frontierele) 
statului membru în cauză cu cel puțin 
10 %, comparativ cu situația anterioară 
punerii în funcțiune a proiectului;

transporta gaze peste frontiera (frontierele) 
statului membru în cauză cu cel puțin 
10 %, comparativ cu situația anterioară 
punerii în funcțiune a proiectului sau 
vizează investiții efectuate într-o regiune 
ultraperiferică;

Or. pt

Amendamentul 155
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 156
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru rețelele inteligente, proiectul este 
conceput pentru echipamente și instalații 
de înaltă tensiune și de tensiune medie
proiectate pentru o tensiune de minimum 
10kV. Proiectul implică operatori de 
sisteme de transport și de distribuție din cel 

(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 
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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.

puțin două state membre sau o regiune 
ultraperiferică, 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. pt

Amendamentul 157
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 158
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sustenabilitatea se măsoară prin 
evaluarea impactului pe care 
infrastructurile rețelei de energie electrică 
îl au asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 159
Lena Kolarska-Bobińska

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 fenomenelor 
meteorologice extreme.

Or. en

Amendamentul 160
Karima Delli

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 

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

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

Or. en

Amendamentul 161
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sustenabilitatea se evaluează în 
funcție de performanțele ecologice, de 
randamentul sistemului de transport și de 
impactul ecologic al infrastructurii.

Or. en

Amendamentul 162
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 163
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 164
Karima Delli

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, costurile de 
dezafectare și de gestionare a deșeurilor, 
precum și alte externalități ecologice. 
Metodologia oferă orientări cu privire la 
ratele de scont care urmează să fie folosite 
la calcule.
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Or. en

Amendamentul 165
Lena Kolarska-Bobińska

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

Justificare

Eroare în text.

Amendamentul 166
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile ulterioare cu noile investiții în 
producția și transportul energiei electrice 
de-a lungul ciclului tehnic de viață al 
proiectului;

(c) costurile ulterioare cu noile investiții în 
producția și transportul energiei electrice 
de-a lungul ciclului tehnic de viață al 
proiectului, cu aplicarea reușită a unor 
ipoteze viitoare privind costurile pe baza 
obiectivelor Uniunii și a traiectoriei 
urmate de decarbonizarea sistemului său 
energetic;

Or. en
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Amendamentul 167
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pierderi sau câștiguri nete ale 
serviciilor ecosistemice.

Or. en

Amendamentul 168
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 5 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 170
Michael Theurer

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. de

Amendamentul 171
Karima Delli

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 172
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile avute în vedere; (b) măsurile avute în vedere, inclusiv 
propunerile privind locațiile generale și 
datele reuniunilor specifice;
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Amendamentul 173
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Reuniunile specifice menționate la 
punctul 4 litera (c) din prezenta anexă se 
desfășoară într-un loc și la o dată care 
permit participarea celui mai mare număr 
de părți interesate. Autoritatea 
competentă poate solicita inițiatorilor de 
proiecte să faciliteze participarea părților 
interesate care, în caz contrar, nu ar 
putea participa din motive financiare sau 
din alte motive.

Or. en


