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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei și apreciază caracterul său cuprinzător în 
ceea ce privește definirea unor norme pentru proiectele de infrastructură energetică 
transeuropeană, în special în privința proiectelor de interes comun. În special, raportorul 
pentru aviz salută măsurile care vizează fluidizarea și accelerarea procesului de autorizare și 
încurajează adoptarea acestora în toate cazurile posibile, de asemenea în vederea dezvoltării 
unor proiecte de infrastructură energetică care nu sunt transfrontaliere.

Raportul pune accentul pe dimensiunea regională a infrastructurii energetice, ținând seama în 
special de impactul lor direct asupra cetățenilor, care în general nu este contrabalansat de 
rezultatele pozitive preconizate ale proiectului în ceea ce privește securitatea energetică, 
sustenabilitatea sau eficiența infrastructurii. Prin urmare, rolul autorităților regionale ar trebui 
recunoscut în etape specifice ale procedurii de autorizare, astfel încât persoanele cele mai 
afectate să aibă o șansă de a influența procesul decizional. În plus, procesul de organizare a 
unor consultări publice relevante ar trebui unificat la nivelul UE.

De asemenea, propunerea ar trebui să asigure echilibrul corespunzător dintre criteriile 
referitoare la rentabilitate - de importanță crucială pentru antreprenorii privați care, de fapt, 
vor finanța, dezvolta și gestiona infrastructura energetică - și condițiile pentru acordarea de 
sprijin financiar din mecanismul „Conectarea Europei”. În această privință s-au depus 
amendamente corespunzătoare pentru a defini circumstanțele în care interesul public și 
beneficiile pentru clienți justifică acordarea de finanțare suplimentară fără a aduce atingere 
principiului concurenței.

În plus, raportorul propune tratarea mai pe larg a proiectelor de infrastructură în domeniul 
gazelor naturale în sensul includerii tuturor elementelor necesare pentru acestea în lista de 
eligibilitate pentru a asigura coerența tehnică și pentru a facilita buna funcționare a 
coridoarelor vitale de gaze naturale în întreaga Europă. 

În opinia raportorului, simplitatea procedurală combinată cu luarea în considerare a tuturor 
părților implicate ar trebui să fie principiile directoare generale ale dezvoltării infrastructurii 
energetice transeuropene.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prezenta propunere stabilește reguli (13) Prezenta propunere stabilește reguli 



PE486.214v01-00 4/18 PA\898140RO.doc

RO

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 
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.

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 
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. 
Pentru a atinge aceste obiective, 
propunerea promovează organizarea de 
consultări cu autoritățile regionale 
angajate în proces în etapa 
corespunzătoare a procedurii de 
autorizare.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În plus, statele membre sunt 
încurajate să aplice dispozițiile procesului
de autorizare la proiectele de interes 
comun privind alte proiecte de 
infrastructură energetică, dacă acest 
lucru este oportun.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui încurajate să folosească cele mai bune practici europene și în cazul 
altor proiecte pentru a crește eficiența infrastructurii necesare și pentru a preveni congestia, 
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precum și pentru a evita introducerea unui sistem pe două niveluri.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Infrastructura energetică pentru gaze naturale include terminale GNL; pentru a asigura 
coerența cu categoriile din anexa II articolul 1, definiția este adaptată pentru a ține seama de 
aceasta.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „analiză cost-beneficiu la nivelul 
sistemului energetic” înseamnă o analiză 
efectuată la nivelul global al Uniunii 
pentru selectarea proiectelor de interes 
comun în conformitate cu obiectivele 
planului decenal de dezvoltare a rețelelor 
definit la articolul 8 din Regulamentul 
(CE) 715/2009;

Or. en
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Justificare
Regulamentul face referire la diverse tipuri de analiză cost-beneficiu (ACB), la analiză și la 
evaluări. Este nevoie de o clarificare, deci este necesar să se introducă o definiție.  ACB ar 
trebui realizate la nivel global, nu separat pentru fiecare proiect.

Proiectele de infrastructură în domeniul gazelor naturale sunt bazate pe angajamente ferme, 
adică angajamente ale actorilor de pe piață ca rezultat al testelor de piață sau ale 
autorităților naționale de reglementare. Pentru aceste proiecte, care se bazează deja pe 
angajamente ferme, realizarea unei analize cost-beneficiu pentru fiecare proiect ar dubla în 
mare parte munca efectuată.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- securitatea aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- integrarea în rețea a instalațiilor 
planificate de generare de energie 
electrică, punând un accent special pe 
sursele regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

proiect de interes comun este întârziată cu 
mai mult de doi ani față de planul de 
punere în aplicare fără o justificare 
adecvată, afară doar de existența unor 
rațiuni imperative independente de voința 
inițiatorului de proiect.

Or. en

Amendamentul 8

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, în special de autoritățile 
regionale relevante afectate de aceste 
proiecte.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) autoritățile, părțile interesate și publicul 
care ar putea fi afectat, punând un accent 
special pe identificarea autorităților 
regionale competente care să fie 
consultate;

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 

(1) Dacă un inițiator de proiect își asumă 
riscuri mai ridicate în ceea ce privește 
elaborarea, construcția, exploatarea sau 
întreținerea unui proiect de interes comun 
care se încadrează într-una din categoriile 
stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II, cu 
excepția proiectelor de depozitare a 
hidroenergiei cu acumulare prin pompare, 
comparativ cu riscurile suportate în mod 
normal de un proiect comparabil de 
infrastructură, și aceste riscuri nu sunt 
acoperite de o exceptare în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 
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sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

sau al articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, ținând 
seama de viitoarele costuri preconizate 
pentru consumatorii de energie, 
autoritățile naționale de reglementare se 
asigură că proiectul respectiv beneficiază 
de stimulente adecvate în contextul 
aplicării articolului 37 alineatul (8) din 
Directiva 2009/72/CE, articolului 41 
alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
articolului 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009 și articolului 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice altă măsură considerată necesară 
și adecvată.

(d) orice altă măsură considerată necesară 
și adecvată, inclusiv reducerea riscului de 
creștere a costurilor operaționale pentru 
implementarea proiectelor de 
infrastructură energetică.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita procesul de investiție pentru antreprenorii privați angajați în dezvoltarea 
proiectelor de infrastructură energetică, lista stimulentelor disponibile nu ar trebui să se 
limiteze la cele specificate la articolul 14 alineatul (3) și ar trebui să acopere și riscul 
preconizat de costuri operaționale mai mari după implementarea proiectelor de 
infrastructură.



PE486.214v01-00 10/18 PA\898140RO.doc

RO

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

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 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, împrumuturi sau garanții 
pentru acordarea de împrumuturi 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

Primele două criterii pentru proiectele de interes comun enumerate la articolul 15 alineatul 
(2) sunt deja suficient de complexe pentru a permite o selecție corectă și rezonabilă. Prin 
urmare, primirea unei decizii de alocare transfrontalieră a costurilor nu ar trebui să 
constituie un criteriu obligatoriu.

Amendamentul 14

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 siguranța 
aprovizionării, solidaritatea, impactul 
social sau inovarea; și
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Or. en

Justificare

Primele două criterii pentru proiectele de interes comun enumerate la articolul 15 alineatul 
(2) sunt deja suficient de complexe pentru a permite o selecție corectă și rezonabilă. Prin 
urmare, primirea unei decizii de alocare transfrontalieră a costurilor nu ar trebui să 
constituie un criteriu obligatoriu.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Primele două criterii pentru proiectele de interes comun enumerate la articolul 15 alineatul 
(2) sunt deja suficient de complexe pentru a permite o selecție corectă și rezonabilă. Prin 
urmare, primirea unei decizii de alocare transfrontalieră a costurilor nu ar trebui să 
constituie un criteriu obligatoriu.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectul a primit o decizie de alocare 
transfrontalieră a costurilor în temeiul 
articolului 13 sau, pentru proiectele care 
beneficiază de o scutire în temeiul 
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE 

(c) cu titlu facultativ, proiectul a primit o 
decizie de alocare transfrontalieră a 
costurilor în temeiul articolului 13 sau, 
pentru proiectele care beneficiază de o 
scutire în temeiul articolului 36 din 
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sau în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009, un aviz 
din partea autorităților naționale de 
reglementare și a Agenției cu privire la 
viabilitatea proiectului.

Directiva 2009/73/CE sau în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 714/2009, un aviz din partea 
autorităților naționale de reglementare și a 
Agenției cu privire la viabilitatea 
proiectului.

Or. en

Justificare

Primele două criterii pentru proiectele de interes comun enumerate la articolul 15 alineatul 
(2) sunt deja suficient de complexe pentru a permite o selecție corectă și rezonabilă. Prin 
urmare, primirea unei decizii de alocare transfrontalieră a costurilor nu ar trebui să 
constituie un criteriu obligatoriu.

Amendamentul 17

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 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 sau existența unui 
nivel ridicat de risc operațional.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) legături la site-urile internet specifice 
proiectului create de inițiatorii de 
proiecte.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale în Europa de Vest („NSI West 
Gas”): capacități de interconectare pentru 
fluxurile de gaze nord-sud din Europa de 
Vest pentru a continua diversificarea 
rutelor de aprovizionare și pentru a 
îmbunătăți capacitatea de livrare a gazelor 
pe termen scurt.

5. Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale în Europa de Vest („NSI West 
Gas”): infrastructuri în domeniul gazelor 
naturale pentru fluxurile de gaze nord-sud 
din Europa de Vest pentru a continua 
diversificarea rutelor de aprovizionare și 
pentru a îmbunătăți capacitatea de livrare a 
gazelor pe termen scurt. 

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, 
Regatul Unit;

State membre implicate: Belgia, Franța, 
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, 
Regatul Unit;

Or. en

Justificare

Definiția unor coridoare de gaze naturale trebuie reformulată pentru a include toate tipurile 
de infrastructură (prezentul regulament tratând și depozitele subterane și terminalele GNL) și 
pentru a avea un caracter neutru. De manieră generală, este fundamental să nu se excludă 
investițiile care ar putea fi necesare pentru creșterea capacității la nivel transfrontalier, cum 
ar fi creșterea flexibilității sistemului.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est („NSI East Gas”): conexiuni 
regionale privind gazele naturale între 
regiunea Mării Baltice, Marea Adriatică și 
Marea Egee și Marea Neagră, în special 
pentru sporirea diversificării și a siguranței 
aprovizionării cu gaze naturale;

6. Interconexiuni nord-sud privind gazele 
naturale din Europa Centrală și din Europa 
de Sud-Est („NSI East Gas”):
infrastructuri regionale privind gazele 
naturale între regiunea Mării Baltice, 
Marea Adriatică și Marea Egee și Marea 
Neagră, în special pentru sporirea 
diversificării și a siguranței aprovizionării 
cu gaze naturale;

State membre implicate: Austria, Bulgaria, 
Cipru, Republica Cehă, Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia;

State membre implicate: Austria, Bulgaria, 
Cipru, Republica Cehă, Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia;

Or. en

Justificare

Definiția unor coridoare de gaze naturale trebuie reformulată pentru a include toate tipurile 
de infrastructură (prezentul regulament tratând și depozitele subterane și terminalele GNL) și 
pentru a avea un caracter neutru. De manieră generală, este fundamental să nu se excludă 
investițiile care ar putea fi necesare pentru creșterea capacității la nivel transfrontalier, cum 
ar fi creșterea flexibilității sistemului.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 - subpunctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): transportul gazelor
dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea aprovizionării cu gaze.

7. Coridorul meridional de transport al 
gazelor („SGC”): infrastructură în 
domeniul gazelor naturale pentru 
creșterea gradului de diversitate a 
surselor de aprovizionare cu gaz dinspre 
Bazinul Caspic, Asia Centrală, Orientul 
Mijlociu și dinspre bazinul est-
mediteranean către Uniune, pentru a spori 
diversificarea aprovizionării cu gaze. 
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State membre implicate: Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, Franța, Germania, 
Ungaria, Grecia, Italia, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia;

State membre implicate: Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, Franța, Germania, 
Ungaria, Grecia, Italia, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia;

Or. en

Justificare

Definiția unor coridoare de gaze naturale trebuie reformulată pentru a include toate tipurile 
de infrastructură (prezentul regulament tratând și depozitele subterane și terminalele GNL) și 
pentru a avea un caracter neutru. De manieră generală, este fundamental să nu se excludă 
investițiile care ar putea fi necesare pentru creșterea capacității la nivel transfrontalier, cum 
ar fi creșterea flexibilității sistemului.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 naționale de 
reglementare relevante din toate statele 
membre implicate, 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. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele din sectorul gazelor care 
se înscriu în categoriile stabilite în anexa II 
punctul 2, fiecare grup este compus din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
autorităților naționale de reglementare, ai 
operatorilor de transport și sistem în 
temeiul obligației de a coopera la nivel 
regional în conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2009/73/CE și cu articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, și ai 
inițiatorilor proiectelor afectate de fiecare 
din prioritățile relevante desemnate în 
anexa I, precum și ai Comisiei, ai Agenției 
și ai ENTSO pentru energie electrică.

1. 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 regionale 
relevante din toate statele membre 
implicate, ai operatorilor de transport și 
sistem în temeiul obligației de a coopera la 
nivel regional în conformitate cu articolul 7 
din Directiva 2009/73/CE și cu articolul 12 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ai 
tuturor operatorilor de infrastructură 
implicați și ai organizațiilor care-i 
reprezintă, 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. en

Justificare

Regulamentul propus ar trebui să recunoască rolul jucat de terminalele GNL și de depozitele 
subterane pentru a introduce un grad de flexibilitate în piața internă a energiei. În 
consecință, operatorii depozitelor și ai GNL ar trebui să aibă statutul oficial de părți 
implicate în procesul de selecție al PIC și în analiza cost-beneficiu; prin urmare, acești 
operatori de infrastructură și organizațiile care-i reprezintă ar trebui să aibă statutul oficial 
de parte implicată în cadrul grupurilor, dat fiind că reprezintă operatori de depozite și de 
GNL care sunt și inițiatori de proiect.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele de transport al petrolului Pentru proiectele de transport al petrolului 
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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.

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 relevante din toate 
statele membre implicate, ai inițiatorilor 
proiectelor afectate de fiecare din 
proprietățile relevante desemnate în 
anexa 1 și ai Comisiei.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru toate listele de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii adoptate după 1 
august 2013, propunerile de proiecte 
privind transportul și depozitarea gazelor
care se înscriu în categoriile prevăzute în 
anexa II punctul 2 trebuie să facă parte din 
cel mai recent plan decenal de dezvoltare a 
rețelei pentru gaze naturale, elaborat de 
ENTSO pentru gaze naturale în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009.

4. Pentru toate listele de proiecte de interes 
comun la nivelul Uniunii adoptate după 1 
august 2013, propunerile de instalații de 
transport, recepție, regazeificare sau de 
decompresie pentru gazele naturale 
lichefiate (GNL) și proiectele de 
depozitare care se înscriu în categoriile 
prevăzute în anexa II punctul 2 trebuie să 
facă parte din cel mai recent plan decenal 
de dezvoltare a rețelei pentru gaze naturale, 
elaborat de ENTSO pentru gaze naturale în 
temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența, terminalele GNL ar trebui incluse, dat fiind că sunt menționate și 
la punctul 2 din anexa II.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa VI – 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 și regionale 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


