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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Este nevoie să se depună eforturi majore pentru a moderniza și extinde nu doar sectorul 
european al transporturilor, ci și infrastructura energetică pentru a îndeplini obiectivele de 
politică ale Uniunii în domeniul competitivității, sustenabilității și securității aprovizionării cu 
energie1, precum și pentru a finaliza piața internă a energiei, lucru de care va beneficia 
sectorul transporturilor din UE. Propunerea Comisiei urmărește în special stabilirea 
procedurilor adecvate și a normelor care să reglementeze acest efort.

În 20102, Comisia solicitase deja o nouă politică privind infrastructura energetică a UE pentru 
a coordona și optimiza dezvoltarea rețelei, evidențiind necesitatea de a înlocui actuala politică 
a Rețelelor transeuropene de energie (TEN-E) cu un cadru de reglementare mai eficient, care 
să țină seama de solidaritatea dintre statele membre.

În iunie 2011, Comisia a adoptat Comunicarea privind următorul cadru financiar multianual 
(2014-2020)3, care propune instituirea mecanismului Conectarea Europei în vederea 
finalizării infrastructurilor energetice, de transport și digitale prioritare printr-un fond unic de 
40 de miliarde EUR, din care 9,1 miliarde EUR sunt dedicate energiei.

În ceea ce privește domeniul său de responsabilitate, Comisia TRAN consideră că ar trebui să 
se pună accentul pe utilitatea creării de sinergii în momentul punerii în aplicare a proiectelor 
privind infrastructura de transport a UE (prin TEN-T) și infrastructura energetică pentru a 
coordona, acolo unde este posibil, proiectele în materie de transport și de infrastructură 
energetică și pentru a eficientiza procedurile administrative, cele de autorizare și cele de 
mediu în cazul coridoarelor energetice și de transport comune.  

Alte aspecte ale propunerii legate de transport privesc modalitatea în care petrolul, gazele 
naturale și electricitatea sunt transportate spre și în cadrul UE: petrolul și gazele naturale sunt 
principalele resurse naturale transportate pe calea apei sau pe cale rutieră sau feroviară; prin 
urmare, sunt domeniul unde o modificare a politicii de transport poate aduce mari 
îmbunătățiri. 

80% din petrolul brut importat în UE este furnizat cu ajutorul tancurilor petroliere. O 
caracteristică importantă a rețelei interne a UE de transportare a petrolului este faptul că 
partea de vest este conectată prin conducte de unele mari porturi europene, în timp ce 
majoritatea rafinăriilor din Europa Centrală și de Est (UE-12) sunt aprovizionate prin sistemul 
de conducte de petrol Drujba (aproximativ 60 milioane tone/an), existând doar un număr 
limitat de conexiuni între rețelele din Europa de Vest și Europa de Est. Acest lucru se 
datorează faptului că infrastructura de conducte a Europei de Est a fost concepută și construită 
în timpul războiului rece. În plus, în aceste țări, spre deosebire de UE-15, se preconizează că 
cererea de petrol va crește cu 7,8% între 2010 și 2020 și, în general, petrolul va rămâne o 
parte importantă a mixului energetic al UE după această dată. Această situație exercită 

                                               
1 Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011.
2 A se vedea COM(2010)0677.
3 A se vedea COM(2011)0500/I și COM(2011)0500/II (Fișe de politică).
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presiuni pentru dezvoltarea infrastructurii de conducte de petrol pentru a asigura securitatea 
aprovizionării Europei Centrale și de Est.

Transportul petrolului implică mari riscuri de mediu. Dat fiind că opțiunile alternative de 
aprovizionare sunt limitate, în caz de întrerupere a aprovizionării prin sistemul Drujba s-ar 
ajunge la o creștere substanțială a traficului de tancuri petroliere în sensibila zonă baltică, 
Marea Neagră și strâmtorile turcești, creându-se mari preocupări cu privire la pericolul 
potențial de accidente și deversări de petrol. În fiecare lună, între 3 500 și 5 000 de nave 
traversează apele Mării Baltice. Până la 25% dintre aceste nave sunt tancuri petroliere care 
transportă aproximativ 170 de milioane de tone de petrol pe an. Pe lângă reducerea riscului de 
deversări de petrol, reducerea traficului de tancuri petroliere ar scădea, de asemenea, emisiile 
de CO2 și de NOX. 

De asemenea, gazele naturale joacă un rol important în domeniul energiei destinate 
transporturilor UE, acestea reprezentând o sursă de energie cu emisii reduse, care asigură 
generarea de energie electrică nepoluantă (în special prin cogenerare), fapt care ar permite să 
se răspundă cu ușurință nevoilor în materie de transporturi. În mod direct, aceasta poate 
prezenta o soluție pentru obiectivele de „transport nepoluant” atunci când sunt folosite în 
calitate de combustibil (GNL și GNC). În același timp, UE se bazează într-o măsură foarte 
mare pe importurile de gaze naturale, care depind în foarte mare măsură de infrastructura 
existentă.

Cererea de energie din ce în ce mai mare ar putea fi acoperită folosind în mai mare măsură 
atât GNL, cât și GNC. În consecință, ar trebui să folosim mai bine și mai eficient rețelele de 
infrastructură energetică existente și planificate. 

Pentru a finaliza piața internă a gazelor naturale, UE ar trebui să dispună de infrastructura 
potrivită în domeniul gazelor naturale. Trebuie dezvoltate noi capacități de transmisie pentru a 
asigura aprovizionarea, noi interconexiuni între statele membre, precum și noi instalații de 
stocare și de regazeificare. Trebuie să se ia măsuri pentru a soluționa lacunele în materie de 
investiții, precum și pentru a dezvolta și îmbunătăți, în același timp, rețelele naționale de 
transport. Noile orientări ar trebui să trateze, de asemenea, problema insulelor energetice și a 
lipsei interconexiunilor dintre piețele naționale ale gazelor naturale, evidente în zone cum ar fi 
regiunea baltică, și Europa Centrală și de Est.

Sugestii

Pe baza celor de mai sus se sugerează îndreptarea eforturilor spre: 

(1) promovarea sinergiilor dintre proiectele de infrastructură ale UE în domeniul transportului 
și al energiei, printre altele prin încurajarea autorităților competente să acorde autorizații 
comune, inclusiv în domeniul mediului;

(2) dezvoltarea în continuare a rețelei existente de conducte din UE pentru a îmbunătăți 
conexiunile dintre UE-12 și UE-15 și pentru a asigura securitatea aprovizionării cu petrol în 
regiunea UE-12; 

(3) reducerea riscului potențial de dezastre de mediu provocate de traficul cu tancuri 
petroliere; 
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(4) promovarea rolului terminalelor regionale de GNL, acordând o atenție specială procesului 
de buncherare a navelor, precum și transportului feroviar și transportului cu camioane; 

(5) promovarea rolului gazelor naturale ca sursă durabilă de energie; 

(6) urmărirea obiectivului de integrare a piețelor și de încetare a izolării piețelor energetice;

(7) sprijinirea obiectivelor UE de creare a unor rețele naționale de transport puternice și 
flexibile.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Din cauza condițiilor geomorfologice 
și a poziției regiunilor ultraperiferice, ar 
trebui să se țină seama de provocarea 
reprezentată de autonomia energetică și 
aprovizionarea cu energie ale acestora, în 
special la identificarea proiectelor de 
interes comun, deoarece aceste regiuni 
oferă locații deosebit de bune pentru 
dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile, aceasta fiind o condiție 
esențială pentru îndeplinirea obiectivelor 
europene în domeniul energiei și al 
schimbărilor climatice.

Amendamentul 2

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 

(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 
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perspectiva, concentrarea și flexibilitatea 
necesare pentru a acoperi lacunele 
identificate în ceea ce privește
infrastructura.

perspectiva, concentrarea și flexibilitatea 
necesare pentru a acoperi lacunele 
identificate în ceea ce privește 
infrastructura; subliniază, în acest context, 
importanța identificării unor posibile 
lacune viitoare în ceea ce privește cererea 
și furnizarea de energie.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Rețeaua internă de conducte a 
Uniunii necesită o mai bună integrare 
între partea sa vestică și cea estică pentru 
a garanta siguranța aprovizionării în 
întreaga Uniune.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Rețeaua internă de conducte a
Uniunii necesită o mai bună integrare 
între partea sa vestică și cea estică și sud-
estică pentru a garanta siguranța 
aprovizionării în întreaga Uniune.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Reducerea utilizării unor mijloace 
riscante de transportare a petrolului, cum 
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ar fi tancurile petroliere, este un element 
important pentru reducerea riscurilor de 
mediu asociate transportului de petrol.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru garantarea stabilității 
tensiunii și frecvenței trebuie acordată o 
atenție specială stabilității rețelelor de 
energie electrică europene în condițiile 
variabile ale furnizării într-o măsură din 
ce în ce mai mare de energii regenerabile 
volatile. În domeniul cercetării sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
compensa prin rețele inteligente, 
capacități de stocare și concepte 
inteligente de mix energetic oscilațiile 
energiei electrice obținute din surse 
regenerabile.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Conectarea potențialului său 
offshore la rețeaua Uniunii este foarte 
importantă. Integrarea potențialului 
offshore al Mării Nordului, al Mării 
Baltice și al Mării Negre este vitală pentru 
dezvoltarea pieței energetice interne a 
Uniunii.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a reflecta cererea din ce în 
ce mai mare de energie electrică până în 
2020, care va fi dublă față de cea de gaze, 
Uniunea ar trebui să aloce fonduri pentru 
proiectele din domeniul energiei electrice, 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
fonduri suficiente, în conformitate cu 
politica energetică pe termen lung a 
Uniunii, în special pentru proiectele din 
domeniul electrificării transportului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Ar trebui promovată cooperarea 
prin proiecte orizontale în domeniul 
energiei și al transporturilor în vederea 
dezvoltării sinergiilor cu valoare adăugată 
ridicată pentru Uniune.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Planificarea și punerea în aplicare 
a proiectelor Uniunii în domeniul 
infrastructurilor energetice și al 
infrastructurilor de transport ar trebui 
coordonate pentru a genera sinergii în 
cazurile în care acest lucru este 
recomandabil din punct de vedere 
economic, tehnic și ambiental, acordând 
atenția cuvenită aspectelor aferente legate 
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de siguranță.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Realizarea rețelelor de 
infrastructură energetică nu ar trebui în 
niciun caz să aducă prejudicii 
patrimoniului european (artistic, cultural, 
turistic și de mediu), astfel cum se solicită 
și în Rezoluția Parlamentului European 
din 27 septembrie 2011 referitoare la 
Europa, destinația turistică favorită la 
nivel mondial – un nou cadru politic 
pentru turismul european1, în cadrul 
căreia Parlamentul European „îndeamnă 
Comisia și statele membre să adopte toate 
măsurile adecvate în vederea protejării 
patrimoniului european pentru viitoarele 
generații”.
_____________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0407.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Autoritățile competente ar trebui să 
analizeze posibilitatea de a acorda 
autorizații comune unor proiecte de 
interes comun care creează sinergii între 
proiectele de infrastructură ale Uniunii în 
domeniul energiei și cel al 
transporturilor.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) În contextul planificării diverselor 
rețele transeuropene, ar trebui să se 
acorde prioritate integrării rețelelor de 
transport, comunicații și energie, 
asigurându-se exploatarea cât mai 
responsabilă a suprafețelor și, dacă este 
posibil, reutilizând porțiunile deja 
existente și/sau dezafectate în vederea 
reducerii la minimum a impactului 
socioeconomic, ecologic și financiar.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Având în vedere caracterul 
transfrontalier al proiectelor, ar trebui 
prevăzute termene mai lungi pentru 
consultarea opiniei publice în toate statele 
membre participante, ținându-se cont, 
printre altele, de necesitatea deținerii 
tuturor informațiilor relevante în limbile 
respectivelor state membre și de diferitele 
proceduri din fiecare stat membru, în așa 
fel încât să se asigure implicarea totală a 
tuturor părților interesate (cetățenii 
afectați, autoritățile locale și regionale 
etc.).

Justificare

La fel ca în cazul transporturilor, caracterul transfrontalier al multor infrastructuri 
energetice reprezintă o provocare suplimentară în ceea ce privește procedura de consultare 
publică. Pentru a face față acestor dificultăți și pentru a atinge un grad ridicat de acceptare a 
proiectelor fără a amâna măsurile urgente, ar trebui stabilite termene de consultare mai 
lungi, care să țină seama de necesitățile rezultate din diferențele în ceea ce privește limbile și 
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procedurile utilizate în fiecare stat membru.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) La planificarea și stabilirea 
infrastructurilor energetice, în special în 
ceea ce privește rețelele de transport, ar 
trebui să se evite traversarea de către 
convoaiele care transportă hidrocarburi a 
zonelor locuite sau a zonelor adiacente 
acestora, pentru a elimina orice risc 
pentru siguranța locuitorilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Programul energetic european pentru 
redresare (PERE) a demonstrat valoarea 
adăugată pe care o prezintă efectul de 
levier al acordării unor ajutoare financiare 
semnificative din partea Uniunii asupra 
atragerii de fonduri private. Consiliul 
European din 4 februarie 2011 a 
recunoscut faptul că anumite proiecte de 
infrastructură energetică pot necesita 
finanțare publică limitată pentru a atrage 
finanțare privată. Având în vedere criza 
economico-financiară și constrângerile 
bugetare, viitorul cadru financiar 
multianual trebuie să introducă forme de 
sprijin orientat, prin subvenții și
instrumente financiare, care să atragă noi 
investitori în coridoarele și domeniile 
prioritare privind infrastructura energetică, 
menținând în același timp contribuția 

(29) Programul energetic european pentru 
redresare (PERE) a demonstrat valoarea 
adăugată pe care o prezintă efectul de 
levier al acordării unor ajutoare financiare 
semnificative din partea Uniunii asupra 
atragerii de fonduri private. Consiliul 
European din 4 februarie 2011 a 
recunoscut faptul că anumite proiecte de 
infrastructură energetică pot necesita 
finanțare publică limitată pentru a atrage 
finanțare privată. Având în vedere criza 
economico-financiară și constrângerile 
bugetare, viitorul cadru financiar 
multianual ar trebui să introducă forme de 
sprijin orientat, prin subvenții, instrumente 
financiare și garanții de stat, care să atragă 
noi investitori în coridoarele și domeniile 
prioritare privind infrastructura energetică, 
menținând în același timp contribuția 
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bugetară a Uniunii la un nivel cât mai 
scăzut.

bugetară a Uniunii la un nivel cât mai 
scăzut.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Proiectele de interes comun în 
domeniul energiei electrice, al gazelor și al 
dioxidului de carbon sau cele care vizează 
dezvoltarea și realizarea de infrastructuri 
energetice în scopul unei reduceri a 
emisiilor de dioxid de carbon în sectorul 
transporturilor ar trebui să fie eligibile 
pentru a beneficia de asistență financiară 
din partea UE, pentru realizarea de studii 
și, în anumite condiții, de lucrări, în 
temeiul propunerii de Regulament de 
instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei”, fie sub formă de subvenții, fie 
sub formă de instrumente financiare 
inovatoare. Astfel se va asigura finanțare 
adaptată pentru acele proiecte de interes 
comun care nu sunt viabile prin prisma 
cadrului de reglementare existent și a 
condițiilor de pe piață. Un astfel de ajutor 
financiar ar trebui să asigure 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.

Justificare

În conformitate cu Cartea albă privind transporturile, UE are obiectivul de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon în sectorul transporturilor. Pentru a putea atinge acest obiectiv, 
este necesar sprijinul financiar pentru dezvoltarea și realizarea infrastructurilor pentru 
energie electrică, hidrogen și alte surse de energie care contribuie la reducerea emisiilor atât 
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în marile aglomerări urbane, cât și în transportul pe distanțe mari.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- crearea de posibilități pentru utilizarea 
unui volum semnificativ mai mare de 
aplicații electrice cu emisii reduse de 
carbon, precum vehiculele electrice, prin 
intervenții tehnice avansate și intervenții 
pe piață;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la transportul petrolului care se încadrează 
în categoriile stabilite la punctul 3 din 
anexa II, proiectul contribuie semnificativ 
la cel puțin unul din următoarele trei 
criterii specifice:

(d) în ceea ce privește proiectele referitoare 
la transportul petrolului care se încadrează 
în categoriile stabilite la punctul 3 din 
anexa II, proiectul contribuie semnificativ 
la următoarele trei criterii specifice:

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

siguranța aprovizionării, prin reducerea 
dependenței de o singură sursă sau rută de 
aprovizionare și printr-o mai bună 
conectivitate;

- utilizarea eficientă și sustenabilă a 
resurselor prin reducerea riscurilor la 
adresa mediului;

utilizarea eficientă și sustenabilă a 
resurselor prin reducerea riscurilor la 
adresa mediului, în special prin reducerea 
gradului de utilizare a unor mijloace 
riscante de transport al petrolului, cum ar 
fi tancurile petroliere;

- interoperabilitate; - interoperabilitate;

Amendamentul 20
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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, 
iar autoritățile naționale, locale sau 
regionale nu se pot pune de acord în timp 
util, Comisia poate desemna un 
coordonator european pentru o perioadă de 
până la un an, care poate fi prelungită de 
două ori.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Coordonatorul european este ales pe 
baza experienței sale legate de sarcinile 
specifice cu care este însărcinat(ă) pentru 
proiectul (proiectele) respectiv(e).

(3) Coordonatorul european este ales pe 
baza experienței sale legate de sarcinile 
specifice cu care este însărcinat(ă) pentru 
proiectul (proiectele) respectiv(e). Anterior 
desemnării sale, coordonatorul european 
sau candidații la această funcție sunt 
audiați de comisia de specialitate a 
Parlamentului European.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea respectării termenelor stabilite 
la articolul 11 și reducerii poverii 
administrative legate de finalizarea 
proiectelor de interes comun, statele 
membre iau măsurile necesare pentru 
fluidizarea procedurilor de evaluare a 

În vederea respectării termenelor stabilite 
la articolul 11 și reducerii poverii 
administrative legate de finalizarea 
proiectelor de interes comun, statele 
membre iau măsurile necesare pentru 
fluidizarea procedurilor de evaluare a 
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impactului asupra mediului în termen de 
nouă luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Aceste măsuri nu 
aduc atingere obligațiilor care rezultă din 
legislația Uniunii.

impactului asupra mediului în termen de 
douăsprezece luni de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. Aceste măsuri nu 
aduc atingere obligațiilor care rezultă din 
legislația Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru proiectele care traversează 
frontierele a două sau mai multe state 
membre, consultările publice organizate în 
conformitate cu alineatul (4) în fiecare stat 
membru implicat au loc în termen de cel 
mult două luni de la începerea primei 
consultări publice într-unul din statele 
membre respective.

(5) Pentru proiectele care traversează 
frontierele a două sau mai multe state 
membre, consultările publice organizate în 
conformitate cu alineatul (4) în fiecare stat 
membru implicat au loc în termen de cel 
mult patru luni de la începerea primei 
consultări publice într-unul din statele 
membre respective. Consultările au loc în 
limbile oficiale ale statelor membre în 
cauză.

Justificare

Precum în cazul transporturilor, caracterul transfrontalier al multor infrastructuri energetice 
reprezintă o provocare suplimentară în ceea ce privește procedura de consultare publică.  
Pentru a atinge un grad ridicat de acceptare a proiectelor fără amânarea măsurilor urgente, 
ar trebui stabilite termene de consultare mai lungi în cazul proiectelor transfrontaliere.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 17 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia instituie o platformă privind 
transparența infrastructurilor disponibilă pe 
internet în limbile oficiale ale UE, ușor 
accesibilă publicului larg. Platforma 
conține următoarele informații:
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații privind lista actualizată a 
proiectelor de interes comun;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) informații privind activitatea 
grupurilor regionale, inclusiv linkuri 
către activitatea grupurilor regionale.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul -10 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-10. Rețea de infrastructuri pentru 
punerea la dispoziție a unor surse de 
energie în vederea reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon din domeniul 
transporturilor:
dezvoltarea și realizarea unor rețele de 
infrastructuri pentru furnizarea de 
energie care contribuie la reducerea 
emisiilor în sectorul transporturilor 
(hidrogen, vehicule electrice, stații de 
schimbare a bateriilor) atât în marile 
aglomerări urbane, cât și de-a lungul 
coridoarelor de transport.
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State membre implicate: toate;

Justificare

Este important ca în cadrul orientărilor privind TEN-E să fie abordate, printre altele, crearea 
și realizarea infrastructurilor de furnizare de energie care contribuie la reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon în sectorul transporturilor. Există exemple concrete de astfel de 
infrastructuri, printre care stațiile de încărcare cu hidrogen și sistemul de schimbare a 
bateriilor electrice, proiect inovator care a fost finanțat recent din fondurile TEN-T 
(Infrastructură europeană ecologică de transport pentru vehicule electrice).

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) infrastructura aferentă alimentării cu 
energie electrică a vehiculelor electrice 
sau hibride;

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) instalații portuare de alimentare a 
navelor care staționează în port cu 
energie electrică produsă la țărm în loc de 
energie electrică produsă la bord cu 
motoare proprii.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa III – partea 1 – punctul 1 – paragraful 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare grup publică pe internet 
ordinea de zi și procesele-verbale ale 
reuniunilor sale.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) crearea de posibilități pentru 
utilizarea unui volum semnificativ mai 
mare de aplicații electrice cu emisii 
reduse de carbon, precum vehiculele 
electrice, prin intervenții tehnice avansate 
și intervenții pe piață;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul IV – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizarea eficientă și sustenabilă a 
resurselor se măsoară prin evaluarea 
gradului în care proiectul folosește 
infrastructura deja existentă și contribuie la 
reducerea la minimum a presiunii și a 
riscurilor pentru mediu și climă.

(c) utilizarea eficientă și sustenabilă a 
resurselor se măsoară prin evaluarea 
gradului în care proiectul folosește 
infrastructura deja existentă și contribuie la 
reducerea la minimum a presiunii și a 
riscurilor pentru mediu și climă, de 
exemplu prin substituirea mijloacelor 
riscante de transport al petrolului, cum ar 
fi tancurile petroliere, cu moduri de 
transport mai puțin riscante.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) posibilitatea de a depune reclamații 
sau de a introduce recurs la autoritățile 
competente.

Justificare

Pentru a consolida legitimitatea proiectelor și pentru a asigura o acceptare mai largă a 
acestora, este important să se specifice posibilele căi de atac, precum și autoritățile 
competente.
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