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TRANSPORTUL MARITIM: ABORDARE STRATEGICĂ

Dispozițiile UE privind transportul maritim vizează în principal aplicarea principiului
liberei circulații a serviciilor și asigurarea aplicării corecte a normelor în materie de
concurență, asigurând, în același timp, un înalt nivel de siguranță, condiții bune de
muncă și standarde de mediu.

TEMEI JURIDIC ȘI OBIECTIVE

Temeiul juridic este articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE), completat prin dispozițiile generale ale tratatului privind concurența
și libertatea de a presta servicii (a se vedea fișa descriptivă 2.1.4.). Obiectivul este de
a se aplica în sectorul transportului maritim al Uniunii principiul libertății de a presta
servicii, precum și de a se asigura respectarea normelor în materie de concurență.
Transportul maritim este, de asemenea, un element fundamental al politicii maritime
integrate (PMI) (a se vedea fișa descriptivă 3.3.8). Politica Uniunii privind securitatea
maritimă este tratată într-un capitol separat (a se vedea fișa descriptivă 3.4.11).

REZULTATE

A. Abordare generală
În 1985, transportul maritim a făcut obiectul unui memorandum al Comisiei intitulat
„Către o politică a transporturilor – transporturile maritime“ și în 1996 al unei comunicări
intitulate „Către o nouă strategie a transportului maritim“. Cartea verde a Comisiei
privind porturile și infrastructurile maritime (COM(1997)0678) cuprindea o analiză
a sectorului și acorda o atenție specială problemelor legate de taxele portuare și
organizarea pieței, inclusiv integrarea porturilor în rețelele transeuropene de transport
(TEN-T).
În ianuarie 2009, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Obiective strategice
și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018”
(COM(2009)0008). A fost identificată o gamă largă de provocări iminente:
— transportul maritim european în contextul piețelor globalizate și al unei presiuni

concurențiale crescute;

— resursele umane, competențele și know-how-ul în domeniul maritim: posibilele
măsuri strategice care puteau fi luate au inclus, în special, creșterea
atractivității profesiunilor maritime, îmbunătățirea formării oferite navigatorilor,
încurajarea perspectivelor de carieră completă în sectoarele maritime, precum și
îmbunătățirea imaginii transportului maritim;
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— obiectivul pe termen lung „fără deșeuri și fără emisii” pentru transportul maritim,
îmbunătățirea siguranței maritime și prevenirea terorismului și a pirateriei;

— exploatarea întregului potențial al transportului maritim pe distanțe scurte, de
exemplu prin instituirea unui spațiu european al transportului maritim fără frontiere
și transpunerea completă a proiectelor de creare a unor autostrăzi maritime sau
de conectare a porturilor cu hinterlandul;

— cercetarea și inovarea în domeniul maritim: promovarea inovării, precum și a
cercetării și dezvoltării tehnologice pentru a se îmbunătăți eficiența energetică a
navelor, a reduce efectele lor negative asupra mediului și a asigura o mai bună
calitate a vieții pe mare.

B. Accesul pe piață
Primul pachet legislativ din domeniul maritim provine din 22 decembrie 1986 și
este constituit din următoarele regulamente: Regulamentul (CEE) nr. 4055/86, care
urmărea să elimine restricțiile aplicabile armatorilor din Uniune, Regulamentul (CEE)
nr. 4057/86, care s-a ocupat de practicile tarifare neloiale în transportul maritim, și
Regulamentul (CEE) nr. 4056/86, care a permis Comunității să combată măsurile
„protecționiste” ale țărilor terțe.
Consiliul a adoptat, în 1992, un al doilea pachet maritim de măsuri pentru liberalizarea
treptată a cabotajului național, adică pentru accesul transportatorilor nerezidenți într-un
anumit stat membru la piața transportului maritim dintre porturile acelui stat membru,
în special Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 din 7 decembrie 1992.
C. Norme de concurență
Regulamentul (CEE) nr. 4056/86 a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1419/2006,
prin care a fost extins domeniul de aplicare pentru a include cabotajul și serviciile tramp
internaționale.
La 1 iulie 2008, Comisia a adoptat o serie de orientări privind aplicarea la serviciile
de transport maritim a articolului 81 din Tratatului de instituire a Comunității Europene
(înlocuit mai apoi de articolul 101 din TFUE). În septembrie 2013, Comisia a decis să nu
reînnoiască orientările referitoare la acordurile privind transporturile maritime deoarece
a considerat că s-a atins deja obiectivul de a facilita schimbarea regimului prin aplicarea
normelor în materie de concurență în domeniul maritim. În domeniul ajutoarelor de
stat, Comisia a adoptat deja în 1997 un cadru juridic care permite statelor membre
să pună în aplicare sisteme de ajutor de stat în sectorul maritim. În 2004, Comisia a
confirmat acest cadru sub forma unor orientări revizuite cu privire la ajutoarele de stat
pentru transportul maritim [Comunicarea Comisiei C(2004)0043]. În aceste orientări, se
clarifică ce ajutoare sunt compatibile cu Tratatul de instituire a Comunității Europene,
în special în scopul de a promova înscrierea navelor în registrele statelor membre sau
reînregistrarea lor sub pavilionul acestora.
Deschiderea către concurență a serviciilor portuare rămâne însă un proces
în desfășurare. În februarie 2001, Comisia a prezentat o comunicare privind
îmbunătățirea calității serviciilor în porturile maritime (COM(2001)0035), însoțită de
o propunere de directivă privind accesul la piața serviciilor portuare („primul pachet
de servicii portuare”). După aproape trei ani, s-a ajuns la un acord între Parlamentul
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European și Consiliu printr-o procedură de conciliere, dar Parlamentul European
a respins acordul la 20 noiembrie 2003. Ulterior, Comisia a încercat din nou să
abordeze această problemă și a prezentat la 13 octombrie 2004 o nouă propunere
(COM(2004)0654), de asemenea respinsă de Parlament – de data aceasta în
primă lectură, la 18 ianuarie 2006. La 23 mai 2013, Comisia a prezentat un nou
pachet de măsuri privind liberalizarea serviciilor portuare: o comunicare intitulată
„Porturile: un motor al creșterii economice” (COM(2013)0295) și o propunere de
regulament de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare
și transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296). La 15 februarie 2017 s-
a adoptat Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului.
Această nouă strategie a UE se înscrie în cadrul orientărilor TEN-T revizuite (a se
vedea fișa descriptivă 3.5.1) și acoperă 319 porturi maritime majore. Obiectivul este
de a asigura condiții de concurență echitabile în acest sector, de a proteja operatorii
portuari împotriva incertitudinilor și de a crea un climat mai propice unor investiții private
și publice eficiente. Regulamentul definește condițiile care reglementează aplicarea
libertății de a furniza servicii portuare, de exemplu tipul de cerințe minime care pot
fi impuse pentru a asigura siguranța sau pentru scopuri ambientale, circumstanțele
în care numărul de operatori poate fi limitat și procedura de selecție a operatorilor în
aceste cazuri. El introduce norme comune privind transparența finanțării publice și a
perceperii de taxe de utilizare a infrastructurii portuare și a serviciilor portuare, în special
garantând consultarea utilizatorilor portuari. Introduce, în fiecare stat membru, un nou
mecanism pentru tratarea plângerilor și litigiilor între părțile interesate din domeniul
portuar. În cele din urmă, regulamentul prevede ca toți furnizorii de servicii portuare să
asigure formarea adecvată a angajaților.
Dispozițiile sociale ce reglementează regimul de muncă portuară sunt discutate în
cadrul Comitetului de dialog social pentru porturi, care a fost creat în 2013 și în care
participă autoritățile portuare, operatorii de terminale, docherii și alți lucrători portuari.
D. Condițiile de muncă
Directiva 1999/63/CE din 21 iunie 1999 se baza pe un acord între Asociația
Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor
din Transporturi din Uniunea Europeană. Directiva reglementa timpul de lucru al
navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii,
în timp ce Directiva 1999/95/CE din 13 decembrie 1999 privea aplicarea dispozițiilor
respective la navele din țări terțe care fac escală în porturile Comunității. La 23 februarie
2006, Organizația Internațională a Muncii a adoptat Convenția privind munca din
domeniul maritim (MLC), creând astfel un instrument unic și autonom, care cuprinde
toate normele actuale privind munca în domeniul maritim: dreptul navigatorilor la un
loc de muncă sigur și lipsit de pericole, conform cu normele de siguranță în vigoare;
condiții de angajare și de trai adecvate; protecția sănătății; îngrijire medicală și protecție
socială. Directiva 2009/13/CE de modificare a Directivei 1999/63/CE pune în aplicare
acordul MLC.
Directiva 2012/35/UE din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2008/106/CE
privind nivelul minim de formare a navigatorilor stipulează că formarea și atestarea
navigatorilor este reglementată de Organizația Maritimă Internațională (OMI) prin
Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/
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atestare și efectuare a serviciului de cart („Convenția STCW”). Aceasta a fost adoptată
în 1978 și a intrat în vigoare în 1984, dar a fost modificată în mod semnificativ în 1995 și
din nou în 2010. Directiva (UE) 2019/1159 din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei
2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei
2005/45/CE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de
statele membre a aliniat normele UE la Convenția STCW actualizată și a clarificat ce
certificate trebuie recunoscute reciproc, astfel încât navigatorii certificați de o țară a UE
să poată lucra la bordul navelor care arborează pavilionul altei țări a UE. Directiva a
intrat în vigoare la 2 august 2019, iar statele membre au trebuit să își adapteze normele
naționale în consecință până la 2 august 2021.
Directiva 2013/38/UE din 12 august 2013 de modificare a Directivei 2009/16/CE privind
controlul statului portului aliniază textul și mai mult la MLC din 2006 menționată anterior.
Directiva modificată face referire și la: (i) Convenția internațională privind controlul
sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenția AFS, 2001); și la
(ii) Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de
poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (2001).
Directiva 2013/54/UE din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilități ale statului
de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea aplicării Convenției privind munca
în domeniul maritim a transpus acordul încheiat între ECSA și Federația Europeană a
Lucrătorilor din Transporturi în legătură cu MLC din 2006.
În cele din urmă, Directiva 2015/1794/UE din 6 octombrie 2015 a modificat textul
a cinci directive (2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE)
privind comitetele de întreprindere, concedierile colective, transferul de întreprinderi,
insolvența angajatorului, precum și informarea și consultarea lucrătorilor), astfel încât
navigatorii să intre în domeniul de aplicare al tuturor acestor directive în toate statele
membre.
E. Standardele de mediu aplicabile transportului maritim
În ultimii ani, au fost adoptate numeroase măsuri referitoare la protejarea mediului
marin. Ele includ, în special:
— Directiva 2000/59/CE din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de

preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor
de încărcătură, prin care se declară obligatorie preluarea hidrocarburilor, a
amestecurilor de hidrocarburi, a deșeurilor provenite din exploatarea navelor
și a reziduurilor de încărcătură în porturile Uniunii Europene și se furnizează
mecanismul de monitorizare necesar pentru a asigura punerea în execuție a
acestor dispoziții. Aceste norme au fost actualizate prin Directiva (UE) 2019/883
din 17 aprilie 2019 privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea
deșeurilor provenite de la nave, publicată în Jurnalul Oficial la 7 iunie 2019, în
vederea unei mai bune protecții a mediului marin prin reducerea deversărilor de
deșeuri în mare;

— Regulamentul (CE) nr. 782/2003 din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor
organostanici pe nave. Înainte de intrarea în vigoare a regulamentului respectiv,
acești compuși erau utilizați în special ca vopsele antivegetative, pentru a preveni
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creșterea organismelor pe coca navelor, dar aduceau daune grave mediului. Acest
regulament pune în aplicare Convenția AFS, adoptată de OMI la 5 octombrie 2001;

— Directiva 2005/35/CE din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave
și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare. Ea conține definiții precise
ale infracțiunilor și prevede, de asemenea, sancțiuni efective, proporționale și
disuasive în caz de încălcare a normelor, care pot cuprinde sancțiuni penale sau
administrative. A fost modificată de Directiva 2009/123/CE din 21 octombrie 2009,
astfel încât persoanele responsabile pentru deversări de substanțe poluante să
facă obiectul unor sancțiuni corespunzătoare, inclusiv de natură penală (chiar și
în cazurile mai puțin grave);

— Directiva 2012/33/UE din 21 noiembrie 2012 („Directiva privind conținutul de sulf”)
a interzis ca navele de transport de mărfuri care navighează în zonele maritime
ale statelor membre să mai utilizeze combustibili cu un conținut de sulf de peste
0,1 % din masă după 1 ianuarie 2015. Aceste ape sunt clasificate drept zone de
control al emisiilor de sulf în conformitate cu anexa VI la Convenția internațională
pentru prevenirea poluării de către nave (Convenția MARPOL). A se vedea, de
asemenea, Directiva 2016/802/UE din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului
de sulf din anumiți combustibili lichizi.

F. Reacția la criza de COVID-19
În urma epidemiei de COVID-19, au fost adoptate mai multe măsuri pentru a răspunde
dificultăților întâmpinate de sectorul maritim:
— la 8 aprilie 2020, Orientările Comisiei privind protecția sănătății, repatrierea și

formalitățile de călătorie pentru navigatori, pasageri și alte persoane aflate la
bordul navelor, care invitau statele membre să creeze o rețea de porturi pentru
schimburi rapide de echipaje;

— Regulamentul (UE) 2020/698 din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri
specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea
sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și
amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației
din sectorul transporturilor. Având în vedere situația sanitară, acest regulament a
fost modificat în februarie 2021 [Regulamentul (UE) 2021/267] pentru a permite
ca asemenea documente să rămână valabile încă 10 luni dacă au expirat între
1 septembrie 2020 și 30 iunie 2021;

— Regulamentul (UE) 2020/697 din 25 mai 2020 de modificare a Regulamentului
(UE) 2017/352 pentru a permite organului de administrare al portului sau autorității
competente să ofere flexibilitate în ceea ce privește perceperea taxei de utilizare
a infrastructurii portuare în contextul epidemiei de COVID-19;

— Pentru a face față riscului de recesiune economică gravă, Comisia a publicat
un cadru temporar pentru măsurile de ajutor de stat C/2020/1863 (actualizat de
mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației), care permite țărilor UE
să furnizeze asistență întreprinderilor, pe lângă posibilitățile oferite de normele
actuale privind ajutoarele de stat. Ulterior, statele membre au propus o serie de
măsuri la nivelul întregii economii și unele măsuri sectoriale.
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G. Pactul verde european și pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”
La 14 iulie 2021, Comisia a adoptat un pachet de propuneri (cunoscut drept pachetul
„Pregătiți pentru 55”) în contextul Pactului verde european, pentru ca politicile UE
privind clima, energia, utilizarea terenurilor, transporturile și impozitarea să se înscrie în
eforturile de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până
în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Unele dintre propuneri acoperă integral sau
parțial transportul maritim, inclusiv:
— o propunere de includere pentru prima dată a emisiilor generate de

transportul maritim în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii
(COM(2021)0551);

— o propunere de revizuire a Regulamentului privind infrastructura pentru
combustibili alternativi, care prevede, în special, ca navele să aibă acces la energie
electrică curată în porturile majore (COM(2021)0559);

— o propunere privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii
scăzute de carbon în transportul maritim (inițiativa FuelEU în domeniul maritim) și
de modificare a Directivei 2009/16/CE (COM(2021)0562).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În rezoluția sa din 12 aprilie 2005 referitoare la transportul maritim pe distanțe scurte,
Parlamentul European a solicitat o mai bună promovare a transportului maritim pe
distanțe scurte, reducerea procedurilor administrative, crearea de coridoare de înaltă
calitate între statele membre ale Uniunii și tratarea cu prioritate a investițiilor în
infrastructură în vederea îmbunătățirii accesului în porturi.
În rezoluția sa din 5 mai 2010 privind obiectivele strategice și recomandările pentru
politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018, Parlamentul European
a sprijinit, în principiu, abordarea Comisiei. A solicitat, totodată, să se ia măsuri
suplimentare împotriva abuzurilor de pavilioane de complezență, să se prezinte
noi norme privind ajutoarele de stat, precum și orientări pentru porturi, să se țină
mai bine seama de transportul maritim în cadrul TEN-T (în special prin intermediul
autostrăzilor maritime), să se îmbunătățească sustenabilitatea transporturilor maritime
prin reducerea emisiilor navelor și să se elaboreze o politică europeană de transport
maritim în cadrul spațiului maritim comun.
La 15 decembrie 2011, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată „Foaia de parcurs
pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport
competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor” ca răspuns la Cartea albă a
Comisiei din 2011 cu același titlu. În ceea ce privește transportul maritim, Parlamentul
a solicitat următoarele:
— să se prezinte până în 2013 o propunere referitoare la așa-numita „centură

albastră” (a se vedea COM(2013)0510 din 8 iulie 2013);

— să se introducă o politică europeană pentru transportul maritim pe distanțe scurte
și medii;
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— să se aloce cel puțin 15 % din fondurile TEN-T pentru proiecte de îmbunătățire a
conexiunilor sustenabile și multimodale dintre porturile maritime, porturile fluviale
și platformele multimodale.

La 2 iulie 2013, Parlamentul a elaborat o rezoluție intitulată „Creșterea albastră –
consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport marin, maritim și de turism
ale UE”, în care s-a prezentat foaia de parcurs a Parlamentului privind progresele
ulterioare și prin care s-a încercat revitalizarea PMI. Parlamentul a recomandat să se
creeze sisteme de amenajare a spațiului maritim, să se modernizeze infrastructura
și să se deschidă accesul la formare profesională. Este important că Parlamentul a
reafirmat rolul esențial al competențelor marine și al ocupării forței de muncă, cercetării
și inovării în domeniu, precum și al contribuției UE la transportul maritim și la industria
construcțiilor navale.
La 28 aprilie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție legislativă care aprobă
fără modificări poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului
(UE) 2015/757 din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea
emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a
Directivei 2009/16/CE.
La 22 noiembrie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la
valorificarea potențialului prezentat de transportul naval de pasageri. Scopul său era
de a încuraja utilizarea capacității excedentare disponibile atât în ceea ce privește
infrastructura, cât și în cazul navelor din transportul maritim de coastă (pe distanțe
scurte), al feriboturilor interioare și maritime, al mobilității urbane și periferice, al
croazierelor și al turismului.
La 27 aprilie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la măsurile tehnice și
operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat, în care a reamintit
în special că sectorul maritim ar trebui să contribuie la eforturile Uniunii de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând în același timp competitivitatea sectorului.
Totodată, a subliniat necesitatea de a aborda eficace emisiile generate de combustibilii
navelor și de a elimina treptat utilizarea păcurii grele în transportul maritim și a invitat
Comisia să elaboreze proiecte care să vizeze decarbonizarea transportului maritim și
reducerea emisiilor poluante.
După izbucnirea pandemiei de COVID-19 și ca urmare a impactului său ulterior asupra
transporturilor, la 19 iunie 2020 Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la transport
și turism în 2020 și ulterior, în care a solicitat să se acorde rapid sprijin pe termen scurt
și lung sectoarelor transporturilor și turismului, cu scopul de a asigura supraviețuirea
și competitivitatea acestora.
Din martie 2020, Parlamentul a adoptat câteva rezoluții legislative în cadrul unei
proceduri de urgență, prin care se urmărea combaterea efectelor negative imediate ale
pandemiei asupra sectorului transporturilor.

Ariane Debyser
03/2022
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