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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din ...

de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar 

de monitorizare 

şi informare privind traficul navelor maritime

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

                                               

1 JO C 318, 23.12.2006, p. 195.
2 JO C 229, 9.22.2006, p. 38.
3 Avizul Parlamentului European din 25 aprilie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

Poziția comună a Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția 
Parlamentului European … .
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întrucât:

(1) Prin adoptarea Directivei 2002/59/CE1, Uniunea Europeană şi-a consolidat capacitatea de 

prevenire a situaţiilor care pun în pericol siguranţa vieţii omeneşti pe mare şi protecţia 

mediului marin.

(2) Având în vedere faptul că prezenta directivă vizează modificarea Directivei 2002/59/CE , 

cea mai mare parte a obligaţiilor prevăzute în prezenta directivă nu vor fi aplicabile statelor 

membre fără ieşire şi porturi la mare. Prin urmare, singurele obligaţii aplicabile Austriei, 

Republicii Cehe, Ungariei, Luxemburgului sau Slovaciei sunt cele privind navele care 

arborează pavilionul acestor state membre, fără a aduce atingere datoriei de cooperare a 

statelor membre pentru a asigura coerenţa între serviciile de gestionare a traficului maritim 

şi serviciile de gestionare a traficului altor moduri de transport, în special serviciile de 

informare fluvială.

(3) În temeiul prezentei directive, statele membre care sunt state de coastă ar trebui să aibă 

posibilitatea de a face schimb de informaţiile pe care le culeg pe parcursul misiunilor de 

monitorizare a traficului maritim pe care le desfăşoară în zonele lor de competenţă. 

Sistemul comunitar de schimb de informaţii maritime „SafeSeaNet” (denumit în continuare 

„SafeSeaNet”), elaborat de Comisie în acord cu statele membre, cuprinde, pe de o parte, o 

reţea de schimb de date, iar pe de altă parte o standardizare a principalelor informaţii 

disponibile privind navele şi încărcătura acestora (preavize şi raportări). Astfel, acesta 

permite localizarea la sursă şi comunicarea către orice autoritate a unor informaţii exacte şi 

actualizate despre navele aflate în apele europene, despre mişcările lor, despre încărcăturile 

periculoase sau poluante ale acestora, precum şi despre incidentele maritime.

                                               

1 JO L 208, 5.8.2002, p. 10.
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(4) Prin urmare, pentru a se asigura exploatarea operaţională a acestor informaţii, este esenţial 

ca infrastructurile necesare culegerii şi schimbului de date menţionate în această directivă 

şi puse în aplicare de administraţiile naţionale să fie integrate în SafeSeaNet.

(5) În cadrul informaţiilor notificate şi comunicate în temeiul Directivei 2002/59/CE, cele care 

se referă la caracteristicile exacte ale mărfurilor periculoase sau poluante transportate pe 

mare au o importanţă deosebită. În acest context şi având în vedere recentele accidente 

maritime, ar fi necesar ca autorităţilor de coastă să li se permită un acces mai ușor la 

informaţiile privind caracteristicile hidrocarburilor transportate pe mare, factor esenţial în 

alegerea tehnicilor de control celor mai potrivite, şi să li se asigure, în caz de urgenţă, o 

legătură directă cu operatorii care deţin cele mai multe cunoştinţe despre mărfurile 

transportate.

(6) Sistemele de identificare automată a navelor (AIS – Automatic Identification System) 

menţionate în Convenţia internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare de la 1 

noiembrie 1974 permit nu numai îmbunătăţirea posibilităţilor de monitorizare a acestor 

nave, ci şi, mai ales, creşterea siguranţei lor în situaţii de navigare la mică distanţă una de 

cealaltă. În consecinţă, AIS au fost integrate în partea dispozitivă a Directivei 2002/59/CE. 

Având în vedere numărul mare de coliziuni în care au fost implicate nave de pescuit, care, 

în mod cert, nu au fost observate de navele comerciale sau care nu au observat navele 

comerciale aflate în apropiere, ar fi de dorit extinderea acestei măsuri la navele de pescuit 

cu o lungime mai mare de 15 metri. În cadrul Fondului European pentru Pescuit, se poate 

furniza asistenţă financiară pentru dotarea navelor de pescuit cu echipamente de siguranţă 

cum ar fi AIS. 
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(7) Obligația de dotare cu AIS ar trebui interpretată ca implicând, de asemenea, cerinţa de a 

menţine permanent în funcţiune AIS, cu excepţia cazurilor în care normele sau standardele 

internaţionale prevăd protecţia informaţiilor referitoare la navigaţie.

(8) Ar fi utilă studierea eventualelor sinergii existente între AIS şi sistemele de poziţionare şi 

comunicare folosite în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, precum sistemul de 

monitorizare a navelor prin satelit. În acest scop, Comisia, în cooperare cu statele membre, 

ar trebui să studieze fezabilitatea şi să stabilească modalităţile detaliate de integrare a AIS 

în cadrul sistemelor de poziţionare şi comunicare folosite în cadrul politicii comune în 

domeniul pescuitului. Analizarea posibilităţilor de integrare a acestor sisteme ar trebui să 

ţină cont de necesităţile şi cerinţele de control al flotelor de pescuit, în special în ceea ce 

priveşte siguranţa şi confidenţialitatea datelor transmise.

(9) Directiva 2002/59/CE prevede ca statele membre să adopte măsuri speciale în ceea ce 

privește navele care prezintă un potenţial risc din cauza funcționării sau a stării în care se 

află. În acest sens, ar fi de dorit ca în lista acestor nave să fie adăugate acelea care nu deţin 

o asigurare sau garanţii financiare satisfăcătoare sau care au fost raportate de către piloţi 

sau de autorităţile portuare ca prezentând deficiențe evidente care ar putea compromite 

navigarea lor în siguranţă sau care ar putea reprezenta un risc pentru mediu.
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(10) În conformitate cu Directiva 2002/59/CE, în ceea ce priveşte riscurile pe care le prezintă 

condiţiile meteorologice extrem de nefavorabile, este necesar să se ia în considerare 

potenţialul pericol pe care îl prezintă formarea gheţii pentru navigaţie. Prin urmare, în 

cazul în care o autoritate competentă desemnată de un stat membru consideră, pe baza 

prognozelor privind starea gheţii furnizate de un serviciu de informaţii meteorologice 

competent, că din cauza condiţiilor de navigație se creează o ameninţare gravă la adresa 

siguranţei vieţii omeneşti sau un risc de poluare, aceasta ar trebui să informeze 

comandanţii navelor aflate în zona sa de competenţă sau care intenţionează să intre sau să 

iasă din portul (porturile) aflat(e) în zona respectivă. Autoritatea respectivă ar trebui să aibă 

posibilitatea de a lua toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta siguranța vieţii 

omeneşti şi protecţia mediului.

(11) Directiva 2002/59/CE prevedecă statele membre elaborează planuri pentru adăpostire

atunci când situaţia o cere, a navelor aflate în primejdie, în porturile lor sau în orice alt loc 

protejat, în cele mai bune condiţii posibile, pentru a limita consecinţele accidentelor pe 

mare. Cu toate acestea, luând în considerare Liniile directoare privind locurile de refugiu 

pentru navele care au nevoie de asistenţă anexate la Rezoluţia A.949(23) a Organizației 

Maritime Internaționale din 13 decembrie 2003 (denumită în continuare „Rezoluţia 

A.949(23)a OMI ”), care au fost adoptate ulterior Directivei 2002/59/CE şi care fac referire 

în primul rând la navele care au nevoie de asistenţă, în situaţii care nu implică siguranţa 

vieţii, decât la navele aflate în primejdie, respectiva directivă ar trebui modificată în 

consecinţă.
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(12) Pe baza Rezoluţiei A.949(23) a OMI şi în urma eforturilor depuse în comun de Comisie, de 

Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (denumită în continuare „agenția”) şi de 

statele membre, este necesar să se stabilească dispoziţiile de bază pe care ar trebui să le 

conţină planurile pentru adăpostirea navelor care au nevoie de asistență, pentru a asigura o 

aplicare armonizată şi eficientă a acestei măsuri şi pentru a clarifica domeniul de aplicare a 

obligaţiilor care le revin statelor membre.

(13) Rezoluţia A.949(23) a OMI stă la baza tuturor planurilor elaborate de statele membre cu 

scopul de a răspunde cu eficacitate ameninţărilor pe care le prezintă navele care au nevoie 

de asistenţă. Cu toate acestea, cu ocazia evaluării riscurilor asociate unor astfel de 

ameninţări, statele membre, având în vedere condiţiile speciale ale acestora, pot lua în 

considerare şi alţi factori precum utilizarea apei de mare pentru producerea apei potabile, 

precum şi a electricităţii. 

(14) În cazul în care o navă are nevoie de asistenţă, poate fi necesară luarea unei decizii cu 

privire la adăpostirea într-un loc de refugiu a navei respective. În acest scop, autoritatea în 

cauză ar trebui să efectueze o evaluare preliminară a situaţiei, pe baza informaţiilor incluse 

în planul corespunzător pentru adăpostirea navelor într-un „loc de refugiu”.
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(15) Planurile de adăpostire a navelor care au nevoie de asistenţă ar trebui să descrie cu precizie 

mecanismul decizional privind alertarea şi gestionarea situaţiilor respective. Autorităţile 

implicate şi atribuţiile acestora ar trebui descrise clar, la fel ca şi mijloacele de comunicare 

între părţile implicate. Procedurile aplicabile ar trebui să asigure luarea rapidă a unei 

decizii adecvate pe baza cunoştinţelor şi a informaţiilor adecvate de care dispune 

autoritatea competentă.

(16) La elaborarea planurilor, statele membre ar trebui să culeagă informaţii despre potenţialele 

locuri de refugiu de-a lungul coastei, astfel încât, în caz de accident sau de incident pe 

mare, autoritatea competentă să poată identifica cu exactitate şi rapid zonele cele mai 

potrivite pentru adăpostirea navelor care au nevoie de asistenţă. Astfel de informaţii 

relevante ar trebui să conţină în special o descriere privind anumite caracteristici ale 

locurilor luate în considerare, precum şi echipamentele şi instalaţiile disponibile pentru 

facilitarea adăpostirii navelor care au nevoie de asistenţă sau pentru combaterea 

consecinţelor unui accident sau ale poluării.

(17) Este important ca lista autorităţilor competente care au responsabilitatea de a decide asupra 

adăpostirii unei nave într-un loc de refugiu şi lista autorităţilor responsabile cu primirea şi 

gestionarea semnalelor de alertă să fie publicate corespunzător. De asemenea, se poate 

dovedi util ca părţile implicate într-o operaţiune de asistenţă maritimă, inclusiv companiile 

de asistenţă şi de remorcare, şi autorităţile statelor membre vecine care ar putea fi afectate 

de o situaţie de pericol pe mare să aibă acces la informaţiile relevante.
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(18) Rolul specific al măsurilor de monitorizare şi de dirijare a traficului navelor este de a 

permite statelor membre să obţină informaţii reale privind navele care folosesc apele aflate 

în jurisdicţia lor şi, astfel, să ia măsuri de prevenire a potenţialelor riscuri, dacă este cazul. 

Comunicarea reciprocă a informaţiilor culese ajută la ameliorarea calităţii acestora şi 

facilitează prelucrarea lor.

(19) În conformitate cu Directiva 2002/59/CE, statele membre şi Comisia au înregistrat un real 

progres privind armonizarea schimburilor electronice de date, în special în ceea ce privește 

transportul mărfurilor periculoase sau poluante. SafeSeaNet, aflat în dezvoltare din 2002, 

ar trebui stabilit, în prezent, ca reţea de referinţă la nivel comunitar.

(20) Progresul înregistrat în domeniul noilor tehnologii, în special în ceea ce priveşte aplicaţiile 

spaţiale ale acestora, precum sistemele de monitorizare a navelor cu ajutorul balizelor, 

sistemele de captare a imaginii sau sistemul global de navigaţie prin satelit (GNSS), 

permite, în prezent, extinderea monitorizării traficului şi mai departe în larg şi, astfel, o mai 

bună acoperire a apelor europene, inclusiv prin intermediul sistemelor de identificare şi 

urmărire la mare distanţă (LRIT). Va fi necesară o cooperare deplină la nivel comunitar 

dacă aceste instrumente vor deveni o parte integrantă a sistemului de monitorizare şi 

informare privind traficul navelor instituit prin Directiva 2002/59/CE.

(21) Pentru a asigura exploatarea optimă şi armonizată la nivel comunitar a informaţiilor culese 

în temeiul Directivei 2002/59/CEprivind siguranţa maritimă, Comisia ar trebui să aibă 

posibilitatea, dacă este necesar, de a prelucra şi utiliza aceste date şi de a le transmite 

autorităţilor desemnate de statele membre.
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(22) În acest context, dezvoltarea sistemului „Equasis” a demonstrat cât de importantă este 

promovarea unei culturi a siguranţei maritime, în special în rândurile operatorilor de 

transport maritim. Comisia ar trebui să poată contribui la difuzarea, mai ales prin 

intermediul acestui sistem, a oricăror informaţii cu privire la siguranţa maritimă.

(23) Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 

noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranţa maritimă şi prevenirea 

poluării de către nave (COSS)1 centralizează sarcinile comitetelor înfiinţate în temeiul 

legislaţiei comunitare aplicabile în domeniul siguranţei maritime, al prevenirii poluării de 

către nave şi al protejării condiţiilor de viaţă şi muncă la bordul navelor. Prin urmare, 

actualul comitet ar trebui înlocuit cu COSS.

(24) Modificările aduse instrumentelor internaţionale menţionate ar trebui să fie, de asemenea, 

luate în considerare.

(25) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate 

în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei2.

(26) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice Directiva 2002/59/CE în 

vederea aplicării modificărilor ulterioare la convențiile internaționale, protocoalele, 

codurile și rezoluțiile aflate în legătură cu aceasta. Deoarece măsurile respective au un 

domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale 

respectivei directive, printre altele, prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, 

acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută 

la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

                                               

1 JO L 324, 29.11.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 93/2007 al Comisiei (JO L 22, 31.1.2007, p. 12).

2 JO L 184, 17.7.1999, p.23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).
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(27) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță 

Maritimă1, agenţia oferă Comisiei şi statelor membre sprijinul necesar pentru punerea în 

aplicare a Directivei 2002/59/CE.

(28) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare2, 

statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele şi în interesul Comunităţii, propriile 

tabele care să ilustreze, pe cât posibil, corespondenţa dintre prezenta directivă şi măsurile 

de transpunere a acesteia şi să le facă publice.

(29) Directiva 2002/59/CE ar trebui modificată în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

                                               

1 JO L 208, 5.8.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1891/2006 (JO L 394, 30.12.2006, p. 1).

2 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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Articolul 1

Modificări

Directiva 2002/59/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare, prezenta directivă nu se aplică:”

2. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) litera (a) se modifică după cum urmează:

(i) teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: 

„«Instrumente internaţionale relevante» înseamnă următoarele instrumente, în 

versiunea lor actualizată:”;

(ii) se adaugă următoarele liniuţe:

„- Rezoluţia A.917(22) a OMI înseamnă Rezoluţia Organizaţiei Maritime 

Internaţionale 917(22) intitulată «Linii directoare privind utilizarea AIS 

la bordul navelor», astfel cum a fost modificată prin Rezoluţia A.956(23)

a OMI;
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- Rezoluţia A.949(23) a OMI înseamnă Rezoluţia Organizaţiei Maritime 

Internaţionale 949(23) intitulată «Linii directoare privind locurile de 

refugiu pentru navele care au nevoie de asistenţă»;

- Rezoluţia A.950(23) a OMI înseamnă Rezoluţia Organizaţiei Maritime 

Internaţionale 950(23) intitulată «Servicii de asistenţă maritimă 

(MAS)»;”;

(b) litera (k) se înlocuiește după cum urmează:

„(k) «autorităţi competente» înseamnă autorităţile şi organizaţiile desemnate de 

statele membre să îndeplinească anumite funcţii în temeiul prezentei 

directive.”;

(c) se adaugă următoarele litere:

„(s) «SafeSeaNet» înseamnă sistemul comunitar de schimb de informaţii maritime 

creat de Comisie în cooperare cu statele membre pentru a asigura punerea în 

aplicare a legislaţiei comunitare;

(t) «serviciu regulat» înseamnă o serie de curse ale navelor organizate astfel încât 

să deservească traficul între aceleaşi două sau mai multe porturi, fie după un 

orar publicat, fie prin efectuarea unor curse cu o asemenea regularitate sau 

frecvenţă încât să constituie o serie sistematică evidentă;
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(u) «navă de pescuit» înseamnă orice navă echipată pentru exploatarea comercială 

a resurselor acvatice vii.

(v) «navă care are nevoie de asistenţă» înseamnă o navă aflată într-o situaţie care 

ar putea duce la pierderea navei sau la apariţia unui pericol pentru mediu sau 

navigaţie, cu excepţia acelor situaţii care presupun salvarea persoanelor aflate 

la bord.”

3. Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

Utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS) de către navele de pescuit

„Orice navă de pescuit cu o lungime totală mai mare de 15 metri care arborează pavilionul 

unui stat membru şi este înmatriculată în Comunitate sau care operează în apele interioare 

sau pe marea teritorială a unui stat membru sau care îşi descarcă propria captură în 

porturile unui stat membru este echipată, în conformitate cu calendarul prezentat în anexa 

II partea I punctul 3, cu un AIS (clasa A) care să corespundă standardelor de performanţă 

elaborate de OMI.

Navele de pescuit echipate cu AIS îl menţin permanent în funcţiune . În circumstanţe 

excepţionale, AIS poate fi oprit din funcţiune în cazul în care comandantul consideră acest 

lucru necesar pentru siguranţa sau securitatea navei sale.”
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4. Articolul 12 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 12

Obligaţiile încărcătorului

Nicio marfă periculoasă sau poluantă nu poate fi oferită pentru a fi transportată sau luată la 

bordul unei nave, indiferent de dimensiunea sa, într-un port al unui stat membru, dacă nu s-

a prezentat comandantului sau operatorului navei o declaraţie cuprinzând următoarele 

informaţii:

(a) informaţiile enumerate în anexa I punctul (2);

(b) pentru substanţele menţionate în anexa I la convenţia MARPOL, fişa datelor de 

siguranţă în care sunt prezentate caracteristicile fizico-chimice ale produselor, 

inclusiv vâscozitatea acestora, exprimată în cSt la 50°C, şi densitatea acestora la 

15°C;

(c) numerele de apel de urgenţă ale încărcătorului sau ale oricărei alte persoane sau 

organism care deţine informaţii privind caracteristicile fizico-chimice ale produselor, 

precum şi privind măsurile care trebuie luate în caz de urgenţă.

Este de datoria încărcătorului să prezinte această declaraţie comandantului sau operatorului 

şi să garanteze că încărcătura prezentată pentru transport este, într-adevăr, cea declarată în 

conformitate cu primul alineat.”
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5. La articolul 16 alineatul (1), se adaugă următoarele litere:

„(d) navele care nu au comunicat certificate de asigurare sau care nu deţin garanţii 

financiare în conformitate cu oricare din dispoziţiile legislaţiei comunitare şi normele 

internaţionale;

(e) navele care au fost raportate de către piloţi sau de autorităţile portuare ca prezentând 

deficiențe evidente care pot compromite navigarea lor în siguranţă sau care ar putea 

reprezenta un risc pentru mediu.”

6. Se introduce următorul articol:

„Articolul 18a

Măsuri în caz de riscuri cauzate de prezenţa gheţii

(1) Dacă autorităţile competente consideră, având în vedere starea gheţii, că există o 

ameninţare gravă la adresa siguranţei vieţii omeneşti pe mare ori a zonelor lor 

maritime sau costiere ori a zonelor maritime sau costiere ale altor state, aceștia:

(a) transmit comandanţilor navelor aflate în zona lor de competenţă sau care 

intenţionează să intre sau să iasă dintr-unul din porturile lor informaţii adecvate 

privind starea gheţii, rutele recomandate şi serviciile de spargere a gheţii din 

zona lor de competenţă;
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(b) pot solicita, fără a aduce atingere datoriei de a acorda asistenţă navelor care au 

nevoie de asistenţă şi altor obligaţii care decurg din normele internaţionale 

relevante, ca o navă aflată în zona respectivă și care intenţionează să intre sau 

să iasă dintr-un port sau terminal sau să părăsească o zonă de ancoraj să 

corespundă cerinţelor de rezistenţă şi de putere adecvate stării gheţii din zona 

respectivă.

(2) Măsurile luate în temeiul alineatului (1) se bazează, în ceea ce priveşte datele 

referitoare la starea gheţii, pe prognozele privind starea gheţii și condiţiile 

meteorologice furnizate de un serviciu de informare meteorologică calificat, 

recunoscut de statul membru.”

7. La articolul 19 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În acest scop, aceştia comunică autorităţilor naţionale competente, la cerere, informaţiile 

menţionate la articolul 12.”

8. Articolul 20 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 20

Adăpostirea navelor care au nevoie de asistenţă în locuri de refugiu

(1) Acordul sau refuzul de a adăposti o navă care are nevoie de asistenţă într-un loc de 

refugiu face obiectul unei evaluări prealabile a situaţiei efectuate pe baza planului 

menţionat la articolul 20a şi al unei decizii luate de o autoritate competentă.
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(2) Autorităţile menţionate la alineatul (2) se reunesc în mod regulat pentru a face 

schimb de experiență şi pentru a îmbunătăţi măsurile luate în temeiul acestui articol. 

Acestea se pot reuni în orice moment, ţinând cont de circumstanţele specifice.”

9. Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

Planuri pentru adăpostire a navelor care au nevoie de asistenţă

(1) Statele membre elaborează planuri pentru a reacţiona faţă de riscurile create de 

navele care au nevoie de asistenţă aflate în apele din jurisdicţia lor.

(2) Planurile menţionate la alineatul (1) se elaborează după consultarea părţilor 

interesate, pe baza Rezoluţiilor A.949(23) şi A.950(23) ale OMI, şi conţin cel puţin 

următoarele elemente:

(a) identitatea autorităţii sau autorităţilor responsabile cu primirea şi gestionarea 

semnalelor de alertă;

(b) identitatea autorităţii competente pentru evaluarea situaţiei şi pentru luarea unei 

decizii cu privire la acordul sau refuzul de adăpostire a unei nave care are 

nevoie de asistenţă în locul de refugiu ales;
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(c) informaţii privind zona de coastă a teritoriului statelor membre, care vor ajuta 

la evaluarea situaţiei unei nave care are nevoie de asistenţă aflate într-un loc de 

refugiu, inclusiv descrierea factorilor de mediu, economici şi sociali şi a 

condiţiilor naturale; 

(d) procedurile de evaluare în vederea acordului sau refuzului de a adăposti o navă 

care are nevoie de asistenţă într-un loc de refugiu; 

(e) resursele şi instalaţiile corespunzătoare pentru asistență, salvare şi combatere a 

poluării;

(f) procedurile de coordonare şi de luare a deciziilor la nivel internaţional;

(g) procedurile privind garanţiile financiare şi răspunderea aplicabile navelor 

adăpostite într-un loc de refugiu.

(3) Statele membre publică denumirea autorităţii competente menţionate la articolul 20 

alineatul (1), precum şi denumirile autorităţilor desemnate pentru primirea şi 

gestionarea semnalelor de alertă.

La cerere, statele membre comunică statelor membre vecine informaţiile relevante 

privind planurile.
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Atunci când pun în aplicare procedurile prevăzute în planurile pentru adăpostirea 

navelor care au nevoie de asistenţă, statele membre se asigură că informaţiile 

relevante sunt puse la dispoziţia părţilor implicate în operaţiuni.

Dacă li se solicită acest lucru din partea statelor membre, cei care primesc informaţii 

în conformitate cu al doilea și al treilea paragraf sunt supuși obligației de 

confidenţialitate.

(4) Până la …, statele membre informează Comisia în legătură cu măsurile luate în 

vederea punerii în aplicare a prezentului articol.”

10. Se introduce următorul articol:

„Articolul 22a

SafeSeaNet

(1) Statele membre creează, la nivel naţional sau local, sisteme de gestionare a 

informaţiilor maritime pentru prelucrarea informaţiilor menţionate în prezenta 

directivă.

(2) Sistemele create în conformitate cu alineatul (1) permit utilizarea operaţională a 

informaţiilor culese şi îndeplinesc, în special, cerinţele stabilite la articolul 14.

                                               

 JO: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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(3) Pentru a garanta un schimb eficient al informaţiilor menţionate în prezenta directivă, 

statele membre se asigură că sistemele naţionale sau locale înfiinţate pentru 

culegerea, prelucrarea şi păstrarea acestor informaţii pot fi interconectate cu 

SafeSeaNet. Comisia se asigură că SafeSeaNet funcţionează în regim de 24 de ore pe 

zi.”

11. Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a) litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

„(c) extinderea acoperirii şi/sau actualizarea sistemului comunitar de monitorizare 

şi informare privind traficul navelor în vederea unei mai bune identificări şi 

monitorizări a navelor, ţinându-se cont de progresele înregistrate în domeniul 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. În acest scop, statele membre şi 

Comisia cooperează pentru a introduce, după caz, sisteme de raportare 

obligatorii, servicii de trafic maritim obligatorii şi sistemede dirijare 

corespunzătoare pentru nave, urmărind să le supună OMI spre aprobare. De 

asemenea, acestea cooperează, în cadrul organismelor regionale sau 

internaţionale interesate, în vederea dezvoltării sistemelor de identificare şi 

urmărire la mare distanţă;”;
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(b) se adaugă următoarea literă:

„(e) asigurarea interconectării şi interoperabilităţii sistemelor naţionale folosite 

pentru gestionarea informaţiilor menţionate în anexa I, precum şi dezvoltarea şi 

actualizarea SafeSeaNet;”.

12. Se introduce următorul articol:

„Articolul 23a

Prelucrarea şi gestionarea informaţiilor privind siguranţa maritimă

(1) Comisia asigură, dacă este necesar, prelucrarea, exploatarea şi diseminarea către 

autorităţile desemnate de statele membre, a informaţiilor culese în temeiul prezentei 

directive. 

(2) Dacă este cazul, Comisia contribuie la dezvoltarea şi la buna funcţionare a sistemelor 

de culegere şi diseminare a datelor privind siguranţa maritimă, în special prin 

intermediul sistemului «Equasis» sau al oricărui alt sistem public asemănător.”
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13. Articolul 28 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 28

Comitetul

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării 

de către nave (COSS) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al 

Parlamentului European şi al Consiliului*.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) -

(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 

din respectiva decizie.

___________________

* JO L 324, 29.11.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul 

(CE) nr. 93/2007 al Comisiei (JO L 22, 31.1.2007, p. 12).”
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14. La anexa II partea I, se adaugă următorul punct:

„3. Nave de pescuit

Navele de pescuit cu o lungime totală mai mare de 15 metri sunt supuse cerinţei de 

dotare cu echipament prevăzută la articolul 6a, în conformitate cu următorul 

calendar:

– navele de pescuit cu o lungime totală de 24 de metri sau mai mare, dar mai 

mică de 45 de metri: în termen de …;

– navele de pescuit cu o lungime totală de 18 de metri sau mai mare, dar mai 

mică de 24 de metri: în termen de ….;

– navele de pescuit cu o lungime totală mai mare de 15 de metri, dar mai mică de 

18 de metri: în termen de ….

Navele de pescuit noi cu o lungime totală mai mare de 15 metri sunt supuse cerinţei 

de dotare cu echipament prevăzută la articolul 6a în termen de ….”

                                               

 JO: 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
 JO: 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
 JO: 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
 JO: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 2

Transpunerea

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …. Statele 

membre comunică de îndată Comisiei textul acestor măsuri.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea cuprind o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le 

adoptă în domeniul vizat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.

                                               

 JO: 18 luni după intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. I. INTRODUCERE

În noiembrie 2005, Comisia a adoptat propunerea sa1 de directivă a Parlamentului European şi 

a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de 

monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime. Propunerea respectivă a fost 

transmisă Consiliului la 13 ianuarie 2006.

Parlamentul European a adoptat avizul său la prima lectură la 25 aprilie 2007.

Comitetul Economic şi Social a adoptat avizul său la 13 septembrie 2006. 2

Comitetul Regiunilor a adoptat avizul său la 15 iunie 2006. 3

În cadrul procedurii de codecizie (articolul 251 din TCE), la 7 iunie 2007, Consiliul a ajuns la 

un acord politic cu privire la proiectul de directivă. În urma revizuirii de către experţii jurişti-

lingvişti, Consiliul a adoptat poziţia sa comună la 6 iunie 2008.

II. II. OBIECTIV

Principalul obiectiv al directivei propuse este de a modifica Directiva 2002/59/CE pentru a 

include măsuri suplimentare în vederea consolidării siguranţei navelor şi a protecţiei 

mediului, precum şi în vederea armonizării punerii în aplicare a „locurilor de refugiu”.

Propunerea cuprinde, în special, dezvoltarea sistemului comunitar de schimb de informaţii 

privind siguranţa maritimă (SafeSeaNet), desemnarea de către statele membre a unei autorităţi 

independente pentru adăpostirea navelor aflate în primejdie, măsurile care trebuie luate în 

prezenţa gheţii, precum şi tratamentul aplicabil navelor neasigurate. De asemenea, propunerea 

recomandă ca utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS) să devină obligatorie în 

cazul navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 15 metri, precum şi consolidarea 

obligaţiilor de informare ale încărcătorilor.

                                               
1 Doc. 5171/06 - COM(2005) 589 final
2 JO C 2006/318, 23.12.2006.
3 JO C 2006/229, 22.09.2006.
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III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE

Observaţii generale

Poziţia comună privind propunerea sus-menţionată, astfel cum a fost convenită de către 

Consiliu, actualizează directiva în vigoare pentru a contribui la sporirea siguranţei maritime. 

Deşi Consiliul este de acord cu Comisia în ceea ce priveşte obiectivul propunerii, abordarea 

acestuia a implicat o serie de adaptări vizând sporirea siguranţei în ceea ce priveşte navele de 

pescuit cu o lungime totală mai mare de 15 metri, echipându-le pe acestea cu sisteme de 

identificare automată (AIS), stabilind normele pentru acceptarea sau refuzarea navelor care 

necesită asistenţă în locuri de refugiu şi facilitând monitorizarea navelor prin intermediul 

sistemului de schimb de informaţii SafeSeaNet.

Ar trebui să se ia notă de faptul că poziţia comună cuprinde, de asemenea, o serie de 

modificări care nu se numără printre cele avute în vedere în avizul la prima lectură al 

Parlamentului European, întrucât anumite dispoziţii din propunerea Comisiei au fost 

completate cu elemente noi sau complet reformulate.

De asemenea, o serie de modificări de redactare urmăresc doar să clarifice textul sau să 

asigure coerenţa de ansamblu a directivei.

Pe parcursul dezbaterilor care au avut loc în cadrul organismelor competente ale Consiliului, 

două chestiuni principale au fost considerate de importanţă majoră, şi anume echiparea 

navelor de pescuit cu sisteme de identificare automată (AIS) şi adăpostirea navelor în locuri 

de refugiu.
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Aspecte specifice

A. Utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS)

Utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS, clasa A) de către navele de pescuit 

cu o lungime totală mai mare de 15 metri, care constituie unul dintre principalele 

elemente ale directivei modificate, a fost acceptată de către Consiliu. Cu toate acestea, 

Consiliul consideră că este necesar să se stabilească în mod clar căror nave li se aplică 

obligaţia respectivă. În acest scop, poziţia comună a Consiliului modifică propunerea 

Comisiei şi stabileşte cu precizie condiţiile în care se aplică respectiva dispoziţie cu 

caracter obligatoriu.

De asemenea, Consiliul a acceptat amendamentul 17 al Parlamentului European şi, prin 

urmare, în directivă se face trimitere la Rezoluţia A.917(22) a OMI (Linii directoare 

privind utilizarea AIS la bordul navelor).

Totodată, Consiliul a revizuit calendarul de punere în aplicare [anexa II (I)] propus de 

Comisie, pentru a se asigura că termenele-limită pot fi respectate de către părţile 

implicate. În opinia Consiliului, este necesar să se precizeze faptul că navele de pescuit 

echipate cu AIS trebuie să menţină acest sistem în funcţiune în mod permanent, cu 

excepţia unor cazuri speciale.

B. Adăpostirea navelor în locuri de refugiu

Consiliul este de părere că, în ceea ce priveşte adăpostirea navelor în locuri de refugiu, 

statele membre ar trebui să pună în aplicare liniile directoare ale OMI privind locurile 

de refugiu pentru navele care au nevoie de asistenţă [Rezoluţia OMI A.949(23)], care 

stipulează că statul membru are dreptul de a aproba sau de a refuza accesul unei nave la 

un loc de refugiu. Modificarea adusă de Consiliu la propunerea Comisiei stabileşte în 

mod clar că aprobarea sau refuzarea accesului unei nave care necesită asistenţă la un loc 

de refugiu trebuie să facă obiectul unei evaluări preliminare a situaţiei, desfăşurată pe 

baza planului pentru adăpostirea navelor şi a unei decizii luate de către autoritatea 

competentă. În opinia Consiliului, este necesar să se asigure că planurile pentru 

adăpostirea navelor sunt elaborate pe baza rezoluţiilor OMI A.949(23) (Liniile 

directoare ale OMI privind locurile de refugiu pentru navele care au nevoie de 

asistenţă), respectiv A.950(23) (Servicii de asistenţă maritimă).
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De asemenea, Consiliul, spre deosebire de Comisie, este de părere că planurile pentru 

adăpostirea navelor care au nevoie de asistenţă ar trebui să conţină informaţii privind 

zona de coastă a statelor membre, care ar trebui să ajute la evaluarea situaţiei unei nave 

care are nevoie de asistenţă aflate într-un loc de refugiu. Referitor la comunicarea 

acestor planuri statelor membre învecinate, Consiliul a introdus posibilitatea ca statele 

membre să impună confidenţialitatea acestora.

O altă chestiune abordată pe parcursul dezbaterilor din cadrul organismelor Consiliului, 

cu privire la adăpostirea în locurile de refugiu, a fost rolul „autorităţii competente”. 

Consiliul a adăugat o definiţie suplimentară a „autorităţii competente”, vizând o mai 

bună înţelegere a acestui termen şi conţinând o descriere a rolului autorităţii 

competente. Obiectivul Consiliului este de a acorda statelor membre suficientă 

flexibilitate pentru a-şi organiza autoritatea competentă, ţinând, totodată, seama în mod 

corespunzător, de structurile lor administrative şi organizaţionale interne.

Alte aspecte

Pe lângă cele două chestiuni principale sus-menţionate, Consiliul a modificat şi alte aspecte 

ale propunerii Comisiei, în special cu privire la măsurile care trebuie luate în cazul prezenţei 

gheţii. În acest sens, s-a precizat că autorităţile competente ar trebui să acţioneze fără a aduce 

atingere obligaţiei de a acorda asistenţă şi normelor internaţionale relevante.

În ceea ce priveşte dispoziţia propusă privind garanţiile financiare, prin care li se acordă 

statelor membre posibilitatea de a solicita operatorului navei un certificat de asigurare sau o 

garanţie financiară, Consiliul consideră că nu este oportun să se facă trimitere la o altă 

propunere a Comisiei, aflată în curs de examinare în cadrul procedurii de codecizie 

(propunerea privind răspunderea civilă şi garanţiile financiare ale armatorilor).
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În ceea ce priveşte intrarea în vigoare a directivei modificate, termenul acordat statelor 

membre pentru a asigura intrarea în vigoare a măsurilor naţionale de punere în aplicare a 

prezentului proiect de directivă a fost prelungit de la 12 la 18 luni.

În ceea ce priveşte SafeSeaNet, poziţia comună a Consiliului cuprinde o dispoziţie, pe baza

amendamentului 65 al Parlamentului European, conform căreia Comisia trebuie să se asigure 

că SafeSeaNet funcţionează în regim de 24 de ore pe zi. 

IV. AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN

Poziţia comună înglobează unele dintre amendamentele la prima lectură ale Parlamentului

European, prin care se ameliorează sau se clarifică textul directivei propuse.

Consiliul a acceptat integral amendamentele 17 şi 65 ale Parlamentului European (astfel cum 

sunt prevăzute în doc. 8724/07) şi a convenit să reformuleze amendamentele 22 şi 23, astfel 

încât articolul 6a, alineatul (2) să fie formulat după cum urmează: „Navele de pescuit echipate 

cu AIS îl menţin permanent în funcţiune . În circumstanţe excepţionale, AIS poate fi oprit din 

funcţiune în cazul în care comandantul consideră acest lucru necesar pentru siguranţa sau 

securitatea navei sale.”
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Cu toate acestea, poziţia comună nu reflectă toate celelalte amendamente ale Parlamentului 

European. Din diferite motive, acestea nu au fost acceptate de către Consiliu. Astfel, de 

exemplu amendamentele 10, 11, 15, 18, 35 şi 45 nu au putut fi acceptate de către Consiliu

întrucât vizează extinderea domeniului de aplicare a directivei. Amendamentele 5, 31, 32, 33 

şi 34, referitoare la autoritatea competentă, nu pot fi acceptate de către Consiliu întrucât au un 

caracter prea specific şi detaliat. Acestea ar duce la o inflexibilitate organizaţională şi nu 

permit să se ia în considerare specificităţile statelor membre. În ceea ce priveşte utilizarea AIS 

de către navele de pescuit, Consiliul sprijină lungimea propusă de către Comisie, ţinând 

seama, de asemenea, de modificările suplimentare ale acesteia incluse în poziţia comună. Prin 

urmare, amendamentele 24, 50 şi 51 nu au putut fi sprijinite de către Consiliu. 

Amendamentele 8, 9, 38, 39, 40 şi 41 au fost considerate inoportune de către Consiliu, 

întrucât fac trimitere la o altă propunere din cadrul celui de-al treilea pachet privind siguranţa 

maritimă, care se află încă în curs de examinare în cadrul procedurii de codecizie. În ceea ce 

priveşte schimbul de informaţii confidenţiale (amendamentele 7, 37, 44, 47 şi 64), Consiliul 

este de părere că aceste amendamente ar putea ridica anumite probleme referitoare la 

caracterul confidenţial al informaţiilor respective. În cele din urmă, în ceea ce priveşte 

amendamentele 50, 52, 53 şi 54, în care se stabilesc condiţiile în care diferite nave de pescuit 

fac obiectul dispoziţiilor prezentei directive, Consiliul consideră că, pentru părţile implicate, 

calendarul de punere în aplicare prevăzut în poziţia comună ar putea fi mai adecvat.

Consiliul consideră, de asemenea, că unele dintre amendamente, cum ar fi amendamentele 42 

şi 43, ar fi mai adecvate pe post de considerente.

III. V. CONCLUZII

În opinia Consiliului, poziţia comună permite statelor membre să ia măsuri adecvate şi 

preventive, precum şi să reacţioneze în mod corect în caz de pericol.

Consiliul aşteaptă cu interes discuţiile constructive cu Parlamentul European în vederea 

adoptării rapide a directivei.

__________________
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2005/0239 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 
 

privind 

poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivei nr. 2002/59/CE de instituire a unui 

sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime 

1. ISTORICUL DOSARULUI 

Data transmiterii propunerii către PE și Consiliu 
[document COM(2005) 589 final – 2005/0239 COD]: 

9.1.2006 

Data avizului Comitetului Regiunilor: 15.6.2006 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 13.9.2006 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 25.4.2007 

Data adoptării poziției comune: 6.6.2008 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Propunerea de directivă de modificare a Directivei nr. 2002/59/CE de instituire a unui sistem 
comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime constituie unul 
dintre elementele seriei de măsuri care vizează consolidarea și completarea textelor de lege 
existente în materie de siguranță maritimă. 

Această propunere urmărește completarea, consolidarea și clarificarea Directivei 
nr. 2002/59/CE existente, în ceea ce privește următoarele puncte: 

• Clarificarea și consolidarea dispozițiilor directivei actuale în ceea ce privește 
primirea navelor aflate în primejdie în locuri de refugiu. Este vorba despre 
instituirea principiului primirii navelor aflate în primejdie într-un loc de refugiu, 
cu excepția cazului în care evaluarea situației duce la o concluzie diferită. Este 
vorba, în egală măsură, de garantarea faptului că autoritățile independente 
responsabile de desemnarea locului de refugiu celui mai adecvat sunt clar 
identificate și dispun de elementele necesare pentru luarea unei decizii rapide, 
inclusiv de informații exacte cu privire la zonele de litoral care pot fi utilizate ca 
locuri de refugiu.  

• Obligația instalării de echipamente (AIS – Automatic Identification Systems) care 
să permită identificarea automată a navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 
15 metri. Aceste echipamente vor permite o mai bună identificare și localizare a 
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navelor de pescuit, în special a celor comerciale, reducând astfel riscurile de 
accidente la care acestea sunt expuse. 

• Generalizarea utilizării rețelei telematice de schimb de date SafeSeaNet. Acest 
sistem, conceput de Comisie și operat de Agenția Europeană pentru Siguranța 
Maritimă, va permite autorităților maritime să monitorizeze cu precizie mișcările 
navelor și încărcăturile acestora. 

• Obligația transportatorilor de a furniza comandantului informații detaliate cu 
privire la încărcătură, ceea ce va permite în special îmbunătățirea capacității de 
intervenții în caz de poluare, datorită unei mai bune cunoașteri a caracteristicilor 
fizico-chimice ale produselor. 

• Dispoziții care să permită statelor de coastă să ia măsuri adecvate în vederea 
limitării pericolelor ce pot afecta navigația, apărute în urma formării gheții în 
anumite zone maritime din nordul Uniunii Europene. Această problemă este de 
importanță deosebită, ținând cont de nivelul ridicat de risc provocat de creșterea 
volumului de petrol transportat în Marea Baltică. 

3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

Consiliul se îndepărtează semnificativ de unul dintre punctele substanțiale ale propunerii 
Comisiei, și anume problema locurilor de refugiu, diferență cu care Comisia nu poate fi de 
acord. Consiliul a restrâns considerabil domeniul de aplicare al propunerii Comisiei, în primul 
rând prin eliminarea uneia dintre părțile principale ale acesteia, conform căreia navele în 
primejdie ar trebui să fie primite în locuri de refugiu, sub rezerva rezultatului evaluării 
situației, și, în al doilea rând, prin eliminarea obligației statelor membre de a institui o 
autoritate independentă pentru evaluarea situației și luarea deciziei.  

Or, Comisia consideră că această independență este esențială pentru garantarea luării la timp a 
celei mai bune decizii, independent de presiunile politice locale, pentru a oferi protecție unei 
nave aflate în mare dificultate sau pentru a restrânge poluarea atunci când aceasta nu poate fi 
evitată și pentru a permite astfel reducerea impactului poluării, inclusiv pentru statele vecine. 

Prin urmare, Comisia ia notă de poziția comună a Consiliului, adoptată în unanimitate, 
subliniind, în același timp, poziția sa divergentă cu privire la această problemă centrală a 
locurilor de refugiu. 

Comisia observă că, în schimb, Consiliul este de acord cu alte aspecte ale propunerii sale, 
acceptând, în special, faptul că navele de pescuit cu o lungime mai mare de 15 metri trebuie să 
fie echipate cu sisteme AIS de identificare automată, în scopul evitării riscurilor de coliziune. 
recunoscând necesitatea de a garanta faptul că SafeSeaNet, și anume rețeaua comunitară de 
schimb de date privind navele, mișcarea și încărcătura acestora, funcționează continuu, 24 de 
ore din 24, 7 zile pe săptămână. 
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4. OBSERVAŢII DETALIATE ALE COMISIEI 

4.1. Amendamente acceptate de Comisie și reluate în totalitate sau parțial în poziția 
comună 

Amendamentele 17, 20 și 22 constituie clarificări utile ale propunerii Comisiei, în special 
definiția sistemului LRIT și adăugarea textului internațional de referință (amendamentul 17). 

4.2. Amendamente acceptate de Comisie dar neincluse în poziția comună 

Amendamentele 1, 4, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43 și 48 constituie, în opinia 
Comisiei, clarificări și/sau adăugiri utile cu privire la textul propunerii sale.  

Amendamentele 5, 31 și 33, referitoare la instituirea unor autorități competente care dețin 
expertiza necesară și independente, în sensul că au competența de a lua, din proprie inițiativă, 
decizii în ceea ce privește primirea navelor aflate în primejdie într-un loc de refugiu, fac 
obiectul susținerii totale din partea Comisiei. 

Același lucru se aplică și în cazul amendamentelor 8, 34 și 40, referitoare la principiul primirii 
într-un loc de refugiu. 

Comisia susține, în egală măsură, amendamentele 13, 14 și 24, referitoare la crearea unui 
centru european de date LRIT. 

4.3. Amendamente respinse de Comisie și neincluse în poziția comună 

Amendamentele 2, 45 și 46, care au ca efect întârzierea instalării de sisteme AIS la bordul 
navelor de pescuit nu sunt compatibile cu obiectivul general al propunerii Comisiei, sistemele 
AIS reprezentând o măsură importantă care contribuie la salvarea de vieți umane. 

Amendamentul 3, având în vedere crearea unui post în buget pentru echiparea flotei existente 
cu sisteme AIS, în afara Instrumentului financiar de orientare piscicolă, nu este susținut de 
Comisie. Aceasta dorește să sublinieze faptul că instrumentul aplicabil pe plan comunitar în 
vederea susținerii financiare a instalării echipamentelor de siguranță, precum sistemele AIS, 
este Fondul european pentru pescuit. 

Amendamentul 6, referitor la navele care necesită asistență, este în afara domeniului de 
aplicare al directivei, iar intervențiile de rutină la navele care necesită asistență trebuie să 
rămână, de fapt, la nivelul statelor membre, conform principiului subsidiarității. Propunerea 
Comisiei se referă la locurile de refugiu pentru navele aflate în primejdie. 

Amendamentul 11 care prevede interzicerea intrării în apele teritoriale ale statelor membre a 
navelor care nu sunt asigurate contravine dreptului internațional și, prin urmare, nu este 
acceptată de Comisie. 

Amendamentele 21, 50, 51, 52, 53 și 54, referitoare la instalarea de echipamente AIS numai la 
bordul navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 24 m (spre deosebire de cele cu lungimea 
mai mare de 15 m, conform propunerii Comisiei), reduc domeniul de aplicare al propunerii și, 
prin urmare, nu sunt acceptate. De fapt, navele de lungime mai mică (mai puțin de 24 m) sunt 
cele mai expuse riscurilor de coliziune. 
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5. CONCLUZII 

Comisia ia notă de poziția comună a Consiliului, adoptată în unanimitate, dar subliniază 
poziția sa divergentă în ceea ce privește problema centrală a locurilor de refugiu (principiul 
primirii navelor aflate în primejdie într-un loc de refugiu și obligația statelor membre de a 
institui o autoritate independentă). 


	CONS_CONS(2008)05719(REV3)_RO.pdf
	CONS_CONS(2008)05719(REV3)_RO.doc

	CONS_CONS(2008)05719(ADD1)_REV3_RO.pdf
	CONS_CONS(2008)05719(ADD1)_REV3_RO.doc

	COM_COM(2008)0310_RO.pdf
	1. ISTORICUL DOSARULUI
	2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI
	3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ
	4. OBSERVAŢII DETALIATE ALE COMISIEI
	4.1. Amendamente acceptate de Comisie și reluate în totalitate sau parțial în poziția comună
	4.2. Amendamente acceptate de Comisie dar neincluse în poziția comună
	4.3. Amendamente respinse de Comisie și neincluse în poziția comună

	5. CONCLUZII




