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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru 

navele de pasageri 

(COM(2016)0369 – C8 0208/2016 – 2016/0170(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0369), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0208/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 

20161, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

afaceri juridice (A8-0167/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod 

substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea; 

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

                                                 
1  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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Amendamentul   1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Pentru a menține un nivel ridicat de 

siguranță, conform prevederilor 

standardelor de siguranță comune definite 

în Directiva 2009/45/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16 și pentru a 

menține condiții de concurență echitabile, 

aplicarea directivei citate ar trebui să fie 

îmbunătățită. Directiva 2009/45/CE ar 

trebui să se aplice numai navelor de 

pasageri și ambarcațiunilor pentru care au 

fost concepute standardele sale de 

siguranță. Anumite tipuri specifice de nave 

– cum ar fi navele de serviciu, velierele sau 

navele care transportă personal calificat 

angajat în activitățile navei sau ale unor 

instalații din larg – ar trebui să fie deci 

excluse din domeniul său de aplicare. 

(1) Pentru a menține un nivel ridicat de 

siguranță și încrederea pasagerilor, 

conform prevederilor standardelor de 

siguranță comune definite în Directiva 

2009/45/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului16 și pentru a menține condiții 

de concurență echitabile, aplicarea 

directivei citate ar trebui să fie 

îmbunătățită. Directiva 2009/45/CE ar 

trebui să se aplice numai navelor de 

pasageri și ambarcațiunilor pentru care au 

fost concepute standardele sale de 

siguranță. Anumite tipuri specifice de nave 

– cum ar fi navele de serviciu, velierele sau 

navele care transportă personal calificat 

angajat în activitățile navei sau ale unor 

instalații din larg – ar trebui să fie deci 

excluse din domeniul său de aplicare. 

_________________ _________________ 

16 Directiva 2009/45/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 mai 2009 

privind normele și standardele de siguranță 

pentru navele de pasageri (JO L 163, 

25.6.2009, p. 1). 

16 Directiva 2009/45/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 mai 2009 

privind normele și standardele de siguranță 

pentru navele de pasageri (JO L 163, 

25.6.2009, p. 1). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Navele de serviciu transportate la 

bordul unei nave sunt utilizate pentru a 

transporta pasageri de pe nave de 

pasageri doar la țărm și retur folosind 

ruta maritimă cea mai scurtă. Aceste nave 

nu sunt corespunzătoare și nu ar trebui să 
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fie utilizate pentru alte tipuri de servicii, 

cum ar fi excursiile turistice de coastă. 

Aceste excursii ar trebui efectuate de nave 

care îndeplinesc cerințele prevăzute 

pentru navele de pasageri ale statului de 

coastă, așa cum se prevede, printre altele, 

în Orientările OMI (MSC.1/Circ. 1417 

privind Orientările pentru navele de 

serviciu ale navelor de pasageri). Comisia 

ar trebui să evalueze necesitatea unor 

cerințe europene comune pentru navele 

de serviciu transportate la bordul unei 

nave, inclusiv dispoziții obligatorii, și să 

definească orientări specifice înainte de 

2020, printre altele pentru a facilita 

armonizarea normelor și standardelor 

între statele membre.  

 
 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Directiva 2009/45/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

exclude din domeniul său de aplicare 

navele de pasageri care nu sunt 

propulsate prin mijloace mecanice. 

Velierele nu ar trebui certificate în 

conformitate cu directiva respectivă, 

atunci când propulsarea lor mecanică este 

destinată exclusiv utilizării auxiliare și de 

urgență. Comisia ar trebui, în consecință, 

să evalueze necesitatea unor cerințe 

europene comune pentru această 

categorie de nave de pasageri și, în orice 

caz, ar trebui să publice orientări specifice 

până în 2020. Scopul acestor orientări ar 

trebui, de asemenea, să fie faciliteze 

armonizarea normelor și a standardelor 

utilizate în statele membre, fără a adăuga 

cerințe la cele stabilite deja în standardele 

OMI. 



 

PE594.091v02-00 8/28 RR\1123913RO.docx 

RO 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1c) Instalațiile offshore sunt deservite 

de nave care transportă lucrători. 

Lucrătorii trebuie să termine cu succes un 

curs de formare obligatorie în materie de 

siguranță și să îndeplinească anumite 

criterii obligatorii de capacitate medicală. 

Aceștia ar trebui, prin urmare, să fie 

considerați pasageri „speciali”, care 

necesită norme de siguranță diferite și 

specifice, în afara domeniului de aplicare 

a prezentei directive. Statele membre ar 

trebui să sprijine activ activitatea OMI în 

domeniul standardelor de siguranță 

pentru navele offshore ca urmare a 

Rezoluției sale MSC.418(97). 

 
 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Programul privind o reglementare 

adecvată (REFIT)17 a arătat că nu toate 

statele membre certifică navele de aluminiu 

în temeiul Directivei 2009/45/CE. Acest 

fapt creează o situație inegală care 

subminează obiectivul de atingere a unui 

nivel de siguranță ridicat comun pentru 

pasagerii care navighează în interiorul 

Uniunii. Pentru a evita aplicarea 

neuniformă care ar decurge din 

interpretarea domeniului de aplicare al 

directivei în ceea ce privește definiția 

aluminiului ca material echivalent și 

aplicabilitatea standardelor 

corespunzătoare de protecție împotriva 

incendiilor, ar trebui clarificată definiția 

materialelor echivalente. 

(2) Programul privind o reglementare 

adecvată (REFIT)17 a arătat că nu toate 

statele membre certifică navele de aluminiu 

în temeiul Directivei 2009/45/CE. Acest 

fapt creează o situație inegală care 

subminează obiectivul de atingere a unui 

nivel de siguranță ridicat comun pentru 

pasagerii care navighează în interiorul 

Uniunii. Pentru a evita aplicarea 

neuniformă care ar decurge din 

interpretarea domeniului de aplicare al 

directivei în ceea ce privește definiția 

aluminiului ca material echivalent și 

aplicabilitatea standardelor 

corespunzătoare de protecție împotriva 

incendiilor, ar trebui clarificată definiția 

materialelor echivalente. În consecință, 

aluminiul ar trebui privit ca un material 
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echivalent oțelului în toate statele 

membre. Totuși, s-a constatat că normele 

naționale existente pentru navele din 

aluminiu asigură un nivel de siguranță 

ridicat comun pentru pasagerii care 

navighează în interiorul Uniunii. De 

aceea, statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea să-și păstreze metodele 

actuale mai stricte de prevenire a 

incendiilor.  

_________________ _________________ 

17 COM(2015)0508. 17 COM(2015)0508. 

 
 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În vederea sporirii clarității și a 

consecvenței juridice, un anumit număr de 

definiții și de trimiteri ar trebui actualizate 

și mai bine aliniate normelor conexe de la 

nivelul Uniunii sau de la nivel 

internațional. În acest sens, trebuie 

acordată o atenție specială pentru a nu 

modifica domeniul de aplicare și nivelul de 

siguranță actuale, prevăzute în Directiva 

2009/45/CE. În particular, definiția navelor 

tradiționale ar trebui să fie mai bine aliniată 

Directivei 2002/59/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului18, păstrând 

totodată actualele criterii privind anul 

construcției și tipul materialului. Definiția 

iahturilor și a ambarcațiunilor de agrement 

ar trebui să fie mai bine aliniată Convenției 

internaționale pentru ocrotirea vieții 

omenești pe mare (Convenția SOLAS). 

(3) În vederea sporirii clarității și a 

consecvenței juridice, un anumit număr de 

definiții și de trimiteri ar trebui actualizate 

și mai bine aliniate normelor conexe de la 

nivelul Uniunii sau de la nivel 

internațional. În acest sens, trebuie 

acordată o atenție specială pentru a nu 

modifica domeniul de aplicare actual și 

pentru a spori nivelul de siguranță, 

prevăzute în Directiva 2009/45/CE. În 

particular, definiția navelor tradiționale ar 

trebui să fie mai bine aliniată Directivei 

2002/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului18, păstrând totodată actualele 

criterii privind anul construcției și tipul 

materialului. Definiția iahturilor și a 

ambarcațiunilor de agrement ar trebui să 

fie mai bine aliniată Convenției 

internaționale pentru ocrotirea vieții 

omenești pe mare (Convenția SOLAS). 

_________________ _________________ 

18 Directiva 2002/59/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2002 

de instituire a unui sistem comunitar de 

monitorizare și informare privind traficul 

navelor maritime și de abrogare a 

18 Directiva 2002/59/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2002 

de instituire a unui sistem comunitar de 

monitorizare și informare privind traficul 

navelor maritime și de abrogare a 
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Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 

208, 5.8.2002, p. 10). 

Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 

208, 5.8.2002, p. 10). 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Având în vedere principiul 

proporționalității, actualele cerințe 

prescriptive care rezultă din Convenția 

SOLAS s-au dovedit a fi dificil de adaptat 

la navele de pasageri de mici dimensiuni, 

cu o lungime mai mică de 24 de metri. În 

plus, navele de mici dimensiuni sunt 

construite în principal din alte materiale 

decât oțelul, astfel încât doar un număr 

foarte limitat de astfel de nave au fost 

certificate în temeiul Directivei 

2009/45/CE. În absența unor probleme de 

siguranță specifice și a unor standarde 

adecvate prevăzute de directivă, navele cu 

o lungime mai mică de 24 metri ar trebui să 

fie deci excluse din domeniul de aplicare al 

acesteia și ar trebui să facă obiectul unor 

standarde specifice de siguranță stabilite de 

statele membre, care sunt mai în măsură să 

evalueze limitările locale aplicabile 

navigației acestor nave în ceea ce privește 

distanța până la port sau la coastă și 

condițiile meteorologice. 

(4) Având în vedere principiul 

proporționalității, actualele cerințe 

prescriptive care rezultă din Convenția 

SOLAS s-au dovedit a fi dificil de adaptat 

la navele de pasageri de mici dimensiuni, 

cu o lungime mai mică de 24 de metri. În 

plus, navele de mici dimensiuni sunt 

construite în principal din alte materiale 

decât oțelul, astfel încât doar un număr 

foarte limitat de astfel de nave au fost 

certificate în temeiul Directivei 

2009/45/CE. În absența unor probleme de 

siguranță specifice și a unor standarde 

adecvate prevăzute de directivă, navele cu 

o lungime mai mică de 24 metri ar trebui să 

fie deci excluse din domeniul de aplicare al 

acesteia și ar trebui să facă obiectul unor 

standarde specifice de siguranță stabilite de 

statele membre, care sunt mai în măsură să 

evalueze limitările locale aplicabile 

navigației acestor nave în ceea ce privește 

distanța până la port sau la coastă și 

condițiile meteorologice. În stabilirea 

acestor standarde, statele membre ar 

trebui să acționeze în conformitate cu 

orientările care urmează să fie publicate 

de Comisie. Procedând astfel, ele ar trebui 

să ia în considerare alte acorduri și 

convenții internaționale ale OMI și să 

evite introducerea unor cerințe 

suplimentare care depășesc normele 

internaționale existente. Comisia ar trebui 

să accelereze elaborarea de orientări 

pentru aceste nave, astfel cum se prevede 

în programul de lucru al Comisiei pe anul 

2017. 
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Amendamentul 8 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Ca urmare a caracteristicilor 

geografice și meteorologice specifice și a 

numărului mare de insule din Grecia care 

trebuie să fie deservite în mod regulat și 

frecvent, atât dinspre continent, cât și 

dinspre alte insule grecești, precum și a 

numărului mare de posibile legături 

maritime ulterioare, Greciei ar trebui să i 

se permită o derogare de la cerința de 

stabilire a zonelor maritime. În special, 

Greciei ar trebui să i se permită să 

clasifice navele de pasageri în funcție de 

ruta maritimă specifică pe care acestea 

operează, menținând totodată aceleași 

criterii pentru clasele de nave de pasageri 

și aceleași standarde de siguranță. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a spori transparența și a 

facilita notificarea derogărilor, a 

echivalențelor și a măsurilor suplimentare 

de siguranță luate de statele membre, 

Comisia ar trebui să stabilească și să 

mențină o bază de date în acest scop. Ea ar 

trebui să includă măsurile notificate, atât în 

formă de proiect, cât și în forma adoptată. 

(7) Pentru a spori transparența și a 

facilita notificarea derogărilor, a 

echivalențelor și a măsurilor suplimentare 

de siguranță luate de statele membre, 

Comisia, în cooperare cu statele membre, 

ar trebui să stabilească o bază de date în 

acest scop, pe care ar trebui să o mențină 

și să o pună la dispoziție pe un site 

internet accesibil publicului. Baza de date 

ar trebui să includă măsurile notificate, atât 

în formă de proiect, cât și în forma 

adoptată. 

 



 

PE594.091v02-00 12/28 RR\1123913RO.docx 

RO 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a ține seama de evoluțiile la 

nivel internațional și de experiența 

dobândită, dar și pentru a spori 

transparența, Comisiei ar trebui să îi fie 

delegată competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene în 

ceea ce privește excluderea din domeniul 

de aplicare al prezentei directive, dacă este 

necesar, a modificărilor aduse 

instrumentelor internaționale, actualizarea 

cerințelor tehnice și stabilirea condițiilor 

de utilizare a bazei de date menținute de 

Comisie pentru înregistrarea notificărilor 

de scutiri transmise de statele membre și a 

cererilor de derogare în conformitate cu 

prezenta directivă. Este deosebit de 

important ca Comisia să desfășoare 

consultări adecvate pe parcursul lucrărilor 

sale pregătitoare, inclusiv la nivel de 

experți și ca respectivele consultări să aibă 

loc în conformitate cu principiile stabilite 

în Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 

particular, pentru a asigura o participare 

egală la pregătirea actelor delegate, 

Parlamentul European și Consiliul primesc 

toate documentele simultan cu experții din 

statele membre, iar experții lor au acces în 

mod sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei care se ocupă de 

pregătirea actelor delegate. 

(9) Pentru a ține seama de evoluțiile la 

nivel internațional și de experiența 

dobândită, dar și pentru a spori 

transparența, Comisiei ar trebui să îi fie 

delegată competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene în 

ceea ce privește excluderea din domeniul 

de aplicare al prezentei directive, dacă este 

necesar, a modificărilor aduse 

instrumentelor internaționale, actualizarea 

cerințelor tehnice și stabilirea modalităților 

detaliate de acces la baza de date și de 

utilizare a acestei baze menținute de 

Comisie pentru înregistrarea notificărilor 

de scutiri transmise de statele membre și a 

cererilor de derogare în conformitate cu 

prezenta directivă. Este deosebit de 

important ca Comisia să desfășoare 

consultări adecvate pe parcursul lucrărilor 

sale pregătitoare, inclusiv la nivel de 

experți și ca respectivele consultări să aibă 

loc în conformitate cu principiile stabilite 

în Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 

particular, pentru a asigura o participare 

egală la pregătirea actelor delegate, 

Parlamentul European și Consiliul primesc 

toate documentele simultan cu experții din 

statele membre, iar experții lor au acces în 

mod sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei care se ocupă de 

pregătirea actelor delegate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a stabili condiții de 

concurență echitabile pentru navele de 

pasageri care operează curse dinspre și 

înspre porturile Uniunii, indiferent de 

natura curselor în care sunt angajate, 

acțiunile întreprinse de Uniune în vederea 

accelerării lucrărilor în curs din cadrul 

OMI dedicate revizuirii regulilor 

Convenției SOLAS ar trebui să fie puse în 

conformitate cu Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. 

(10) Pentru a stabili condiții de 

concurență echitabile pentru navele de 

pasageri care operează curse dinspre și 

înspre porturile Uniunii, indiferent de 

natura curselor în care sunt angajate, 

acțiunile întreprinse de Uniune în vederea 

accelerării lucrărilor din cadrul OMI 

dedicate revizuirii și îmbunătățirii 

regulilor Convenției SOLAS ar trebui să 

fie puse în conformitate cu Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Elementul uman reprezintă o parte 

fundamentală a siguranței navelor și a 

procedurilor aferente. Pentru a menține 

un nivel ridicat de siguranță, este necesar 

să se ia în considerare legătura dintre 

siguranță, condițiile de viață și de muncă 

la bordul navelor și formare, inclusiv o 

pregătire adecvată pentru acțiunile 

transfrontaliere de salvare și de urgență. 

Prin urmare, Uniunea ar trebui să joace 

un rol proactiv, inclusiv la nivel 

internațional, pentru a monitoriza și 

îmbunătăți dimensiunea socială pentru 

lucrătorii de pe nave. 

 

 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Pentru a facilita procesele de 

punere în aplicare și de transpunere, rolul 

EMSA și utilizarea Grupului actual de 
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experți pentru siguranța navelor de 

pasageri (PSS EG) pe lângă Grupul de 

Siguranță Maritimă ar trebui sprijinite. 

Amendamentul   14 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă) 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera q – punctul 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (da) litera (q), primul paragraf se 

înlocuiește cu următorul text: 

„„zonă maritimă” înseamnă o zonă 

stabilită în temeiul articolului 4 alineatul 

(2);” 

„zonă maritimă sau rută maritimă 
înseamnă o zonă sau – atunci când, din 

motive geografice, nu este posibilă 

stabilirea unei zone maritime – o rută, 
stabilită în temeiul articolului 4 alineatul 

(2);” 

 

Amendamentul   15 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera j 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera za 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(za) «material echivalent» înseamnă 

aliaj de aluminiu sau orice alt material 

incombustibil care menține proprietăți 

structurale și de integritate echivalente 

oțelului la sfârșitul perioadei de expunere 

aplicabile la determinarea standard a 

temperaturii de aprindere, datorită izolării 

asigurate; 

(za) «material echivalent» înseamnă 

aliaj de aluminiu sau orice alt material 

incombustibil care, prin el însuși sau 

datorită izolării prevăzute, menține 

proprietăți structurale și de integritate 

echivalente oțelului la sfârșitul perioadei de 

expunere aplicabile la determinarea 

standard a temperaturii de aprindere;  

 
 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera j 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera zc 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(zc) «navă tradițională» înseamnă orice 

tip de navă de pasageri istorică, precum și 

copiile acestora, concepute înainte de 

1965, construite cu precădere din 

materiale originale, inclusiv cele 

concepute să încurajeze și să promoveze 

aptitudinile și navigația tradiționale, care 

împreună reprezintă monumente culturale 

vii, operate conform principiilor navigației 

și tehnicii tradiționale; 

(zc) „nave tradiționale” înseamnă toate 

tipurile de nave istorice precum și copiile 

acestora, inclusiv cele concepute să 

încurajeze și să promoveze aptitudinile și 

navigația tradiționale, care împreună 

reprezintă monumente culturale vii, operate 

conform principiilor navigației și tehnicii 

tradiționale; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera j 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ze 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(ze) «navă de serviciu» înseamnă o 

ambarcațiune transportată la bordul unei 

nave, utilizată pentru transferul unui număr 

de peste 12 pasageri, de la o navă de 

pasageri staționară la țărm și retur;” 

„(ze) «navă de serviciu» înseamnă o 

ambarcațiune transportată la bordul unei 

nave, utilizată pentru transferul unui număr 

de peste 12 pasageri, de la o navă de 

pasageri staționară direct la țărm și retur, 

utilizând cea mai scurtă rută maritimă, în 

sensul orientărilor OMI 

MSC.1/Circ.1417;” 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba)  se adaugă următorul paragraf: 

 Prin derogare de la primul paragraf litera 

(a), din motive geografice, Grecia poate să 

stabilească, și, atunci când este necesar, 

să actualizeze, o listă a rutelor maritime 

care să acopere toate rutele din Grecia, în 

loc să stabilească sau să actualizeze o listă 

a zonelor maritime. Procedând astfel, 

Grecia utilizează criteriile 
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corespunzătoare pentru clasele de nave de 

pasageri prevăzute la alineatul (1). 

 
 
 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 5 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Un stat al portului poate inspecta o 

navă de pasageri sau o ambarcațiune de 

mare viteză pentru pasageri angajate în 

curse interne și poate controla documentele 

acestora, în conformitate cu dispozițiile 

Directivei 2009/16/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului*. 

3. Un stat al portului poate inspecta o 

navă de pasageri, o navă de tip ro-ro sau o 

ambarcațiune de mare viteză pentru 

pasageri angajate în curse interne și poate 

controla documentele acestora, în 

conformitate cu dispozițiile Directivei 

2009/16/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului*. 

 
 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera e 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 6 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Navele construite dintr-un material 

echivalent, înainte de intrarea în vigoare a 

prezentei directive, trebuie să fie puse în 

conformitate cu cerințele prezentei 

directive până la [5 ani după data 

menționată la articolul 2 alineatul (1) al 

doilea paragraf].; 

6. Navele construite dintr-un material 

echivalent, înainte de [data de transpunere 

menționată la articolul 2 alineatul (1) al 

doilea paragraf], trebuie să fie puse în 

conformitate cu cerințele prezentei 

directive până la [a se introduce data de 

cinci ani după data menționată la articolul 

2 alineatul (1) al doilea paragraf].; 

 
 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ea (nouă) 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 6 – alineatul 6 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) se adaugă următorul alineat (6a): 

 6a. Prin derogare de la alineatul (6), 

un stat membru care are mai mult de 60 

de nave de pasageri fabricate din aliaj de 

aluminiu care arborează pavilionul său la 

[data intrării în vigoare] poate excepta de 

la dispozițiile prezentei directive, până la 

[a se introduce data de 8 ani de la data 

transpunerii menționată la articolul 2 

alineatul (1)al doilea paragraf], navele de 

pasageri din clasele B, C și D care sunt 

fabricate din aliaj de aluminiu, cu 

condiția să nu existe nicio reducere a 

nivelului de siguranță și orice navă de 

pasageri exceptată să fi fost construită 

înainte de [data transpunerii menționată 

la articolul 2 alineatul (1) al doilea 

paragraf] și să opereze exclusiv între 

porturile din respectivul stat membru. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „Oricare din aceste măsuri se aplică 

tuturor navelor de pasageri din aceeași 

clasă sau ambarcațiunilor care 

funcționează conform condițiilor 

specificate, fără discriminare cu privire la 

pavilionul, naționalitatea sau locul de 

stabilire a operatorului de navă.” 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „Măsurile menționate la alineatul (3) se 

aplică numai atâta timp cât nava sau 

ambarcațiunea funcționează conform 

condițiilor specificate.” 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Măsurile menționate la al doilea și la al 

patrulea paragraf sunt notificate prin 

intermediul unei baze de date stabilite și 

menținute de Comisie în acest scop. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 10a în 

ceea ce privește la condițiile de acces la 

această bază de date.;” 

„Măsurile menționate la al doilea și la al 

patrulea paragraf sunt notificate prin 

intermediul unei baze de date stabilite, 

menținute și puse la dispoziție pe un site 

internet accesibil publicului de Comisie în 

acest scop. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește 

modalitățile detaliate de acces la această 

bază de date.;” 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„1. În ceea ce privește navele de 

pasageri angajate în curse internaționale, 

Uniunea prezintă OMI propuneri privind 

accelerarea actualelor activități desfășurate 

în cadrul OMI în legătură cu revizuirea 

regulilor Convenției SOLAS 1974, în 

versiunea sa actualizată, care conțin 

aspecte lăsate la latitudinea administrației, 

privind stabilirea unor interpretări 

armonizate pentru respectivele regulamente 

„1. În ceea ce privește navele de 

pasageri angajate în curse internaționale, 

Uniunea prezintă OMI propuneri privind 

accelerarea actualelor activități desfășurate 

în cadrul OMI în legătură cu revizuirea și 

îmbunătățirea regulilor Convenției 

SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, 

care conțin aspecte lăsate la latitudinea 

administrației, privind stabilirea unor 

interpretări armonizate pentru respectivele 
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și privind adoptarea modificărilor care se 

impun.” 

regulamente și privind adoptarea 

modificărilor care se impun.” 

 
 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou) 

Directiva 2009/45/CE 

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) La articolul 15 se adaugă 

următorul alineat: 

 În special, sancțiunile țin seama de 

gravitatea, durata și caracterul intenționat 

al încălcării și se majorează în cazul în 

care se aplică factori agravanți. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Propunerea Comisiei  

Directiva 2009/45/CE stabilește normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri 

noi și existente construite din oțel și din materiale echivalente și ambarcațiunile de mare 

viteză care operează servicii interne în statele membre ale UE. Aceasta pune în aplicare, la 

nivelul UE, dispozițiile Convenției SOLAS a OMI, care stabilește cerințe tehnice detaliate 

privind construcția navelor, precum și privind stabilitatea, mașinile, electricitatea, protecția 

contra incendiilor și echipamentele de salvare pentru navele de pasageri, și anume navele care 

transportă mai mult de 12 pasageri. Flota de nave de pasageri naționale în UE cuprinde circa 

3175 de nave care navighează în diferite zone maritime clasificate în conformitate cu 

directiva și circa 900 de nave care funcționează numai în zone portuare desemnate. 

Revizuirea prezentelor norme are loc în urma unei verificări a caracterului adecvat a 

legislației existente privind siguranța navelor de pasageri de către Comisie, inclusiv consultări 

cu statele membre și părțile interesate. Această verificare a relevat anumite ambiguități în 

dispozițiile juridice care au condus la interpretări diferite de către autoritățile naționale, în 

special în legătură cu eventualitatea ca navele mai mici sau anumite alte tipuri de nave să fie 

sau nu cuprinse în domeniul de aplicare al directivei. Propunerea Comisiei încearcă să 

simplifice și să clarifice cerințele corespunzătoare. În special, directiva revizuită: 

 va exclude din domeniul de aplicare toate navele de pasageri cu o lungime mai mică de 

24 metri, existente sau noi, lăsând reglementarea standardelor de siguranță relevante la 

nivelul statelor membre (articolul 3), 

 va exclude navele de serviciu offshore care transportă lucrători către instalații offshore, 

cum ar fi fermele eoliene, precum și navele de serviciu care sunt ambarcațiuni 

transportate la bordul unei nave utilizate pentru a transfera pasageri de pe o navă de 

pasageri staționară, cum ar fi o navă de croazieră, la țărm și retur (articolul 2),  

 va exclude velierele, dacă sunt echipate cu propulsie mecanică auxiliară, cum ar fi 

iahturile de agrement și navele tradiționale, prin definirea lor mai precisă (articolul 2), 

 va include în mod explicit în domeniul de aplicare navele de pasageri construite din 

aluminiu, prin recunoașterea aluminiului ca material echivalent oțelului (articolul 2). 

În plus, clasificarea zonelor maritime, în funcție de riscurile pentru navele care funcționează 

într-o anumită zonă a mării, este armonizată și criteriile privind punctele de refugiu unde 

persoanele naufragiate pot debarca sunt înlocuite cu o referință mai clară la distanța de la linia 

de coastă. Pe lângă aceasta, Comisia trebuie să instituie o bază de date în care să administreze 

și să facă disponibile notificările cerute statelor membre cu privire la scutirile, măsurile de 

siguranță echivalente sau suplimentare pe care le pot adopta în conformitate cu cerințele 

directivei (articolul 14). În sfârșit, se actualizează o serie de definiții tehnice. 

Poziția raportoarei 
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Raportoarea subliniază că principalul scop al regulamentului privind siguranța navelor de 

pasageri trebuie să fie acela de a garanta că pasagerii și echipajul pot călători în siguranță la 

bordul navelor și ambarcațiunilor în UE. Propunerea de simplificare ar trebui să contribuie la 

transpunerea, monitorizarea și aplicarea pe deplin a normelor în statele membre și astfel să 

contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță globală. 

În general, raportoarea sprijină propunerea Comisiei și recunoaște concluziile precedentei 

evaluări REFIT, dar consideră că există un număr de domenii în care propunerea trebuie să fie 

consolidată și modificată. Așa cum se prevede în propunere, eforturi tehnice suplimentare 

pentru clarificarea definiției de material echivalent ar trebui, de asemenea, să faciliteze 

transpunerea normelor actualizate în statele membre în care navele de pasageri construite din 

aluminiu furnizează servicii interne.  

Orientări privind standardele de siguranță pentru nave mai mici și nave exonerate 

Navele cu o lungime mai mică de 24 de metri sunt utilizate pe scară largă pentru transportul 

pasagerilor. Astfel de nave pot fi și nave de proporții, care transportă până la 250 de pasageri, 

așa cum s-a constatat și de către CESE. Deși impunerea acelorași cerințe ca și pentru navele 

de pasageri mai mari ar putea fi disproporționată, este important să se mențină norme și 

standarde de siguranță stricte atunci când statele membre pot stabili normele pentru astfel de 

nave care navighează în apele lor. Prin urmare, raportoarea propune ca Comisia să ofere 

orientări statelor membre, sectorului și operatorilor. Un astfel de „cod al navelor mici” va 

facilita convergența în ceea ce privește normele și controalele aplicate în statele membre. 

Navele de serviciu transportate la bordul unei nave sunt utilizate pentru a transporta pasageri 

de pe o navă de pasageri (în principal, nave de croazieră) doar la țărm și retur. Raportoarea 

consideră că aceste nave nu ar trebui să fie utilizate pentru alte tipuri de servicii, cum ar fi 

excursiile turistice de coastă. Aceste servicii ar trebui efectuate doar de nave care îndeplinesc 

cerințele pentru navele de pasageri al unui stat de coastă. Prin urmare, Comisia ar trebui să 

evalueze necesitatea unor cerințe europene comune, inclusiv dispoziții obligatorii, și să 

elaboreze orientări specifice pentru această categorie, pentru a facilita armonizarea normelor 

și standardelor între statele membre. 

Navele de serviciu offshore sunt excluse din domeniul de aplicare, dat fiind faptul că 

transportă personal industrial mai degrabă decât pasageri către instalații offshore. În prezent 

nu există un standard convenit la nivel internațional în ceea ce privește definiția și transportul 

personalului industrial, fapt care trebuie abordat la nivelul OMI. Prin urmare, raportoarea 

invită statele membre să sprijine activ activitatea OMI de definire a standardelor adecvate de 

siguranță pentru navele offshore.  

Velierele erau deja excluse din domeniul de aplicare al directivei ca nave de pasageri care nu 

sunt propulsate prin mijloace mecanice. În conformitate cu noile norme, în prezent se 

specifică faptul că inclusiv navele echipate cu propulsie mecanică destinate utilizării auxiliare 

și de urgență trebuie excluse. Pentru a menține niveluri de siguranță armonizate pentru veliere 

în Europa, raportoarea sugerează ca Comisia să evalueze și să definească cerințe comune 

pentru această categorie și să publice orientări specifice până în 2020. 

Transparență 

Directiva permite statelor membre să ia măsuri pentru a îmbunătăți standardele de siguranță 



 

PE594.091v02-00 22/28 RR\1123913RO.docx 

RO 

pentru a aborda circumstanțe locale specifice, pentru a pune în aplicare norme naționale care 

sunt echivalentul unei cerințe a directivei sau să scutească navele de anumite cerințe în 

anumite condiții de funcționare (anotimp, timpul zilei, condiții pe mare etc.). Aceste măsuri 

trebuie notificate Comisiei și, după adoptarea lor, comunicate și celorlalte state membre. 

Pentru a garanta o transparență completă, inclusiv pentru public, orice scutire, echivalență sau 

măsură de siguranță suplimentară ar trebui publicată pe un site internet accesibil publicului. 

Modalitățile generale de acces la baza de date respectivă și de utilizare a acesteia ar trebui 

precizate în timp util de Comisie prin intermediul unui act delegat corespunzător.  

Standarde de siguranță și echipajul navei 

Pentru a menține un nivel ridicat de siguranță în timpul călătoriei navelor de pasageri, este 

important să se țină seama nu numai de structura fizică și echipamentul navei, dar și de 

legătura dintre siguranță, condițiile de viață și de muncă la bordul navelor și formarea 

echipajului. În mod clar, elementul uman reprezintă o parte fundamentală a întregului proces. 

Raportoarea consideră că directiva ar trebui să precizeze că este necesar ca UE să joace un rol 

proactiv, inclusiv în cadrul internațional, pentru a monitoriza și îmbunătăți dimensiunea 

socială pentru lucrătorii de pe nave. 
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18.1.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE 

destinat Comisiei pentru transport și turism 

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri 

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) 

Raportoare pentru aviz: Joëlle Bergeron 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Introducere 

Propunerea Comisiei privește modificarea Directivei 2009/45/CE privind normele și 

standardele de siguranță pentru navele de pasageri. Această directivă nu este foarte veche, dar 

trebuie, totuși, să fie actualizată. Directiva vizează menținerea unor standarde ridicate în 

materie de siguranță pentru navele de pasageri din cadrul Uniunii. Nivelul de siguranță fiind 

garantat într-o formă armonizată, directiva prevede de o manieră relativ logică recunoașterea 

reciprocă a certificatelor de siguranță ale navelor. Diversele modificări propuse sunt 

prezentate în detaliu mai jos pe domenii. 

Simplificări ale reglementării 

Propunerea Comisiei se înscrie în programul REFIT, care urmărește simplificarea dreptului 

Uniunii în măsura posibilului. Aceasta include, într-o anumită măsură, și dereglementarea 

anumitor activități. Deși este, prin urmare, logic ca navele de pasageri să trebuiască să 

respecte norme de securitate stricte, a rezultat și că nu este necesar ca navele mici, și anume 

cele mai scurte de 24 de metri, să fie supuse unor norme armonizate în materie de siguranță, 

fie fiindcă normele ar fi prea prescriptive, fie fiindcă nu ar fi aplicabile. Prezenta propunere 

elimină, prin urmare, reglementarea europeană pentru aceste nave mici, cu excepția 

ambarcațiunilor de mare viteză, lăsând statelor membre întreaga libertate de a reglementa 

acest domeniu. Motoarele ambarcațiunilor de agrement sunt și ele excluse din domeniul de 

aplicare al directivei. 

Raportoarea constată că, în contextul procesului de simplificare, multe dintre definițiile 

cuprinse în directivă au fost adaptate circumstanțelor actuale. Inițial, directiva se aplica 

navelor construite din oțel și din materiale echivalente, inclusiv materialele ușoare, dar nu a 

fost aplicată în același mod în toate statele membre. Prin urmare, propunerea clarifică 
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domeniul de aplicare al directivei în ceea ce privește definiția aluminiului ca material 

echivalent și rezistent, altul decât oțelul, pentru a stabili standarde de siguranță comune pentru 

aceste nave. 

Directiva actuală împarte zonele maritime în mai multe sectoare în funcție de periculozitatea 

mării și permite, în special, navelor mai ușoare să navigheze în zone apropiate de „refugiile” 

de pe coastă. Dat fiind că aceste refugii nu erau neapărat ușor de localizat, lucru care complica 

calcularea limitelor zonelor navigabile de către aceste nave mai ușoare, conceptul respectiv de 

refugiu este eliminat în favoarea unei referiri mai simple la distanța de coastă. 

În același spirit de simplificare, propunerea de directivă prevede alinierea normelor de 

controlare a navelor noi la cele aplicabile navelor existente. În final, numeroase dispoziții 

tranzitorii care au devenit fără obiect au fost eliminate din directivă pentru a îmbunătăți 

lizibilitatea acesteia. 

Baza de date 

Pentru a îmbunătăți accesibilitatea măsurilor naționale privind siguranța navelor - care, în 

numeroase cazuri, pot diferi - în beneficiul autorităților de control și al operatorilor de nave, 

propunerea prevede crearea de către Comisie a unei baze de date care să cuprindă diversele 

măsuri naționale. Această bază de date ar urma să fie administrată de către Comisie și să fie 

accesibilă persoanelor vizate. Această propunere este foarte utilă, în măsura în care ușurează 

accesul la drept, lăsând, în același timp, la latitudinea statelor membre decizia de a păstra sau 

nu măsurile lor naționale respective. 

Procedura comitetului 

Sunt propuse și alte modificări pentru a alinia dispozițiile directivei la noul cadru privind 

procedura comitetului creat prin Tratatul de la Lisabona. Astfel, trimiterile la actele de punere 

în aplicare sunt actualizate, iar procedura de reglementare cu control este eliminată în 

favoarea actelor delegate. 

Pe viitor, actele delegate vor putea fi utilizate pentru a modifica anumite cerințe de ordin 

tehnic sau pentru a reglementa baza de date menționată mai sus, dar și pentru a permite 

Comisiei să modereze aplicarea în Europa a anumitor acorduri internaționale privind siguranța 

navigației în momentul modificării lor viitoare. Raportoarea a examinat aceste aspecte ale 

propunerii cu o atenție deosebită și nu exprimă nicio reținere cu privire la această nouă 

delegare de competențe. 

Concluzii 

În concluzie, raportoarea remarcă că a examinat propunerea de directivă, care are o natură 

foarte tehnică, și nu ridică nicio obiecție. Alinierile la cadrul juridic actual, în special în ceea 

ce privește procedura comitetului, sunt corecte, iar simplificările administrative sunt 

considerabile.  

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în 
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fond, să ia în considerare următorul amendament: 

Amendamentul   1 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a spori transparența și a 

facilita notificarea derogărilor, a 

echivalențelor și a măsurilor suplimentare 

de siguranță luate de statele membre, 

Comisia ar trebui să stabilească și să 

mențină o bază de date în acest scop. Ea ar 

trebui să includă măsurile notificate, atât în 

formă de proiect, cât și în forma adoptată. 

(7) Pentru a spori transparența și a 

facilita notificarea de către statele membre 

a derogărilor, a echivalențelor și a 

măsurilor suplimentare de siguranță, 

Comisia ar trebui să stabilească și să 

mențină o bază de date în acest scop. Ea ar 

trebui să includă măsurile notificate, atât în 

formă de proiect, cât și în versiunea 

adoptată. Aceste date ar trebui să fie 

accesibile publicului. 
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