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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Îmbunătățirea învățământului și a formării este o prioritate de prim rang a Uniunii Europene și 
a factorilor săi de decizie politică. Asigurarea de competențe pentru cetățenii europeni este un 
obiectiv care va garanta sustenabilitate mai multor sectoare de activitate, transportul maritim 
nefiind o excepție.

90 % din bunurile exportate de Uniunea Europeană și 40 % din bunurile din cadrul 
schimburilor interne sunt transportate pe mare. Transportul maritim este, prin urmare, un 
vector central al dezvoltării comerțului european, având un impact economic enorm și 
ducând, în consecință, la crearea a numeroase locuri de muncă. Trebuie asigurată formarea, 
specializarea și certificarea navigatorilor pentru a reduce la minimum eventualele amenințări 
la adresa siguranței vieții și a bunurilor pe mare sau a mediului marin în timpul operațiunilor 
efectuate la bordul navelor. De asemenea, este necesar ca reglementările europene privind 
nivelul minim de formare și condițiile minime de muncă și siguranță la bord să fie în 
concordanță cu standardele și convențiile internaționale, având în vedere că sectorul maritim 
este prin definiție globalizat.

Actualul cadru de reglementare al UE contribuie deja în mare măsură la eliminarea folosirii 
de echipaje insuficient calificate la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru 
al Uniunii, prin îmbunătățirea învățământului, formării și certificării navigatorilor. În același 
timp, cadrul a oferit condiții egale pentru navigatorii formați în Uniune și cei care provin din 
țări terțe, prin instituirea mecanismului centralizat al UE, reflectând astfel obligațiile asumate 
de statele membre în temeiul Convenției STCW. Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile 
legislative recente, legislația europeană trebuie adaptată, revizuită și simplificată.

Prezenta revizuire a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor 
și de abrogare a Directivei 2005/45/CE răspunde acestei necesități și, prin urmare, trebuie să 
încerce nu numai să elimine lacunele deja identificate, ci și să simplifice și să raționalizeze 
cadrul de reglementare european existent cu privire la aceste aspecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Directiva 2008/106/CE conține, de (5) Directiva 2008/106/CE conține, de 
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asemenea, un mecanism centralizat de 
recunoaștere a certificatelor de navigatori 
emise de țările terțe. Evaluarea din cadrul 
Programului privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT)14 a arătat 
că statele membre au realizat economii 
semnificative de costuri de la introducerea 
mecanismului centralizat. Cu toate acestea, 
evaluarea a arătat totodată că, în ceea ce 
privește anumite țări terțe recunoscute, 
numai un număr foarte limitat de 
navigatori au fost ulterior angajați pe 
navele Uniunii. Prin urmare, pentru a 
utiliza resursele umane și financiare 
disponibile într-un mod mai eficient, 
procedura de recunoaștere a țărilor terțe 
ar trebui să se bazeze pe o analiză a 
necesității unei astfel de recunoașteri, 
inclusiv pe o estimare a numărului de 
comandanți și ofițeri proveniți din țara 
respectivă care sunt susceptibile de a fi 
angajați pe navele Uniunii.

asemenea, un mecanism centralizat de 
recunoaștere a certificatelor de navigatori 
emise de țările terțe. Evaluarea din cadrul 
Programului privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT)14 a arătat 
că statele membre au realizat economii 
semnificative de costuri de la introducerea 
mecanismului centralizat. Cu toate acestea, 
evaluarea a arătat totodată că, în ceea ce 
privește anumite țări terțe recunoscute, 
numai un număr foarte limitat de atestate 
care confirmă recunoașterea certificatelor 
au fost eliberate de statele membre în 
legătură cu certificatele de competență 
sau certificatele de aptitudini eliberate de 
aceste țări terțe.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19. 14 SWD(2018)19.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a spori în continuare 
eficiența sistemului centralizat de 
recunoaștere a țărilor terțe, reevaluarea 
țărilor terțe care furnizează un număr redus 
de navigatori flotei Uniunii ar trebui 
efectuată la intervale mai lungi, care ar 
trebui mărite la zece ani. Această perioadă 
mai lungă de reevaluare a sistemului 
respectivelor țări terțe ar trebui să fie, însă, 
combinată cu criterii de prioritate care să ia 
în considerare preocupările legate de 
siguranță, echilibrând nevoia de eficiență 
cu un mecanism de salvgardare eficace în 
caz de deteriorare a calității formării 
navigatorilor furnizate în țările terțe 

(7) Pentru a spori în continuare 
eficiența sistemului centralizat de 
recunoaștere a țărilor terțe, reevaluarea 
țărilor terțe care furnizează un număr redus 
de navigatori flotei Uniunii ar trebui 
efectuată la intervale mai lungi, care ar 
trebui mărite la zece ani. De asemenea, 
competențele navigatorilor respectivi ar 
trebui evaluate de către statele membre și, 
dacă este necesar, aceștia ar trebui să 
beneficieze de formare. Această perioadă 
mai lungă de reevaluare a sistemului 
respectivelor țări terțe ar trebui să fie, însă, 
combinată cu criterii de prioritate care să ia 
în considerare preocupările legate de 
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relevante. siguranță, echilibrând nevoia de eficiență 
cu un mecanism de salvgardare eficace în 
caz de deteriorare a calității formării 
navigatorilor furnizate în țările terțe 
relevante.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Informațiile privind navigatorii 
angajați din țări terțe au devenit disponibile 
la nivelul Uniunii datorită comunicării de 
către statele membre a informațiilor 
relevante din registrele lor naționale 
privind certificatele și atestatele emise. 
Aceste informații ar trebui utilizate nu 
numai în scopuri statistice și de elaborare a 
politicilor, ci și în scopul îmbunătățirii 
eficienței sistemului centralizat de 
recunoaștere a țărilor terțe. Pe baza 
informațiilor comunicate de statele 
membre, țările terțe recunoscute care nu 
au furnizat navigatori flotei Uniunii pentru 
o perioadă de cel puțin cinci ani ar trebui 
să fie retrase de pe lista țărilor terțe 
recunoscute. În plus, aceste informații ar 
trebui să fie utilizate și pentru a se acorda 
prioritate reevaluării țărilor terțe 
recunoscute.

(8) Informațiile privind navigatorii 
angajați din țări terțe au devenit disponibile 
la nivelul Uniunii datorită comunicării de 
către statele membre a informațiilor 
relevante din registrele lor naționale 
privind certificatele și atestatele emise. 
Aceste informații ar trebui utilizate nu 
numai în scopuri statistice și de elaborare a 
politicilor, ci și în scopul îmbunătățirii 
eficienței sistemului centralizat de 
recunoaștere a țărilor terțe. Pe baza 
informațiilor comunicate de statele 
membre, recunoașterea țărilor terțe care 
nu au furnizat navigatori flotei Uniunii 
pentru o perioadă de cel puțin zece ani ar 
trebui reexaminată. Procesul de 
reexaminare ar trebui să includă 
posibilitatea de a menține sau de a retrage 
recunoașterea țării terțe relevante, în 
conformitate cu procedura de examinare. 
În plus, aceste informații ar trebui să fie 
utilizate și pentru a se acorda prioritate 
reevaluării țărilor terțe recunoscute.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este necesară o amplă dezbatere 
cu participarea partenerilor sociali, a 
statelor membre, a instituțiilor de formare 
și a altor părți interesate pentru a analiza 
posibilitatea creării unui sistem voluntar 
de certificate armonizate, care să 
depășească nivelul de pregătire stabilit 
prin Convenția STCW, pentru a spori 
avantajul competitiv al navigatorilor 
europeni. O astfel de STCW+ ar putea 
stabili „certificate maritime de excelență” 
bazate pe cursuri postuniversitare 
europene în domeniul maritim, care ar 
oferi navigatorilor europeni competențe 
superioare celor cerute la nivel 
internațional. Digitalizarea tot mai 
accentuată a sectorului maritim ar trebui 
să contribuie la îmbunătățirea și 
dezvoltarea acestor competențe și 
calificări.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Formarea navigatorilor europeni 
ca ofițeri și comandanți ar trebui să fie 
susținută prin schimburi de studenți între 
instituțiile de învățământ și formare 
maritimă din întreaga Uniune. Pentru a 
cultiva și a dezvolta competențele și 
calificările navigatorilor sub pavilion 
european, este necesar un schimb de bune 
practici între statele membre. Formarea 
navigatorilor ar trebui să beneficieze pe 
deplin de oportunitățile oferite de 
Erasmus +.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5b – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre ar trebui, în 
măsura posibilului, să actualizeze în 
permanență lista nevoilor lor și a ofertelor 
de locuri de muncă pentru navigatori.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5b – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Până la [5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă o evaluare a impactului 
recunoașterii reciproce a certificatelor 
eliberate de statele membre asupra 
angajării navigatorilor europeni.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a
Directiva 2008/106/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să respecte standardele privind 
starea sănătății prevăzute la articolul 11 și

(a) să respecte standardele privind 
starea sănătății fizice și mintale prevăzute 
la articolul 11; și
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2008/106/CE
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru care intenționează să 
recunoască, prin atestare, certificatele de 
competență sau certificatele de aptitudini 
menționate la alineatul (1) – eliberate de o 
țară terță unui comandant, ofițer sau 
radiooperator de bord, pentru efectuarea 
serviciului pe nave aflate sub pavilionul 
său – prezintă Comisiei o cerere motivată 
de recunoaștere a respectivei țări terțe, 
însoțită de o analiză preliminară a 
respectării de către țara terță a cerințelor 
Convenției STCW, efectuată colectând 
informațiile menționate în anexa II, 
inclusiv o estimare a numărului de 
comandanți și ofițeri din țara respectivă 
susceptibili de a fi angajați.

Un stat membru care intenționează să 
recunoască, prin atestare, certificatele de 
competență sau certificatele de aptitudini 
menționate la alineatul (1) – eliberate de o 
țară terță unui comandant, ofițer sau 
radiooperator de bord, pentru efectuarea 
serviciului pe nave aflate sub pavilionul 
său – prezintă Comisiei o cerere motivată 
de recunoaștere a respectivei țări terțe, 
însoțită de o analiză preliminară a 
respectării de către țara terță a cerințelor 
Convenției STCW, efectuată colectând 
informațiile menționate în anexa II, și, 
atunci când este posibil, o estimare a 
numărului de comandanți și ofițeri din țara 
respectivă susceptibili de a fi angajați.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2008/106/CE
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma prezentării cererii de către un stat 
membru, Comisia ia decizia de inițiere a 
procedurii de recunoaștere pentru țară terță 
în cauză. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 28 alineatul (2).

În urma prezentării cererii de către un stat 
membru, Comisia inițiază procedura de 
recunoaștere pentru țară terță în cauză.

Amendamentul 11

Propunere de directivă



AD\1166736RO.docx 9/13 PE627.001v02-00

RO

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2008/106/CE
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când s-a adoptat o decizie pozitivă 
de inițiere a procedurii de recunoaștere, 
Comisia, asistată de Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă și cu posibila 
implicare a statului membru care prezintă 
cererea, colectează informațiile menționate 
în anexa II și realizează o evaluare a 
sistemelor de formare și certificare ale țării 
terțe pentru care a fost prezentată cererea 
de recunoaștere, pentru a verifica dacă țara 
în cauză respectă toate cerințele Convenției 
STCW și dacă s-au luat măsurile 
corespunzătoare pentru prevenirea emiterii 
de certificate frauduloase.

Comisia, asistată de Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă și cu posibila 
implicare a statului membru care prezintă 
cererea, colectează informațiile menționate 
în anexa II și realizează o evaluare a 
sistemelor de formare și certificare ale țării 
terțe pentru care a fost prezentată cererea 
de recunoaștere, pentru a verifica dacă țara 
în cauză respectă toate cerințele Convenției 
STCW și dacă s-au luat măsurile 
corespunzătoare pentru prevenirea emiterii 
de certificate frauduloase.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2008/106/CE
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru care prezintă cererea poate 
decide să recunoască țara terță în mod 
unilateral până când se adoptă o decizie în 
temeiul prezentului alineat. În cazul în 
care are loc o astfel de recunoaștere 
unilaterală, statul membru comunică 
Comisiei numărul de atestate care 
confirmă recunoașterea, eliberate în 
legătură cu certificatele de competențe și 
cu certificatele de aptitudini menționate la 
alineatul (1), eliberate de țara terță până 
la adoptarea deciziei privind 
recunoașterea.

Statul membru care prezintă cererea poate 
solicita Comisiei o autorizație provizorie 
de recunoaștere a țării terțe până când se 
adoptă o decizie în temeiul prezentului 
alineat. În acest caz, statul membru trebuie 
să prezinte Comisiei toate informațiile și 
documentația necesare pentru justificarea 
acestei cereri, până la luarea unei decizii 
în temeiul prezentului alineat.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2008/106/CE
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unei astfel de documentații, 
Comisia respinge cererea de recunoaștere 
provizorie, precizând motivele.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2008/106/CE
Articolul 20 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Dacă nu există atestate care să 
confirme recunoașterea, eliberate de un 
stat membru în legătură cu certificatele de 
competență sau certificatele de aptitudini 
menționate la articolul 19 alineatul (1) 
eliberate de o țară terță pe o perioadă mai 
mare de cinci ani, se retrage recunoașterea 
certificatelor eliberate de țara respectivă. 
În acest scop, Comisia adoptă decizii de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 28 alineatul (2), după notificarea 
statelor membre și a țării terțe în cauză cu 
cel puțin două luni în avans.

8. Dacă nu există atestate care să 
confirme recunoașterea, eliberate de un 
stat membru în legătură cu certificatele de 
competență sau certificatele de aptitudini 
menționate la articolul 19 alineatul (1) 
eliberate de o țară terță pe o perioadă mai 
mare de zece ani, se reexaminează
recunoașterea certificatelor eliberate de 
țara respectivă, în urma consultării cu 
statele membre și cu părțile interesate 
relevante. În acest scop, în urma 
procedurii de reexaminare menționate 
anterior, Comisia adoptă decizii de punere 
în aplicare, în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 28, 
după notificarea statelor membre și a țării 
terțe în cauză cu cel puțin două luni în 
avans.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b
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Directiva 2008/106/CE
Articolul 21 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) faptul că au fost emise certificate 
frauduloase;
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