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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Deșeurile descărcate de pe nave constituie o amenințare tot mai mare pentru mediul marin, cu 

efecte asupra sănătății umane și consecințe economice costisitoare. Cu toate că activitățile 

terestre sunt principalele surse de deșeuri marine, sursele marine contribuie și ele cu o parte 

însemnată, în medie cu 32 % și valori putând ajunge la 50 % în anumite bazine maritime din 

UE. Pentru a soluționa problema deșeurilor marine generate de nave, Comisia a prezentat o 

propunere de revizuire a Directivei privind instalațiile portuare de preluare (Directiva IPP).  

Propunerea Comisiei le cere tuturor porturilor din Uniune să introducă un sistem fără taxe 

speciale pentru gunoaie pentru ca navele să nu mai aibă stimulentul economic să își descarce 

gunoaiele în mare. Raportorul salută călduros această modificare importantă propusă de 

Comisie. Navele nu ar trebui să aibă stimulente economice să arunce gunoaiele în mare.   

Raportorul apreciază, de asemenea, includerea navelor de pescuit în sistemele de recuperare a 

costurilor. Totuși, nu s-au propus măsuri specifice în privința uneltelor de pescuit, aceasta în 

condițiile în care o mare parte din plasele de pescuit se pierde (33 %), având ca efect „pescuitul 

fantomă”, afectând efectivele de pești și provocând daune vieții marine sălbatice. Aceasta mai 

duce la pierderi economice serioase, pentru că de multe ori plasele pierdute provoacă daune 

altor nave. După părerea raportorului, o contribuție importantă la rezolvarea acestei probleme 

ar putea-o avea sistemele obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor (REP). Statele 

membre ar trebui să aplice taxe modulate pentru a încuraja conceperea unor unelte ușor de 

reciclat și un sistem de rambursare a garanției la cumpărarea de unelte noi pentru a încuraja 

predarea spre reciclare a uneltelor ieșite din uz. 

Mai mult, raportorul crede că atunci când o navă pierde o unealtă de pescuit, ar trebui să aibă 

obligația de a furniza toate informațiile relevante autorității competente a statului membru de 

pavilion. Aceste informații ar trebui colectate sistematic într-o bază de date centrală 

(SafeSeaNet) pentru a monitoriza situația, a identifica probleme specifice și a facilita 

recuperarea. Acest lucru va fi de ajutor și pentru a impune interdicția asupra aruncării în mare 

a uneltelor de pescuit vechi. Aceste date vor sta la baza unor rapoarte periodice ale Comisiei, 

permițând inventarierea uneltelor de pescuit pierdute pentru a veni în sprijinul programelor de 

recuperare și a altor măsuri. 

De foarte multe ori în plasele navelor de pescuit se prind deșeuri. După părerea raportorului, nu 

ar trebui să existe nici un factor descurajant în calea aducerii acestor deșeuri în port. Comisia 

încearcă să încurajeze predarea deșeurilor pescuite pasiv incluzându-le în sistemul 100 % taxe 

indirecte. Raportorul o consideră ca fiind o adăugire binevenită, dar care poate totuși să ducă la 

o creștere a nivelului global al taxelor plătite de navele de pescuit. De aceea, raportorul 

introduce cerința ca costurile pentru colectarea deșeurilor pescuite pasiv în instalațiile portuare 

de preluare din port și tratarea lor ulterioară să fie finanțate din surse de venit alternative 

provenite din revizuirea Directivei IPP, precum noile scheme REP sau prin subvenții. 

Comisia introduce conceptul de nave ecologice: navele care își reduc cantitatea de deșeuri de 

la bord pot fi eligibile pentru o taxă mai mică. În opinia raportorului, trebuie clarificate și 

armonizate cerințele minime. El introduce un set de acțiuni, în concordanță cu principiile 

economiei circulare și orientările MARPOL privind deșeurile, într-o nouă anexă. Gama de 

măsuri se întinde de la separarea și colectarea la sursă, la formare și la evitarea materialelor de 

unică folosință.   
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Raportorul merge mai departe și propune să se ia măsurile necesare pentru ca descărcarea 

gunoaielor și a reziduurilor care poluează aerul, dacă se face deliberat, nechibzuit sau din 

neglijență gravă, să fie tratată ca infracțiune penală în dreptul Uniunii și să li se ceară statelor 

membre să introducă sancțiuni corespunzătoare. Excepțiile de la această nouă normă ar trebui 

să reflecte excepțiile prevăzute în Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către 

nave („Convenția MARPOL”). 

În sfârșit, platformele offshore utilizate pentru extragerea și stocarea petrolului, indiferent dacă 

sunt fixe sau plutitoare, deocamdată nu sunt vizate de propunerea Comisiei de revizuire a 

Directivei IPP. În 2015, UE avea 232 de platforme în larg, fiecare dintre acestea dispunând de 

un personal compus din aproximativ100-200 de persoane. Analiștii au ajuns la concluzia că ele 

au o pondere însemnată în rândul surselor de deșeuri marine. Raportorul propune să se facă tot 

posibilul pentru ca și deșeurile lor să fie aduse în instalațiile portuare de preluare. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Titlul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind instalațiile portuare de preluare 

pentru descărcarea deșeurilor provenite de 

la nave, de abrogare a Directivei 

2000/59/CE și de modificare a Directivei 

2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE 

privind instalațiile portuare de preluare 

pentru descărcarea deșeurilor provenite de 

la nave, de abrogare a Directivei 

2000/59/CE și de modificare a Directivei 

2005/35/CE, a Directivei 2009/16/CE și a 

Directivei 2010/65/UE 

[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției 

substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.] 

Justificare 

Directiva 2005/35/CE instituie norme privind impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de 

substanțe poluante provenite de la nave. Directiva 2005/35/CE vizează în prezent numai 

deșeurile prevăzute la anexele la MARPOL I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în 

vrac). Directiva ar trebui modificată pentru a include deversările de substanțe prevăzute în 

anexa V (gunoi) și VI (reziduuri care poluează aerul). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Convenția internațională pentru 

prevenirea poluării de către nave 

(„Convenția MARPOL”) prevede 

(2) Convenția internațională pentru 

prevenirea poluării de către nave 

(„Convenția MARPOL”) prevede 
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interdicțiile generale privind deversările de 

pe nave în mare și reglementează, de 

asemenea, condițiile în care anumite tipuri 

de deșeuri pot fi deversate în mediul marin. 

Convenția MARPOL prevede obligația 

statelor membre de a asigura instalații 

portuare de preluare adecvate. 

interdicțiile generale privind deversările în 

mare de pe nave și platforme fixe și 

plutitoare și reglementează, de asemenea, 

condițiile în care anumite tipuri de deșeuri 

pot fi deversate în mediul marin. Convenția 

MARPOL prevede obligația statelor 

membre de a asigura instalații portuare de 

preluare adecvate. 

Justificare 

MARPOL reglementează și deversările de pe platforme fixe și plutitoare. Ele ar trebui 

adăugate la prezenta. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În ultimele două decenii, Convenția 

MARPOL și anexele sale au suferit 

modificări importante, care au pus în 

aplicare norme mai stricte și interdicții 

pentru deversările de deșeuri în mare de 

către nave. 

(4) În ultimele două decenii, Convenția 

MARPOL și anexele sale au suferit 

modificări importante, care au pus în 

aplicare norme mai stricte pentru predarea 

de deșeuri și interdicții pentru deversările 

de deșeuri în mare de către nave. 

Justificare 

MARPOL tratează, de asemenea, predarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În ciuda acestor evoluții în materie 

de reglementare, evacuările de deșeuri în 

mare au loc în continuare. Acest lucru se 

datorează unei combinații de factori, și 

anume instalațiile portuare de preluare 

adecvate în porturi nu sunt întotdeauna 

disponibile, asigurarea punerii în aplicare 

(7) În ciuda acestor evoluții în materie 

de reglementare, evacuările de deșeuri în 

mare au loc în continuare, generând 

costuri de mediu, sociale și economice 

uriașe. Acest lucru se datorează unei 

combinații de factori, și anume instalațiile 

portuare de preluare adecvate în porturi nu 
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este adesea insuficientă și există o lipsă de 

stimulente pentru descărcarea deșeurilor pe 

uscat. 

sunt întotdeauna disponibile, asigurarea 

punerii în aplicare este adesea insuficientă 

și există o lipsă de stimulente pentru 

descărcarea deșeurilor pe uscat. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) În pofida îmbunătățirilor, 

cantitatea de deșeuri alimentare, mai ales 

de pe navele de croazieră, poate fi în 

continuare ridicată. Practicile de 

gestionare a deșeurilor alimentare rămân 

un domeniu în care este nevoie de 

dezvoltarea unor practici de colectare 

separată și reutilizare. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Colectarea separată a deșeurilor 

provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de 

pescuit abandonate, este necesară pentru a 

asigura recuperarea lor ulterioară în lanțul 

de gestionare a deșeurilor din aval. Gunoiul 

este adesea triat la bordul navelor în 

conformitate cu normele și standardele 

internaționale, iar legislația Uniunii ar 

trebui să se asigure că aceste eforturi de 

triere a deșeurilor de la bord nu sunt 

subminate de lipsa de măsuri pentru 

colectarea separată a deșeurilor pe uscat. 

(12) Colectarea separată a deșeurilor 

provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de 

pescuit abandonate, este necesară pentru a 

asigura recuperarea lor ulterioară în scopul 

reutilizării sau al reciclării în lanțul de 

gestionare a deșeurilor din aval și în scopul 

prevenirii daunelor cauzate de acestea 

animalelor și mediilor marine. Gunoiul 

este adesea triat la bordul navelor în 

conformitate cu normele și standardele 

internaționale, iar legislația Uniunii ar 

trebui să se asigure că aceste eforturi de 

triere a deșeurilor de la bord nu sunt 

subminate de lipsa de măsuri pentru 

colectarea separată a deșeurilor pe uscat. 

Statele membre ar trebui să încurajeze 

sistemele de colectare separată care sunt 

cele mai adecvate caracteristicilor 
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porturilor. 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Colectarea separată a deșeurilor, 

cum ar fi deșeurile alimentare, lubrifianții 

și păcura, ar trebui dezvoltată în 

continuare, cu scopul specific de a 

permite reutilizarea acestora în 

conformitate cu principiile economiei 

circulare. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Deși cea mai mare parte a 

deșeurilor marine provine de la activități de 

pe uscat, industria transportului maritim, 

inclusiv sectoarele pescuitului și al 

activităților de agrement, contribuie, de 

asemenea, în mod semnificativ, prin 

evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor din 

plastic și a uneltelor de pescuit abandonate, 

care sunt evacuate direct în mare. 

(13) Deși cea mai mare parte a 

deșeurilor marine provine de la activități de 

pe uscat, industria transportului maritim, 

inclusiv sectoarele pescuitului și al 

activităților de agrement, contribuie, de 

asemenea, în mod semnificativ, prin 

evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor din 

plastic și a uneltelor de pescuit abandonate, 

care sunt evacuate direct în mare. Comisia 

estimează că materialele plastice 

reprezintă mai mult de 80 % din deșeurile 

marine și că echipamentele de pescuit 

care conțin materiale plastice reprezintă 

27 % din deșeurile marine găsite pe 

plajele europene, echivalentul a 11 000 de 

tone pe an. 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (13a) Directiva 2008/98/CE stabilește 

măsurile de prevenire a generării de 

deșeuri pe care statele membre ar trebui 

să le ia pentru a preveni generarea de 

deșeuri. Aceste măsuri ar trebui să 

includă obiectivul de a stopa generarea 

deșeurilor marine pentru a contribui la 

realizarea obiectivului de dezvoltare 

durabilă al ONU de prevenire și de 

reducere semnificativă a tuturor tipurilor 

de poluare marină. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13b) Platformele fixe sau plutitoare 

contribuie și ele la generarea de deșeuri 

marine și ar trebui să aibă obligația de a 

avea un plan de gestionare a deșeurilor și 

de a-și descărca deșeurile în porturile 

Uniunii la intervale regulate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Convenția internațională a OMI 

din 13 februarie 2004 privind controlul și 

gestionarea apei de balast și a 

sedimentelor navelor (denumită în 

continuare „Convenția BWM”) a intrat în 

vigoare la 8 septembrie 2017. Convenția 

BWM obligă toate navele să aplice 

proceduri de gestionare a apei de balast 

conform standardelor OMI și impune ca 

porturile și terminalele desemnate pentru 

curățarea și repararea rezervoarelor de 

balast să dispună de instalații adecvate 

care să asigure recepția sedimentelor. 
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Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a aborda problema 

deșeurilor marine în mod eficient, este 

fundamental să se asigure nivelul adecvat 

de stimulente pentru descărcarea deșeurilor 

în instalațiile portuare de preluare, în 

special a gunoaielor. Acest lucru se poate 

realiza prin intermediul unui sistem de 

recuperare a costurilor, care necesită 

aplicarea unei taxe indirecte, care este 

datorată indiferent dacă sunt descărcate sau 

nu deșeuri și care ar trebui să ofere un 

drept de descărcare a deșeurilor fără taxe 

directe suplimentare. Sectoarele pescuitului 

și al activităților de agrement, dată fiind 

contribuția lor la producerea deșeurilor 

marine, ar trebui, de asemenea, să fie 

incluse în acest sistem. 

(18) Pentru a aborda problema 

deșeurilor marine în mod eficient, este 

fundamental să se asigure nivelul adecvat 

de stimulente pentru descărcarea deșeurilor 

în instalațiile portuare de preluare, în 

special a gunoaielor. Acest lucru se poate 

realiza prin intermediul unui sistem de 

recuperare a costurilor, care necesită 

aplicarea unei taxe indirecte, care este 

datorată indiferent dacă sunt descărcate sau 

nu deșeuri și care ar trebui să ofere un 

drept de descărcare a deșeurilor fără taxe 

directe suplimentare. Sectoarele pescuitului 

și al activităților de agrement, dată fiind 

contribuția lor la producerea deșeurilor 

marine, ar trebui, de asemenea, să fie 

incluse în acest sistem. Descărcarea 

deșeurilor pescuite în mod pasiv nu ar 

trebui să genereze costuri suplimentare 

pentru navele de pescuit. 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Pescarii pot juca un rol important 

în curățarea deșeurilor marine prin 

aducerea deșeurilor pescuite în mod pasiv 

înapoi în port, astfel încât să poată fi 

gestionate în mod corespunzător. Pentru a 

promova predarea deșeurilor pescuite 

pasiv prinse în plase în timpul 

operațiunilor normale de pescuit, statele 

membre ar trebui să suporte costurile 

asociate cu colectarea în instalații 

portuare și cu preluarea și gestionarea 

ulterioară, din venituri generate de surse 
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de venit alternative. 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18b) Pentru a aborda problema 

deșeurilor marine în mod eficient, statele 

membre ar trebui, de asemenea, să 

depună eforturi pentru a elabora strategii 

și planuri pentru a reduce numărul 

cazurilor de abandonare a uneltelor de 

pescuit în mare, folosind, de exemplu, 

granturi din Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 

precum și cu sprijinul fondurilor 

structurale aferente obiectivului de 

cooperare teritorială europeană și cu 

implicarea activă necesară a regiunilor. 

De asemenea, ar trebui încurajate noile 

instrumente de guvernanță și bunele 

practici, cum ar fi cele studiate în Marea 

Adriatică, în contextul proiectelor 

cofinanțate din fonduri aferente 

obiectivului cooperării teritoriale 

europene, recunoscând, de asemenea, un 

nou rol pentru flotele de pescuit, și anume 

acela de santinele ale mării. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Ar trebui dezvoltat în continuare 

conceptul de „navă ecologică” în legătură 

cu gestionarea deșeurilor, astfel încât un 

sistem eficient de recompensare să poată fi 

pus în aplicare pentru navele care își reduc 

cantitățile de deșeuri la bord. 

(19) Ar trebui implementat conceptul de 

„navă ecologică” în legătură cu gestionarea 

deșeurilor În întreaga Uniune ar trebui 

instituite cerințe minime și cât mai 

armonizate, astfel încât un sistem eficient 

de recompensare să poată fi pus în aplicare 

pentru navele care își reduc cantitățile de 

deșeuri la bord, prin prevenirea generării 

și gestionarea ecologică durabilă a 
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deșeurilor, în conformitate cu cele mai 

bune practici și cu orientările OMI din 

2017 pentru punerea în aplicare a anexei 

V la Convenția MARPOL. Statele membre 

ar trebui să încurajeze practicile dincolo 

de standardele obligatorii. 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Reziduurile de încărcătură rămân în 

proprietatea proprietarului încărcăturii 

după descărcarea mărfii la terminal și, 

adesea, au o valoare economică. Din acest 

motiv, reziduurile de încărcătură nu ar 

trebui să fie incluse în sistemele de 

recuperare a costurilor și de aplicare a taxei 

indirecte; taxa percepută pentru 

descărcarea de reziduuri de încărcătură ar 

trebui să fie achitată de utilizatorul 

instalației de preluare, astfel cum se 

specifică în aranjamentele contractuale 

între părțile în cauză sau în alte 

aranjamente locale. 

(20) Reziduurile de încărcătură rămân în 

proprietatea proprietarului încărcăturii 

după descărcarea mărfii la terminal și, 

adesea, au o valoare economică. Din acest 

motiv, reziduurile de încărcătură nu ar 

trebui să fie incluse în sistemele de 

recuperare a costurilor și de aplicare a taxei 

indirecte; taxa percepută pentru 

descărcarea de reziduuri de încărcătură ar 

trebui să fie achitată de utilizatorul 

instalației de preluare, astfel cum se 

specifică în aranjamentele contractuale 

între părțile în cauză sau în alte 

aranjamente locale. Totuși, acest lucru nu 

ar trebui să se aplice deșeurilor de 

încărcături care nu sunt ușor de 

recuperat, cum ar fi substanțele plutitoare 

persistente cu vâscozitate ridicată, precum 

parafina. Astfel de substanțe pot avea o 

valoare economică mică și, prin urmare, 

riscă să fie eliminate pe mare dacă nu 

sunt eliminate în mod corespunzător în 

instalațiile portuare de preluare. 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Pentru a crește nivelul de 

siguranța maritimă și a consolida 

protecția mediului marin, Directiva 

2005/35/CE a Parlamentului European și 
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a Consiliului1a ar trebui modificată pentru 

a trata în dreptul Uniunii și poluarea 

generată de deșeurile provenite de la 

nave, astfel cum este definită în anexele 

IV-VI la Convenția MARPOL, și a 

asigura faptul că persoanelor care se fac 

vinovate de descărcări ilegale de deșeuri li 

se aplică sancțiuni adecvate. 

 _________________ 

 1a Directiva 2005/35/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind poluarea cauzată 

de nave și introducerea unor sancțiuni, 

inclusiv sancțiuni penale, pentru 

infracțiunile de poluare (JO L 255, 

30.9.2005, p. 11). 

Justificare 

Directiva 2005/35/CE instituie norme privind impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de 

substanțe poluante provenite de la nave. Aceasta vizează în prezent numai deșeurile 

prevăzute în anexele I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac) la Marpol. 

Aceasta ar trebui modificată pentru a include, de asemenea, poluarea cu ape uzate de la nave 

(anexa IV), poluarea cu gunoi provenit de la nave (anexa V) și poluarea atmosferei (anexa 

VI). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Monitorizarea și asigurarea punerii 

în aplicare ar trebui facilitate prin 

intermediul unui sistem bazat pe raportarea 

electronică și schimbul de informații. În 

acest scop, actualul sistem de informare și 

monitorizare instituit în conformitate cu 

Directiva 2000/59/CE ar trebui să fie 

dezvoltat în continuare și să continue să fie 

exploatat pe baza sistemelor electronice de 

date existente, în special sistemul de 

schimb de informații maritime al Uniunii 

(SafeSeaNet) și baza de date privind 

inspecțiile (THETIS). Sistemul ar trebui, 

(24) Monitorizarea și asigurarea punerii 

în aplicare ar trebui facilitate prin 

intermediul unui sistem bazat pe raportarea 

electronică și schimbul de informații. În 

acest scop, actualul sistem de informare și 

monitorizare instituit în conformitate cu 

Directiva 2000/59/CE ar trebui să fie 

dezvoltat în continuare și să continue să fie 

exploatat pe baza sistemelor electronice de 

date existente, în special sistemul de 

schimb de informații maritime al Uniunii 

(SafeSeaNet) și baza de date privind 

inspecțiile (THETIS). Sistemul ar trebui, 
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de asemenea, să includă informații privind 

instalațiile portuare de preluare în diferitele 

porturi. 

de asemenea, să includă informații privind 

instalațiile portuare de preluare în diferitele 

porturi și uneltele de pescuit pierdute. 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a ține seama de evoluțiile la 

nivel internațional și pentru a promova 

practici de gestionare rațională din punct 

de vedere ecologic a deșeurilor la bordul 

navelor, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea prezentei directive 

pentru a se actualiza trimiterile la 

instrumentele internaționale și anexele și 

pentru a modifica trimiterile la instrumente 

internaționale, cu scopul de a împiedica, în 

cazul în care este necesar, ca modificările 

aduse acestor instrumente internaționale să 

se aplice în sensul prezentei directive și 

pentru a elabora criterii comune privind 

recunoașterea statutului de „nave 

ecologice” în scopul acordării unui nivel 

redus al taxei pentru deșeuri pentru aceste 

nave. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți. Atunci când pregătește 

și elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, în 

timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

(30) Pentru a ține seama de evoluțiile la 

nivel internațional și pentru a promova 

practici de gestionare rațională din punct 

de vedere ecologic a deșeurilor la bordul 

navelor, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea prezentei directive 

pentru a se actualiza trimiterile la 

instrumentele internaționale și anexele și 

pentru a modifica trimiterile la instrumente 

internaționale, cu scopul de a împiedica, în 

cazul în care este necesar, ca modificările 

aduse acestor instrumente internaționale să 

se aplice în sensul prezentei directive și 

pentru a modifica criterii comune privind 

recunoașterea statutului de „nave 

ecologice”, ținând seama totodată de 

bunele practici existente și de schemele 

ascendente, în scopul acordării unui nivel 

redus al taxei pentru deșeuri pentru aceste 

nave. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți. Atunci când pregătește 

și elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, în 

timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (aa) „platformă fixă sau plutitoare” 

înseamnă orice platformă fixă sau 

plutitoare, inclusiv platforme de foraj, 

instalații plutitoare de producție, stocare, 

încărcare sau descărcare, folosite pentru 

producerea și stocarea oricărei substanțe 

sau a oricărei materii, în stare solidă, 

lichidă sau gazoasă, situată în larg; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „deșeurile provenite de la nave” 

înseamnă toate deșeurile, inclusiv 

reziduurile de încărcătură, care sunt 

generate în timpul operațiunilor unei nave 

sau în cursul încărcării, descărcării și 

operațiunilor de curățare, sau deșeurile care 

sunt prinse în plase în timpul operațiunilor 

de pescuit și intră sub incidența anexelor I, 

II, IV, V și VI la MARPOL; 

(c) „deșeurile provenite de la nave” 

înseamnă toate deșeurile, inclusiv 

reziduurile de încărcătură, care sunt 

generate în timpul operațiunilor unei nave 

sau ale unei platforme fixe sau plutitoare 

sau în cursul încărcării, descărcării, al 

operațiunilor de curățare și de reparare a 

navelor, inclusiv sedimentele rezultate în 

urma curățării sau a reparării tancurilor 

de balast sau deșeurile care sunt prinse în 

plase în timpul operațiunilor de pescuit și 

intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și 

VI la MARPOL; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) „deșeuri pescuite pasiv” înseamnă 

deșeurile care au fost colectate 

neintenționat în plase în timpul 

operațiunilor de pescuit; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d 



 

PE622.225v02-00 16/36 AD\1162817RO.docx 

RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „reziduuri de încărcătură” înseamnă 

resturile din încărcătura de la bord care 

rămân pe punte sau în cale după încărcare 

și descărcare, inclusiv excedentul sau 

scurgerile la încărcare și descărcare, în 

stare umedă sau uscată sau antrenate în apa 

de epurare, cu excepția prafului de marfă 

rămas pe punte după curățare sau a prafului 

de pe suprafețele exterioare ale navei; 

(d) „reziduuri de încărcătură” înseamnă 

resturile din încărcătura de la bord care 

rămân pe punte, în cale sau în tancuri după 

încărcare și descărcare, inclusiv excedentul 

sau scurgerile la încărcare și descărcare, în 

stare umedă sau uscată sau antrenate în apa 

de epurare, cu excepția prafului de marfă 

rămas pe punte după curățare sau a prafului 

de pe suprafețele exterioare ale navei; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) „unelte de pescuit” înseamnă orice 

articole sau componente ale unui 

echipament care sunt utilizate în activitatea 

de pescuit și acvacultură pentru a atrage 

sau a captura resurse biologice marine sau 

care plutesc la suprafața mării și care sunt 

utilizate cu scopul de a atrage și de a 

captura astfel de resurse biologice marine; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera l 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) „capacitate suficientă de stocare” 

înseamnă o capacitate suficientă pentru a 

depozita deșeurile la bord din momentul 

plecării până la portul de escală următor, 

inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi 

generate în timpul călătoriei; 

(l) „capacitate suficientă de stocare” 

înseamnă o capacitate dedicată suficientă 

pentru fiecare tip de deșeu care urmează 

să fie depozitat la bord din momentul 

plecării până la portul de escală următor, 

inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi 

generate în timpul călătoriei; 

 

Amendamentul  26 
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Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) porturile și terminalele unde are 

loc curățarea sau repararea tancurilor de 

balast dispun de instalații portuare de 

preluare adecvate pentru preluarea 

sedimentelor; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Instalațiile portuare de preluare 

permit gestionarea deșeurilor provenite de 

la nave în mod corespunzător din punct de 

vedere ecologic, în conformitate cu 

cerințele Directivei 2008/98/CE și cu alte 

acte legislative relevante ale Uniunii 

privind deșeurile. În acest scop, statele 

membre asigură colectarea separată a 

deșeurilor provenite de la nave în porturi, 

astfel cum se prevede în legislația Uniunii 

privind deșeurile, în special în Directiva 

2008/98/CE, Directiva 2012/19/UE și 

Directiva 2006/66/CE. Litera (c) se aplică 

fără a aduce atingere cerințelor mai stricte 

impuse de Regulamentul (CE) nr. 

1069/2009 pentru gestionarea deșeurilor de 

catering din transporturile internaționale. 

(c) Instalațiile portuare de preluare 

permit gestionarea deșeurilor provenite de 

la nave în mod corespunzător din punct de 

vedere ecologic, în conformitate cu 

cerințele Directivei 2008/98/CE și cu alte 

acte legislative relevante ale Uniunii 

privind deșeurile. În acest scop, statele 

membre asigură colectarea separată a 

deșeurilor provenite de la nave în porturi, 

pentru a facilita reutilizarea și reciclarea, 

astfel cum se prevede în legislația Uniunii 

privind deșeurile, în special în Directiva 

2008/98/CE, Directiva 94/62/CE1aa 

Parlamentului European și a Consiliului, 

Directiva 2012/19/UE și Directiva 

2006/66/CE. Litera (c) se aplică fără a 

aduce atingere cerințelor mai stricte impuse 

de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 

pentru gestionarea deșeurilor de catering 

din transporturile internaționale. 

 _________________ 

 1a Directiva 94/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 

decembrie 1994 privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje (JO L 365, 

31.12.1994, p. 10) 

 

Amendamentul  28 
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Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Autoritățile portuare 

corespunzătoare sau, în absența acestora, 

autoritățile competente se asigură că se 

iau măsuri de securitate suficiente pentru 

ca operațiunile de livrare sau de preluare 

a deșeurilor să fie efectuate astfel încât să 

se evite riscurile, atât la nivel personal, 

cât și la nivelul mediului, în porturile 

vizate de prezenta directivă. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Un plan adecvat de preluare și 

tratare a deșeurilor este instituit și pus în 

aplicare pentru fiecare port după 

consultarea părților interesate, în special a 

utilizatorilor porturilor sau a 

reprezentanților lor. Aceste consultări 

trebuie să aibă loc atât în etapa inițială de 

elaborare a planurilor, cât și după 

adoptarea lor, în special în cazul în care au 

avut loc modificări semnificative cu privire 

la cerințele prevăzute la articolele 4, 6 și 7. 

Cerințele detailate cu privire la dezvoltarea 

acestor planuri sunt stabilite în anexa 1. 

1. Un plan adecvat de preluare și 

tratare a deșeurilor este instituit și pus în 

aplicare pentru fiecare port după 

consultarea părților interesate, inclusiv a 

utilizatorilor porturilor sau a 

reprezentanților lor și a societății civile. 

Aceste consultări trebuie să aibă loc atât în 

etapa inițială de elaborare a planurilor, cât 

și după adoptarea lor, în special în cazul în 

care au avut loc modificări semnificative 

cu privire la cerințele prevăzute la 

articolele 4, 6 și 7. Cerințele detailate cu 

privire la dezvoltarea acestor planuri sunt 

stabilite în anexa 1. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Porturile foarte mici, care sunt 

caracterizate exclusiv de traficul redus 

sau rar al ambarcațiunilor de agrement, 
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pot fi exceptate de la aplicarea prezentului 

articol, în cazul în care instalațiile lor 

portuare de preluare sunt integrate în 

sistemul de gestionare a deșeurilor 

administrat de către sau în numele 

municipalității, iar statele membre în care 

se află aceste porturi asigură punerea la 

dispoziția utilizatorilor acestor porturi a 

informațiilor privind sistemul de 

gestionare a deșeurilor. 

 Statele membre în care sunt situate astfel 

de porturi notifică respectivele porturi 

prin mijloace electronice în partea 

sistemului de informații, monitorizare și 

executare menționat la articolul 14. 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Secțiunea 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Descărcarea de deșeuri provenite de la 

nave 

Deversarea și descărcarea de deșeuri 

provenite de la nave 

[Amendamentul este corelat cu amendamentul la articolul 7 alineatul (1).] 

Justificare 

Secțiunea ar trebui să se ocupe și de interdicțiile de descărcare aplicabile conform 

Convenției MARPOL. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Descărcarea de deșeuri provenite de la 

nave 

Deversarea și descărcarea de deșeuri 

provenite de la nave 

[Amendamentul este corelat cu amendamentul la articolul 7 alineatul (1).] 
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Justificare 

Articolul ar trebui să se ocupe și de interdicțiile de descărcare aplicabile conform Convenției 

MARPOL. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comandantul unei nave care face 

escală într-un port al Uniunii trebuie, 

înainte de a părăsi portul, să descarce toate 

deșeurile transportate la bordul navei într-o 

instalație portuară de preluare în 

conformitate cu normele relevante privind 

deversarea prevăzute în Convenția 

MARPOL. 

1. Comandantul unei nave care face 

escală într-un port al Uniunii trebuie, 

înainte de a părăsi portul, să descarce toate 

deșeurile transportate la bordul navei într-o 

instalație portuară de preluare și după ce 

iese din port nu trebuie să deverseze 

deșeuri în mare, în conformitate cu 

reglementările și normele relevante 

privind predarea și deversarea prevăzute în 

Convenția MARPOL. Această cerință se 

aplică, de asemenea, sedimentelor de la 

curățarea și repararea tancurilor de 

balast, în conformitate cu Convenția 

BWM. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. În cazul în care următorul port de 

escală se află în afara Uniunii sau în 

cazul în care există motive întemeiate să 
se creadă că în următorul port de escală nu 

sunt disponibile instalații adecvate sau dacă 

acest port nu este cunoscut, statul membru 

solicită navei să descarce întreaga cantitate 

de deșeuri înainte de plecare. 

7. În cazul în care, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a 

informațiilor disponibile în format 

electronic în sistemul de informare, 

monitorizare și aplicare menționat la 

articolul 14 din prezenta directivă sau în 

GISIS, nu se poate stabili că în următorul 

port de escală sunt disponibile instalații 

adecvate sau dacă acest port nu este 

cunoscut, statul membru solicită navei să 

descarce întreaga cantitate de deșeuri 

înainte de plecare. 
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Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. Comandantul unei platforme fixe 

sau plutitoare se asigură că deșeurile de 

pe platforma respectivă sunt descărcate 

într-o instalație portuară de preluare, la 

intervale regulate, în conformitate cu 

Convenția MARPOL. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Comandantul unei nave care face escală 

într-un port al Uniunii, înainte a părăsi 

portul, aplică proceduri de spălare 

prealabilă a substanțelor plutitoare 

persistente cu vâscozitate ridicată, inclusiv 

a parafinei, în conformitate cu anexa II la 

Convenția MARPOL, și evacuează orice 

reziduuri sau amestecuri de apă în portul 

de descărcare până când tancul este gol, 

iar în conductele de evacuare nu mai sunt 

reziduuri. 

Justificare 

Având în vedere adoptarea de către PPR, în februarie 2018, a unor proiecte de amendamente 

care prevăd spălarea prealabilă a tancurilor care transportă substanțe plutitoare persistente 

cu vâscozitate ridicată, care vor fi examinate în vederea adoptării în anexa II la Rezoluția 

MEPC 73, UE ar trebui să includă aceste cerințe în Directiva IPP revizuită, integrându-le 

astfel în dreptul Uniunii, adăugând obligația de a se asigura că conductele de evacuare nu 

prezintă reziduuri. În mod specific, parafina este deversată pe mare și ajunge pe plajele 

europene, provocând, printre altele, daune faunei sălbatice. 
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Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că toate 

costurile de exploatare a instalațiilor 

portuare de preluare pentru primirea și 

tratarea deșeurilor provenite de la nave, 

altele decât reziduurile de încărcătură, sunt 

acoperite prin colectarea unei taxe de la 

nave. Aceste costuri cuprind elementele 

enumerate în anexa 4. 

1. Statele membre se asigură că toate 

costurile de exploatare a instalațiilor 

portuare de preluare pentru primirea și 

tratarea deșeurilor provenite de la nave, 

inclusiv reziduurilor de încărcătură care 

conțin substanțe plutitoare persistente cu 

vâscozitate ridicată, cu excepția altor 

reziduuri de încărcătură, sunt acoperite 

prin colectarea unei taxe de la nave. Aceste 

costuri cuprind elementele enumerate în 

anexa 4. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) pentru a oferi un stimulent maxim 

pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se 

menționează în anexa V la Convenția 

MARPOL, inclusiv a deșeurilor care au 

fost colectate în plase în timpul 

operațiunilor de pescuit, taxa indirectă care 

urmează să fie percepută trebuie să acopere 

toate costurile instalațiilor portuare de 

preluare pentru aceste deșeuri, pentru a se 

asigura un drept de descărcare fără taxe 

directe suplimentare;. 

(c) pentru a oferi un stimulent maxim 

pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se 

menționează în anexa V la Convenția 

MARPOL, inclusiv a deșeurilor care au 

fost colectate în plase în timpul 

operațiunilor de pescuit și a reziduurilor 

de încărcătură care conțin substanțe 

plutitoare persistente cu vâscozitate 

ridicată, taxa indirectă care urmează să fie 

percepută trebuie să acopere toate costurile 

instalațiilor portuare de preluare pentru 

aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept 

de descărcare fără taxe directe 

suplimentare; 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) pentru a evita ca utilizatorii 

portuari să suporte costurile de colectare 

la instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor pescuite în mod pasiv și 

costurile cu prelucrarea ulterioară a 

acestora, statele membre acoperă 

respectivele costuri integral din fondurile 

generate de sursele alternative de venituri 

enumerate în anexa 4; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Taxele trebuie să fie reduse în cazul 

în care proiectarea, echipamentul și 

exploatarea navei sunt de așa natură încât 

se poate demonstra că nava produce 

cantități reduse de deșeuri și își gestionează 

deșeurile în mod durabil și rațional din 

punct de vedere ecologic. Comisia este 

împuternicită, prin intermediul unor acte 

delegate în conformitate cu articolul 19, să 

definească criteriile pe baza cărora se 

stabilește că o navă respectă cerințele 

menționate la prezentul alineat în ceea ce 

privește gestionarea deșeurilor la bordul 

navei. 

5. Taxele trebuie să fie reduse în cazul 

în care proiectarea, echipamentul, politicile 

în domeniul achizițiilor publice și 

exploatarea navei sunt de așa natură încât 

se poate demonstra că nava produce 

cantități reduse de deșeuri din categoria de 

deșeuri pentru care se aplică taxe și își 

gestionează deșeurile în mod durabil și 

rațional din punct de vedere ecologic, în 

conformitate cu anexa 4a pentru alte nave 

decât navele de pescuit și în conformitate 

cu anexa 4b pentru navele de pescuit. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 19 

pentru a modifica anexele 4a și 4b, pentru 

a modifica cerințele minime armonizate. 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) exceptarea nu are un impact 

negativ asupra siguranței maritime, 

sănătății, condițiilor de viață sau de 

muncă la bordul navelor și nici asupra 
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mediului marin; 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În ceea ce privește inspecția navelor 

care nu intră în domeniul de aplicare al 

Directivei 2009/16/CE, statele membre se 

asigură că sunt inspectate cel puțin 20 % 

din numărul total de nave individuale 

pentru fiecare dintre categoriile enumerate 

mai jos: 

1. În ceea ce privește inspecția navelor 

care nu intră în domeniul de aplicare al 

Directivei 2009/16/CE, statele membre se 

asigură că sunt inspectate cel puțin 20 % 

din numărul total de nave individuale pe an 

pentru fiecare dintre categoriile enumerate 

mai jos: 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre stabilesc proceduri 

pentru inspectarea navelor de pescuit cu 

un tonaj brut mai mic de 100 de tone, 

precum și a ambarcațiunilor de agrement 

cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, 

pentru a asigura conformitatea cu 

cerințele aplicabile din prezenta directivă, 

asigurând faptul că inspecțiile sunt 

efectuate anual pentru cel puțin 20 % din 

totalul navelor de pescuit și de agrement 

individuale care fac escală în statul 

membru în cauză. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Rezultatele inspecțiilor menționate 

la alineatul (1) sunt înregistrate în sistemul 

2. Rezultatele inspecțiilor menționate 

la alineatele (1) și (1a) sunt înregistrate în 
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de informare, monitorizare și aplicare 

prevăzut la articolul 15 din prezenta 

directivă. 

sistemul de informare, monitorizare și 

aplicare prevăzut la articolul 15 din 

prezenta directivă. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre stabilesc proceduri 

pentru inspectarea navelor de pescuit cu 

un tonaj brut mai mic de 100 de tone, 

precum și a ambarcațiunilor de agrement 

cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, 

pentru a asigura conformitatea cu 

cerințele aplicabile din prezenta directivă. 

eliminat 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) în cazul pierderii uneltelor de 

pescuit, informațiile solicitate în temeiul 

articolului 48 din Regulamentul (CE) 

nr. 1224/2009 al Consiliului1a; 

 ______________ 

 1a Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 

Consiliului din 20 noiembrie 2009 de 

stabilire a unui sistem comunitar de 

control pentru asigurarea respectării 

normelor politicii comune în domeniul 

pescuitului, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 

2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 

768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 

2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 

509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 

1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 

1342/2008 și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 

nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 



 

PE622.225v02-00 26/36 AD\1162817RO.docx 

RO 

(JO L 343, 22.12.2009, p. 1). 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru raportarea pierderii 

uneltelor de pescuit, se conferă Comisiei 

competențe de executare pentru a defini 

formatul raportării. Actele de punere în 

aplicare respective se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 20 alineatul (2). 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Pe baza datelor care îi sunt 

raportate în conformitate cu alineatul (2) 

litera (da), Comisia publică, până la 31 

decembrie 2022 și, ulterior, din doi în doi 

ani, un raport de sinteză referitor la 

pierderea uneltelor de pescuit. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia se asigură că baza de date 

privind inspecțiile face posibilă 

recuperarea oricăror date relevante 

raportate de statele membre pentru 

monitorizarea punerii în aplicare a 

directivei. 

4. Comisia se asigură că baza de date 

privind inspecțiile face posibilă 

recuperarea oricăror date relevante 

raportate de statele membre pentru 

monitorizarea punerii în aplicare a 

directivei. Comisia revizuiește în mod 

regulat baza de date pentru a monitoriza 
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punerea în aplicare a directivei și atrage 

atenția asupra oricăror îndoieli legate de 

punerea în aplicare generală, în vederea 

inițierii măsurilor corective. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia prevede organizarea schimbului 

de experiență între autoritățile naționale ale 

statelor membre și experți, inclusiv cei din 

sectorul privat, cu privire la aplicarea 

prezentei directive în porturile Uniunii. 

Comisia prevede organizarea schimbului 

de experiență între autoritățile naționale ale 

statelor membre și experți, inclusiv cei din 

sectorul privat și societatea civilă, cu 

privire la aplicarea prezentei directive în 

porturile Uniunii. 

Justificare 

Schimbul de experiență nu ar trebui să se desfășoare numai între autoritățile naționale și 

experții din sectorul privat, ci ar trebui să includă experții care provin din societatea civilă. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre, cel mai târziu în termen 

de ... [12 luni de la data adoptării 

prezentei directive] și, ulterior, la fiecare 

doi ani, raportează Comisiei cu privire la 

cele mai bune practici privind gestionarea 

durabilă a deșeurilor la bordul navelor și 

în porturile lor. La șase luni după fiecare 

termen de raportare, Comisia elaborează 

un raport cu privire la aceste bune 

practici pentru a oferi orientări cu privire 

la realizarea obiectivelor prezentei 

directive. 

 

Amendamentul  52 
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Propunere de directivă 

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 1 (nou) 

Directiva 2005/35/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 20a 

 Modificări ale Directivei 2005/35/CE 

 Directiva 2005/35/CE se modifică după 

cum urmează: 

 (1) La articolul 2, punctul 2 se 

înlocuiește cu următorul text: 

2. „substanțe poluante” înseamnă 

substanțele prevăzute la anexele I 

(hidrocarburi) și II (substanțe lichide 

nocive în vrac) la Marpol 73/78; 

„2. „substanțe poluante” înseamnă 

substanțele prevăzute la anexele I 

(hidrocarburi), II (substanțe lichide nocive 

în vrac), IV (ape uzate de la nave), V 

(gunoi) și VI (reziduuri responsabile de 

poluarea aerului) la Marpol 73/78, în 

versiunea sa actualizată;” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116&from=EN)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune 

modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.] 

Justificare 

Directiva 2005/35/CE instituie norme privind impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de 

substanțe poluante provenite de la nave. Aceasta vizează în prezent numai deșeurile 

prevăzute în anexele I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac) la Marpol. 

Directiva ar trebui modificată pentru a include deversările prevăzute în anexa IV (ape uzate 

de la nave), anexa V (gunoi) și VI (poluarea atmosferei). Astfel de deversări, dacă au fost 

săvârșite cu intenție, prin imprudență sau prin neglijență gravă, ar trebui considerate, de 

asemenea, infracțiuni. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 2 (nou) 

Directiva 2005/35/CE 

Articolul 5 – alineatul 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (2)  La articolul 5, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN
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1.  O deversare de substanțe poluante 

într-una dintre zonele menționate la 

articolul 3 alineatul (1) nu se consideră 

încălcare în cazul în care îndeplinește 

condițiile menționate în anexa I Regulile 

15, 34, 4.1 sau 4.3 sau în anexa II Regulile 

13, 3.1.1 sau 3.1.3 la Convenția Marpol 

73/78. 

„1.  O deversare de substanțe poluante 

într-una dintre zonele menționate la 

articolul 3 alineatul (1) nu se consideră 

încălcare în cazul în care îndeplinește 

condițiile menționate în anexa I Regulile 

15, 34, 4.1 sau 4.3 sau în anexa II Regulile 

13, 3.1.1 sau 3.1.3, în anexa IV Regulile 3 

și 11, în anexa V Regulile 4, 5, 6 sau 7 ori 

în anexa VI Regula 3 la Convenția Marpol 

73/78, în versiunea sa actualizată.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116&from=EN)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune 

modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.] 

Justificare 

Având în vedere modificarea definiției substanțelor poluante, excepțiile trebuie modificate în 

consecință. Excepțiile ar trebui să le reflecte pe cele din Convenția MARPOL. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 3 (nou) 

Directiva 2005/35/CE 

Articolul 5 – alineatul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (3)  La articolul 5, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2.  O deversare de substanțe poluante 

în zonele menționate la articolul 3 alineatul 

(1) literele (c), (d) și (e) nu se consideră 

încălcare săvârșită de proprietar, de 

comandant sau de echipajul navei în cazul 

în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

în anexa I Regula 4.2 sau în anexa II 

Regula 3.1.2 la Convenția Marpol 73/78. 

„2.  O deversare de substanțe poluante 

în zonele menționate la articolul 3 alineatul 

(1) literele (c), (d) și (e) nu se consideră 

încălcare săvârșită de proprietar, de 

comandant sau de echipajul navei în cazul 

în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

în anexa I Regula 4.2, în anexa II Regula 

3.1.2, în anexa IV Regulile 3 și 11, în 

anexa V Regulile 4, 5, 6 sau 7 ori în 

anexa VI Regula 3 la Convenția Marpol 

73/78, în versiunea sa actualizată.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116&from=EN)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune 

modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.] 
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Justificare 

Având în vedere modificarea definiției substanțelor poluante, excepțiile trebuie modificate în 

consecință. Excepțiile ar trebui să le reflecte pe cele din Convenția MARPOL. Nu există 

niciun motiv să se aplice excepții diferite în strâmtori, în zonele economice exclusive sau în 

marea liberă pentru substanțele poluante vizate în anexele IV, V sau VI. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Anexa 4 – subtitlul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Categorii de costuri operaționale și pentru 

administrarea IPP 

Categorii de costuri și venituri nete legate 

de exploatarea și administrarea 

instalațiilor portuare de preluare (IPP) 

Justificare 

Ar trebui indicate și veniturile nete. Ele ar trebui să fie folosite, printre altele, pentru a 

acoperi costurile deșeurilor pescuite în mod pasiv. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Anexa 4 – coloana 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Venituri nete 

 Încasările nete obținute din sistemele de 

gestionare a deșeurilor și din finanțările 

naționale/regionale, inclusiv elementele 

de venit enumerate mai jos: 

 - beneficii financiare nete provenind 

din sistemele de răspundere extinsă a 

producătorilor; 

 - alte venituri nete obținute din 

gestionarea deșeurilor, cum ar fi sistemele 

de reciclare; 

 - sprijin în cadrul Fondului 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime; 
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 - alte finanțări sau subvenții 

disponibile pentru porturi pentru 

gestionarea deșeurilor și pescuit. 

Justificare 

Ar trebui să fie stabilite veniturile nete. Ele ar trebui să fie folosite pentru a acoperi costurile 

deșeurilor pescuite în mod pasiv. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Anexa 4 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ANEXA 4a 

 CERINȚE PENTRU NAVE, ALTELE 

DECÂT NAVELE DE PESCUIT, 

PENTRU A BENEFICIA DE 

REDUCEREA TAXEI MENȚIONATE 

LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (5) 

 Pentru a putea beneficia de o reducere a 

taxei, navele, altele decât navele de 

pescuit, trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe: 

 a) adoptarea unui plan de gestionare 

a reducerii gunoiului cu măsuri și 

proceduri pentru reducerea la minim a 

îmbarcării materialelor care ar putea 

deveni deșeuri; 

 b) instituirea unor măsuri și 

proceduri pentru reducerea gunoiului 

produs în timpul achiziției rezervelor și 

proviziilor, inclusiv: 

 - utilizarea rezervelor în vrac și în 

ambalaje reciclate sau în ambalaje 

reutilizabile și containere; 

 - evitarea utilizării paharelor, 

ustensilelor, vaselor, prosoapelor, 

cârpelor și a altor elemente de unică 

folosință ori de câte ori este posibil; 

 - evitarea rezervelor care sunt 

fabricate din plastic sau sunt ambalate în 
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plastic, cu excepția cazului proiectate în 

mod specific pentru reutilizare; 

 c) instituirea unor măsuri și 

proceduri de reducere a gunoiului generat 

în timpul selecției materialelor pentru 

arimare și securizare sau protejare a 

încărcăturii de condițiile meteorologice, 

inclusiv: 

 - utilizarea unor huse permanente și 

reutilizabile pentru protejarea încărcăturii 

în loc de protecția din material plastic de 

unică folosință sau reciclabilă; 

 - utilizarea unor sisteme și metode 

de arimare care reutilizează materiale de 

dunaj, proptire, căptușire și ambalare; 

 d) implementarea separării și 

colectării la sursă, inclusiv furnizarea de 

recipiente de gunoi cu marcaj distinctiv la 

bordul navei pentru primirea și separarea 

gunoiului așa cum este produs; 

 e) acordarea de cursuri de formare a 

echipajului și implementarea procedurilor 

operaționale pentru a limita deversarea 

accidentală sau deliberată a deșeurilor; 

 f) punerea în aplicare a procedurilor 

disciplinare și existența sancțiunilor 

pentru abaterile angajaților care duc la 

deversarea deșeurilor în mare. 

Justificare 

Cerințele pentru a beneficia de o reducere a taxei ar trebui stabilite într-o anexă. Aceste 

cerințe se bazează pe orientările MARPOL. Dispozițiile privind formarea echipajului și 

procedurile disciplinare au fost adăugate de către raportor. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Anexa 4 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ANEXA 4b 

 CERINȚE PENTRU NAVELE DE 
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PESCUIT PENTRU A BENEFICIA DE 

REDUCEREA TAXEI MENȚIONATE 

LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (5) 

 Pentru a putea beneficia de o reducere a 

taxei, navele de pescuit trebuie să 

îndeplinească următoarele cerințe: 

 1. Pentru toate navele de pescuit: 

 - achizițiile de unelte de pescuit și 

componente concepute pentru a promova 

reutilizarea și reciclarea la sfârșitul 

ciclului de viață; 

 - formare pentru prevenirea și 

recuperarea pierderilor; 

 - predarea deșeurilor pescuite pasiv 

prinse în plase în timpul operațiunilor de 

pescuit în instalațiile portuare de 

preluare; 

 2. În plus față de cerințele de la 

punctul 1, pentru navele de pescuit cu o 

lungime de peste 12 metri în lungime: 

 a) adoptarea unui plan de gestionare 

a reducerii gunoiului cu măsuri și 

proceduri pentru reducerea la minim a 

îmbarcării materialelor care ar putea 

deveni deșeuri; 

 b) instituirea unor măsuri și 

proceduri pentru reducerea gunoiului 

produs în timpul achiziției rezervelor și 

proviziilor, inclusiv: 

 - utilizarea rezervelor în vrac și în 

ambalaje reciclate sau în ambalaje 

reutilizabile și containere; 

 - evitarea utilizării paharelor, 

ustensilelor, vaselor, prosoapelor, 

cârpelor și a altor elemente de unică 

folosință ori de câte ori este posibil; 

 - evitarea rezervelor care sunt 

fabricate din plastic sau sunt ambalate în 

plastic, cu excepția cazului proiectate în 

mod specific pentru reutilizare; 

 c) instituirea unor măsuri și 

proceduri de reducere a gunoiului generat 

în timpul selecției materialelor pentru 

arimare și securizare sau protejare a 
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încărcăturii de condițiile meteorologice, 

inclusiv: 

 - utilizarea unor huse permanente și 

reutilizabile pentru protejarea încărcăturii 

în loc de protecția din material plastic de 

unică folosință sau reciclabilă; 

 - utilizarea unor sisteme și metode 

de arimare care reutilizează materiale de 

dunaj, proptire, căptușire și ambalare; 

 d) implementarea separării și 

colectării la sursă, inclusiv furnizarea de 

recipiente de gunoi cu marcaj distinctiv la 

bordul navei pentru primirea și separarea 

gunoiului așa cum este produs; 

 e) acordarea de cursuri de formare a 

echipajului și implementarea procedurilor 

operaționale pentru a limita deversarea 

accidentală sau deliberată a deșeurilor; 

 f) punerea în aplicare a procedurilor 

disciplinare și existența sancțiunilor 

pentru abaterile angajaților care duc la 

deversarea deșeurilor în mare; 

 3. În plus față de cerințele de la 

punctul 1, pentru navele de pescuit cu o 

lungime mai mică de 12 metri care 

operează exclusiv în apele lor teritoriale 

sau care nu petrec niciodată mai mult de 

24 de ore pe mare: 

 - dispunerea la bord de echipamente 

pentru recuperarea uneltelor pierdute. 

Justificare 

Criteriile pentru o reducere a taxei pentru navele de pescuit ar trebui să fie stabilite în cadrul 

unei anexe. Unele cerințe ar trebui să se aplice tuturor navelor de pescuit, iar unele, 

suplimentare, doar anumitor nave mijlocii/mari sau mici. Pentru a putea beneficia de 

reducerea taxei, toate navele de pescuit ar trebui să achiziționeze plase reutilizabile și 

reciclabile. Navele de pescuit mijlocii/mari ar trebui să adopte măsuri de reducere a 

gunoaielor, bazate pe orientările MARPOL. Navele de pescuit mici ar trebui să fie stimulate 

să aibă la bord echipamente pentru recuperarea uneltelor pierdute. 
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