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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Recenta deversare de petrol din Golful Mexic rezultată în urma accidentului de pe platforma 
petrolieră Deepwater Horizon a evidențiat necesitatea de a pune accentul pe aspectele legate 
de siguranța maritimă și prevenirea poluării în mediul marin al UE. Parlamentul European a 
început să examineze aceste aspecte în Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la 
acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției petrolului în Europa (promovată inițial de 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară). 

Regulamentul propus de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 privind înființarea 
unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) reprezintă o primă oportunitate 
legislativă pentru Parlament, care poate examina modalități de consolidare a funcțiilor EMSA 
existente pentru a stimula realizarea obiectivelor în materie de protecție a mediului și 
capacitatea de reacție la accidente în apele UE. 

Regulamentul propus ar trebui să utilizeze la maxim cunoștințele în domeniu ale agenției și să 
consolideze rolul acesteia în acordarea de sprijin și asistență Comisiei și statelor membre în 
ceea ce privește prevenirea poluării provenite de la instalațiile offshore mobile de petrol și 
gaze și elaborarea cerințelor și orientărilor privind autorizarea explorării și producției de 
petrol și gaze. Regulamentul propus ar trebui, de asemenea, să prevadă sporirea rolului 
sistemelor de tipul CleanSeaNet și al sistemelor electronice de detectare utilizate de EMSA în 
activitatea sa în prezent, precum și extinderea funcțiilor de control ale EMSA, și să examineze 
potențialul acesteia de a îndeplini rolul de auditor independent în ceea ce privește autorizarea 
și responsabilitatea financiară.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin. 
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
pentru a include intervenția în situații de 
poluare cauzată de astfel activități. În plus, 
Agenția trebuie să acorde Comisiei 

(8) Unele evenimente recente au scos în 
evidență riscurile pe care activitățile 
offshore de explorare și producție a 
petrolului și gazelor le reprezintă pentru 
transportul maritim și mediul marin. 
Utilizarea capacității de intervenție a 
Agenției trebuie extinsă în mod explicit 
pentru a include prevenirea poluării și 
intervenția în situații de poluare cauzată de 
astfel activități. În plus, Agenția trebuie să 
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asistență în evaluarea gradului de siguranță 
al instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze pentru a identifica eventualele puncte 
slabe, contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe expertiza pe care aceasta a 
dobândit-o cu privire la siguranța și 
securitatea maritimă, la prevenirea poluării 
cauzate de nave și la intervenția în caz de 
poluare marină.

acorde Comisiei asistență în evaluarea 
gradului de siguranță al instalațiilor 
offshore mobile de petrol și gaze pentru a 
identifica eventualele puncte slabe, 
contribuția Agenției în acest sens bazându-
se pe expertiza pe care aceasta a dobândit-o 
cu privire la siguranța și securitatea 
maritimă, la prevenirea poluării cauzate de 
nave și de instalațiile offshore de petrol și 
gaze și la intervenția în caz de poluare 
marină. Agenția ar trebui, în special, cu 
ajutorul serviciului său de monitorizare și 
supraveghere prin satelit, să ajute 
Comisia și statele membre să detecteze și 
să abordeze efectele deversărilor de petrol 
generate de instalațiile offshore mobile de 
petrol și gaze.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia ar trebui să efectueze o 
revizuire cuprinzătoare a cerințelor în 
materie de autorizare și responsabilitate 
financiară legate de activitățile de 
explorare a hidrocarburilor și alte 
activități offshore și, dacă este cazul, să 
prezinte propuneri pentru cerințe mai 
armonizate la nivelul UE. În acest 
context, Comisia ar trebui să evalueze 
dacă Agenția ar trebui să aibă sarcina de 
a se asigura că o terță parte independentă 
efectuează un audit și un control în ceea 
ce privește autorizarea, asigurând astfel 
transparența și publicarea informațiilor 
privind practicile de mediu. 

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Sporirea sarcinilor și 
responsabilităților Agenției în ceea ce 
privește instalațiile offshore mobile de 
petrol și gaze ar trebui să se reflecte în 
mod corespunzător în bugetul adoptat în 
temeiul articolului 18 din Regulamentul 
(CE) nr. 1406/2002 și ar trebui să aibă ca 
rezultat creșterea numărului de angajați 
și a capacității de reacție la accidente a 
Agenției, necesară pentru ca aceasta să 
poată duce la îndeplinire aceste noi 
sarcini în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Sistemul electronic de detectare 
existent al Agenției ar putea fi introdus și 
ar fi util pentru alte tipuri de nave, având 
în vedere potențialul său de a îmbunătăți 
eficiența transportului maritim, oferind 
astfel un stimulent pentru transportul de 
mărfuri pe cale maritimă, în loc de 
rutieră. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cunoștințele Agenției în domeniile 
poluării și reacției la accidente în mediul 
marin ar fi utile, de asemenea, în 
elaborarea unor orientări privind 
autorizarea explorării și producției de 
petrol și gaze. Agenția ar trebui, prin 
urmare, să acorde Comisiei și statelor 
membre asistență pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre și 
al Consiliului de administrație.

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a 
asista Comisia în evaluarea aplicării 
legislației UE în mod eficace. Trebuie 
definit în mod clar rolul individual al 
Agenției, al Comisiei, al statelor membre și 
al Consiliului de administrație. În special, 
Agenția ar trebui să acorde asistență 
Comisiei la realizarea inspecțiilor în țările 
terțe din regiunea mediteraneană și 
regiunea Mării Negre în ale căror ape se 
desfășoară activități de explorare și 
producție de petrol și gaze.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 1 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția furnizează statelor membre și 
Comisiei asistența tehnică și științifică 
necesară, precum și expertiză de înalt nivel 
pentru a le ajuta să aplice corect legislația 
Uniunii în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime și al prevenirii poluării 
cauzate de navele maritime, să 
monitorizeze aplicarea acesteia și să 
evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

(2) Agenția furnizează statelor membre și 
Comisiei asistența tehnică și științifică 
necesară, precum și expertiză de înalt nivel 
pentru a le ajuta să aplice corect legislația 
Uniunii în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime și al prevenirii poluării 
cauzate de navele maritime și de 
instalațiile offshore mobile de petrol și 
gaze, să monitorizeze aplicarea acesteia și 
să evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura realizarea în mod 
corespunzător a obiectivelor stabilite la 
articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile 
enumerate la alineatul (2) al prezentului 
articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării 
cauzate de nave maritime și al intervenției 
în situații de poluare marină.

(1) Pentru a asigura realizarea în mod 
corespunzător a obiectivelor stabilite la 
articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile 
enumerate la alineatul (2) al prezentului 
articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării 
cauzate de nave maritime și de instalațiile 
offshore mobile de petrol și gaze și al 
intervenției în situații de poluare marină.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) la elaborarea cerințelor sau 
orientărilor privind autorizarea explorării 
și producției de petrol și gaze în mediul 
marin și, în special, aspectele legate de 
mediu și protecție civilă ale acestora;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) utilizarea la scară mai largă a 
sistemului electronic de detectare existent 
și pentru alte nave decât tancurile 
petroliere.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 2 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cu ajutorul serviciului său de 
monitorizare și supraveghere prin satelit, 
denumit „Clean SeaNet” și înființat în 
temeiul Directivei 2005/35/CE, pentru a 
detecta și curăța poluarea cauzată 
mediului marin de deversări minore de 
petrol provenite de la instalațiile offshore 
mobile de petrol și gaze.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Agenția efectuează inspecții 
în numele Comisiei în țări terțe conform 
legislației UE, în special cu privire la 
organizațiile recunoscute de UE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
391/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului și la formarea și atestarea 
navigatorilor în conformitate cu Directiva 
2008/106/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.

De asemenea, Agenția efectuează inspecții 
în numele Comisiei în țări terțe conform 
legislației UE, în special cu privire la 
organizațiile recunoscute de UE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
391/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului și la formarea și atestarea 
navigatorilor în conformitate cu Directiva 
2008/106/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și în țările terțe din regiunea 
mediteraneană și regiunea Mării Negre în 
ale căror ape se desfășoară activități de 
explorare de petrol și gaze.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este oportun și întotdeauna 
când se încheie un ciclu de inspecții, 
Agenția analizează rapoartele de inspecție 
ale ciclului respectiv în vederea 
identificării constatărilor orizontale și a 
concluziilor generale privind eficacitatea 
măsurilor adoptate. Agenția prezintă 
Comisiei analiza respectivă pentru a fi 

(3) Atunci când este oportun și întotdeauna 
când se încheie un ciclu de inspecții, 
Agenția analizează rapoartele de inspecție 
ale ciclului respectiv în vederea 
identificării constatărilor orizontale și a 
concluziilor generale privind eficacitatea 
măsurilor adoptate. Agenția prezintă 
Comisiei analiza respectivă pentru a fi 
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discutată ulterior cu statele membre. discutată ulterior cu statele membre și o 
pune la dispoziția publicului într-un 
format accesibil, inclusiv în format 
electronic.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv este numit și demis 
de Consiliul de administrație. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidați propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit și aptitudini 
administrative și manageriale atestate, 
precum și de competență și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave și al intervenției în 
situații de poluare marină. Înainte de a fi 
numit în funcție, candidatul selecționat de 
către Consiliul de administrație poate primi 
invitația de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European și de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia. Consiliul de administrație adoptă 
decizia cu o majoritate de patru cincimi din 
totalul membrilor cu drept de vot.

(1) Directorul executiv este numit și demis 
de Consiliul de administrație. Numirea se 
face pe baza unei liste de candidați propusă 
de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, 
pe criterii de merit și aptitudini 
administrative și manageriale atestate, 
precum și de competență și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave și de instalațiile 
offshore mobile de petrol și gaze și al 
intervenției în situații de poluare marină. 
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia. 
Consiliul de administrație adoptă decizia 
cu o majoritate de patru cincimi din totalul 
membrilor cu drept de vot.

Or. en


