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Amendamentul 21
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În iulie 2011, Organizația Maritimă 
Internațională (OMI) a adoptat măsuri 
tehnice și operaționale, în special Indicele 
eficienței energetice de proiectare (EEDI) 
pentru navele noi și Planul de gestionare a 
eficienței energetice a navelor (SEEMP),
care vor aduce îmbunătățiri în ceea ce 
privește reducerea creșterii preconizate a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, însă doar 
aceste măsuri, singure, nu pot duce la 
reducerile absolute ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de transportul 
maritim internațional care sunt necesare 
pentru ca aceste eforturi să contribuie la 
îndeplinirea obiectivului general de 
limitare la 2 °C a creșterii temperaturilor 
la nivel mondial.

(2) În iulie 2011, Organizația Maritimă 
Internațională (OMI) a adoptat măsuri 
tehnice și operaționale, în special Indicele 
eficienței energetice de proiectare (EEDI) 
pentru navele noi și Planul de gestionare a 
eficienței energetice a navelor (SEEMP), 
care vor aduce îmbunătățiri în ceea ce 
privește reducerea creșterii preconizate a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, însă doar 
aceste măsuri, singure, nu pot duce la 
reducerile absolute ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de transportul 
maritim internațional.

Or. lv

Amendamentul 22
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cea mai bună opțiune posibilă pentru 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de transportul maritim la nivelul 
Uniunii rămâne instituirea unui sistem de 
monitorizare, raportare și verificare (MRV) 
a emisiilor de CO2 bazat pe consumul de 
combustibili al navelor, ca primă fază a 
unei abordări etapizate pentru includerea 
emisiilor generate de transportul maritim în 
angajamentul Uniunii privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4) Cea mai bună opțiune posibilă pentru 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de transportul maritim la nivelul 
Uniunii rămâne punerea în aplicare a unei 
măsuri bazate pe piață, care necesită
instituirea unui sistem de monitorizare, 
raportare și verificare (MRV) a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, bazat pe 
consumul de combustibili al navelor, ca 
primă fază a unei abordări etapizate pentru 
includerea emisiilor generate de transportul 
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maritim în angajamentul Uniunii privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Accesul public la datele privind 
emisiile va contribui la eliminarea a 
numeroase obstacole de pe piață care 
împiedică asimilarea multor măsuri cu 
costuri negative care ar reduce emisiile 
din sector.

Or. en

Amendamentul 23
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Un sistem MRV al Uniunii robust și 
specific pentru nave ar trebui să se bazeze 
pe calcularea emisiilor generate de 
combustibilul utilizat în timpul călătoriilor 
dinspre și înspre porturile Uniunii, 
deoarece datele referitoare la vânzarea 
combustibililor nu ar putea furniza estimări 
suficient de precise privind consumul de 
combustibil în contextul specific vizat, din 
cauza capacităților mari ale tancurilor
navelor.

(10) Un sistem MRV al Uniunii robust și 
specific pentru nave ar trebui să se bazeze 
pe calcularea emisiilor generate de 
combustibilul utilizat sau pe raportarea 
precisă a emisiilor reale în timpul 
călătoriilor dinspre și înspre porturile 
Uniunii, deoarece datele referitoare la 
vânzarea combustibililor nu ar putea 
furniza estimări suficient de precise privind 
consumul de combustibil în contextul 
specific vizat, din cauza capacităților mari 
ale rezervoarelor navelor.

Or. en

Justificare

Navele care utilizează monitorizarea permanentă primesc informații precise cu privire la 
emisiile lor și nu ar trebui să transforme aceste date pentru a obține consumul de combustibil.

Amendamentul 24
Romana Jordan

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) De asemenea, sistemul MRV al 
Uniunii ar trebui să vizeze și alte 
informații relevante din punct de vedere 
climatic, permițând stabilirea eficienței 
navelor sau o analiză mai aprofundată a 
factorilor care determină creșterea 
emisiilor. De asemenea, acest domeniu de 
aplicare aliniază sistemul MRV al Uniunii 
la inițiativele internaționale de 
introducere a unor standarde de eficiență 
pentru navele existente, cuprinzând și 
măsuri operaționale, și contribuie la 
înlăturarea barierelor de pe piață legate 
de lipsa informațiilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a se reduce la minimum 
sarcina administrativă pentru proprietarii 
și operatorii de nave, mai ales în cazul 
întreprinderilor mici și mijlocii, și pentru 
a se optimiza raportul dintre costuri și 
beneficii al sistemului MRV fără a 
periclita obiectivul de a viza o pondere 
predominantă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de transportul maritim, 
normele pentru MRV ar trebui să se aplice
doar marilor poluatori. După o analiză 
detaliată și obiectivă a dimensiunilor și a 
emisiilor navelor care sosesc în și pleacă 
din porturile Uniunii, a fost selectat un 
prag de tonaj brut de 5 000 de tone (GT).
Navele de peste 5 000 de tone (GT) 
reprezintă aproximativ 55 % din numărul 
navelor care fac escală în porturile 
Uniunii și generează aproximativ 90 % 

(12) Pentru a asigura coerența cu 
legislația internațională în vigoare, în 
special cu reglementările din anexa VI la 
MARPOL, sistemul MRV ar trebui să se 
aplice navelor cu un tonaj brut de 400 GT
sau mai mare.
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din emisiile aferente. Acest prag 
nediscriminatoriu ar garanta faptul că 
sunt vizați cei mai relevanți poluatori. Un 
prag mai scăzut ar crea o sarcină 
administrativă mai mare, în vreme ce un 
prag mai ridicat ar limita cantitatea de 
emisii vizată și deci eficacitatea sistemului 
în ceea ce privește mediul.

Or. en

Amendamentul 26
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele ar trebui să țină cont de 
cerințele existente și de datele deja 
disponibile la bordul navelor, deci 
proprietarilor de nave ar trebui să li se 
ofere oportunitatea de a selecta una dintre 
următoarele metode de monitorizare: 
utilizarea documentelor privind 
operațiunea de buncheraj, monitorizarea 
tancurilor cu combustibil pentru nave, 
debitmetre pentru procesele de combustie 
aplicabile sau măsurarea emisiilor directe.
Un plan de monitorizare specific pentru 
navă ar trebui să documenteze alegerea 
făcută și să furnizeze detalii suplimentare 
privind aplicarea metodei selectate.

(14) Normele ar trebui să țină cont de 
cerințele existente și de datele deja 
disponibile la bordul navelor, deci 
proprietarilor de nave sub 5 000 GT ar 
trebui să li se ofere oportunitatea de a 
selecta una dintre următoarele metode de 
monitorizare: utilizarea documentelor 
privind operațiunea de buncheraj, 
monitorizarea rezervoarelor cu combustibil 
pentru nave, debitmetre pentru procesele 
de combustie aplicabile sau măsurarea 
emisiilor directe. Un plan de monitorizare 
specific pentru navă ar trebui să 
documenteze alegerea făcută și să 
furnizeze detalii suplimentare privind 
aplicarea metodei selectate.

Or. en

Amendamentul 27
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Alte gaze cu efect se seră, alți factori 
cu efect nociv asupra climei sau alți 
poluanți atmosferici nu ar trebui să fie 
incluși în sistemul MRV al Uniunii în 
această etapă, pentru a se evita cerințele 
privind instalarea unui echipament de 
măsurare care nu este suficient de fiabil și
de disponibil pe piață, acestea putând
împiedica punerea în aplicare a 
sistemului MRV al Uniunii.

(16) Sistemul MRV este o oportunitate de 
a asigura o reglementare coerentă a 
sectorului transportului maritim în ceea 
ce privește monitorizarea emisiilor de 
poluanți atmosferici în conformitate cu
anexa VI la MARPOL, limitând totodată 
cerința de a direcționa măsurarea 
emisiilor către navele de peste 5 000 GT 
începând cu 2020, garantând că 
echipamentul de măsurare va fi suficient 
de fiabil și disponibil pe piață. Arderea 
incompletă a metanului (CH4) în cilindrii 
motoarelor navelor alimentate cu gaz și a 
emisiilor de metan rezultate în urma 
evacuărilor ar trebui incluse, de 
asemenea, în MRV al emisiilor de gaze cu 
efect de seră ale navelor.

Or. en

Amendamentul 28
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri până în 2015 pentru a solicita 
monitorizarea, raportarea și verificarea 
altor poluanți atmosferici reglementați de 
anexa VI la MARPOL, începând cu 1 
ianuarie 2020.

Or. en

Amendamentul 29
Romana Jordan

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Uniunea nu a stabilit încă 
obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 
pentru transportul maritim internațional, 
întrucât un acord la nivel mondial al OMI 
în acest domeniu ar fi preferabil. Totuși, 
în cazul în care nu se ajunge la un acord 
la nivel mondial înainte de sfârșitul 
anului 2015, Comisia Europeană ar 
trebui să evalueze posibilitățile de stabilire 
a unui obiectiv la nivelul Uniunii pentru 
reducerea emisiilor de CO2 pentru 
transportul maritim internațional și 
posibile mecanisme de sprijin.

Or. en

Amendamentul 30
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Toate sectoarele economiei ar trebui 
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii privind clima și reducerea 
emisiilor. În eventualitatea în care, până 
în 2019, nu se pune în aplicare niciun 
acord internațional care să includă 
emisiile maritime internaționale în 
obiectivele sale de reducere a emisiilor 
prin intermediul Organizației Maritime 
Internaționale, emisiilor navelor aferente 
călătoriilor în interiorul Uniunii ar trebui 
să li se aplice un sistem de stabilire a 
prețurilor, responsabilitatea pentru 
cealaltă jumătate de emisii revenindu-le 
celorlalte țări.

Or. en
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Amendamentul 31
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se utiliza cele mai bune 
practici și dovezi științifice disponibile, ar 
trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
revizuirea anumitor aspecte tehnice legate 
de monitorizarea și raportarea emisiilor 
de CO2 generate de nave și specificarea 
mai în detaliu a normelor pentru 
verificarea rapoartelor de emisii și pentru 
acreditarea verificatorilor. Este deosebit 
de importantă organizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 32
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În scopul asigurării unor condiții 
uniforme pentru utilizarea sistemelor 
automatizate și a formularelor electronice 
standard pentru raportarea coerentă către 
Comisie și statele membre implicate a 
emisiilor și a altor informații relevante 
din punct de vedere climatic, ar trebui să 
se confere Comisiei competențe de 

eliminat
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executare. Respectivele competențe de 
executare necesare ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie23.
__________________
23 JO L 251 din 18.9.2012, p. 49.

Or. fr

Amendamentul 33
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme 
pentru monitorizarea, raportarea și 
verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid 
de carbon (CO2) și a altor informații 
relevante privind clima obținute de la 
navele care sosesc sau se află în ori pleacă 
din porturi aflate sub jurisdicția unui stat 
membru, în scopul promovării reducerii 
emisiilor de CO2 generate de transportul 
maritim într-un mod eficient din punctul de 
vedere al costurilor.

Prezentul regulament prevede norme 
pentru monitorizarea, raportarea și 
verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid 
de carbon (CO2) obținute de la navele care 
sosesc sau se află în ori pleacă din porturi 
aflate sub jurisdicția unui stat membru, în 
scopul promovării reducerii emisiilor de 
CO2 generate de transportul maritim într-
un mod eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

Or. en

Amendamentul 34
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică navelor 
cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în 
ceea ce privește emisiile generate în timpul 
călătoriilor lor de la ultimul port de escală 
la un port aflat sub jurisdicția unui stat 
membru și de la un port aflat sub jurisdicția 
unui stat membru spre următorul lor port 
de escală, precum și în interiorul porturilor 
aflate sub jurisdicția unui stat membru.

(1) Prezentul regulament se aplică navelor 
cu un tonaj brut de peste 400 GT, în ceea 
ce privește emisiile generate în timpul 
călătoriilor lor de la ultimul port de escală 
la un port aflat sub jurisdicția unui stat 
membru și de la un port aflat sub jurisdicția 
unui stat membru spre următorul lor port 
de escală, precum și în interiorul porturilor 
aflate sub jurisdicția unui stat membru.

Or. en

Amendamentul 35
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică navelor 
cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în 
ceea ce privește emisiile generate în timpul 
călătoriilor lor de la ultimul port de escală 
la un port aflat sub jurisdicția unui stat 
membru și de la un port aflat sub 
jurisdicția unui stat membru spre
următorul lor port de escală, precum și în 
interiorul porturilor aflate sub jurisdicția 
unui stat membru.

(1) Prezentul regulament se aplică navelor 
cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în 
ceea ce privește emisiile generate în timpul 
călătoriilor lor de la un port aflat sub 
jurisdicția unui stat membru spre un alt
port sub jurisdicția unui stat membru.

Or. de

Amendamentul 36
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică (2) Prezentul regulament nu se aplică 
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navelor de război, navelor auxiliare, 
navelor de pescuit sau prelucrare, navelor 
de lemn cu construcție primitivă, navelor 
care nu sunt propulsate prin mijloace 
mecanice și navelor guvernamentale 
utilizate în scopuri necomerciale.

navelor de lemn cu construcție primitivă, 
navelor care nu sunt propulsate prin 
mijloace mecanice și navelor 
guvernamentale utilizate în scopuri 
necomerciale. În ceea ce privește navele 
de război și navele auxiliare, raportarea 
este limitată la literele (a)-(f) ale 
articolului 10.

Or. en

Amendamentul 37
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
navelor de război, navelor auxiliare,
navelor de pescuit sau prelucrare, navelor 
de lemn cu construcție primitivă, navelor 
care nu sunt propulsate prin mijloace 
mecanice și navelor guvernamentale 
utilizate în scopuri necomerciale.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
navelor de pescuit sau prelucrare, navelor 
de lemn cu construcție primitivă, navelor 
care nu sunt propulsate prin mijloace 
mecanice și navelor guvernamentale 
utilizate în scopuri necomerciale.

Or. fr

Justificare

Este dificil de justificat faptul că Uniunea Europeană impune măsuri draconice sectorului 
maritim civil, însă scutește marina de război. Statele ar trebui să ofere exemplul cel bun.

Amendamentul 38
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „alte informații relevante din punct de 
vedere climatic” înseamnă informații 
referitoare la consumul de combustibili, 

eliminat
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la transportul efectuat și la eficiența 
energetică a navelor, care permit 
analizarea tendințelor înregistrate de 
emisii și evaluarea performanțelor 
navelor;

Or. en

Amendamentul 39
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Monitorizarea și raportarea sunt 
complete și vizează toate emisiile generate 
prin arderea combustibililor. Societățile iau 
măsuri adecvate pentru a preveni orice 
lipsă a datelor în perioada de raportare.

(2) Monitorizarea și raportarea vizează 
emisiile de CO2 generate prin arderea 
combustibililor. Societățile iau măsuri 
adecvate pentru a preveni orice lipsă a 
datelor în perioada de raportare.

Or. lv

Amendamentul 40
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Monitorizarea și raportarea sunt 
complete și vizează toate emisiile generate 
prin arderea combustibililor. Societățile iau 
măsuri adecvate pentru a preveni orice 
lipsă a datelor în perioada de raportare.

(2) Monitorizarea și raportarea sunt 
complete și vizează emisiile de CO2
generate prin arderea combustibililor, cât 
timp nava este pe mare, precum și la 
dană. Societățile iau măsuri adecvate 
pentru a preveni orice lipsă a datelor în 
perioada de raportare.

Or. en
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Amendamentul 41
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 4 alineatele (1), (2) și
(3), societățile determină emisiile și alte 
informații relevante din punct de vedere 
climatic în cazul fiecăreia dintre navele de 
peste 5000 GT pe care le dețin, în 
conformitate cu oricare dintre metodele 
prezentate în anexa I.

În sensul articolului 4 alineatele (1), (2) și
(3), societățile determină emisiile și alte 
informații relevante din punct de vedere 
climatic în cazul fiecăreia dintre navele de 
peste 400 GT pe care le dețin, în 
conformitate cu metodele prezentate în 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 42
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 august 2017, societățile 
transmit verificatorilor un plan de 
monitorizare, indicând metoda aleasă 
pentru monitorizarea și raportarea emisiilor 
și a altor informații relevante din punct de 
vedere climatic, pentru fiecare dintre 
navele de peste 5000 GT pe care le dețin.

(1) Până la 31 august 2015, societățile 
transmit verificatorilor un plan de 
monitorizare, indicând metoda aleasă 
pentru monitorizarea și raportarea emisiilor 
și a altor informații relevante din punct de 
vedere climatic, pentru fiecare dintre 
navele de peste 400 GT pe care le dețin.

Or. en

Amendamentul 43
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) procedurile, responsabilitățile și eliminat
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sursele de date pentru determinarea și 
înregistrarea distanței pentru fiecare 
călătorie efectuată;

Or. en

Amendamentul 44
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) procedurile, responsabilitățile 
formulele și sursele de date pentru 
determinarea și înregistrarea mărfurilor 
transportate și a numărului de pasageri, 
după caz;

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) procedurile, responsabilitățile 
formulele și sursele de date pentru 
determinarea și înregistrarea timpului 
petrecut pe mare între portul de plecare și 
portul de sosire;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cantitățile și factorul de emisie pentru 
fiecare tip de combustibil consumat, per 
total și în mod diferențiat în funcție de 
combustibilul utilizat în interiorul și în 
exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(b) cantitățile și factorul de emisie pentru 
fiecare tip de combustibil consumat, per 
total;

Or. en

Amendamentul 47
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) distanța parcursă; eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) timpul petrecut pe mare; eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) marfa transportată; eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transportul efectuat. eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
navele care operează exclusiv în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament sunt 
exceptate de la monitorizarea emisiilor 
pentru fiecare călătorie.

Or. en

Amendamentul 52
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cantitățile și factorul de emisie pentru 
fiecare tip de combustibil consumat, per 
total și în mod diferențiat în funcție de 
combustibilul utilizat în interiorul și în 
exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(a) cantitățile și factorul de emisie pentru 
fiecare tip de combustibil consumat, per 
total;

Or. en

Amendamentul 53
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) distanța totală parcursă; eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) timpul total petrecut pe mare; eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) transportul total efectuat; eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) eficiența energetică medie. eliminat

Or. en

Amendamentul 57
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din 2019, până la data de 
30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit 
Comisiei și autorităților statelor de pavilion 
în cauză un raport de emisii referitor la
emisii și la alte informații relevante din 
punct de vedere climatic pentru întreaga 
perioadă de raportare și pentru fiecare navă 
aflată în responsabilitatea lor, raport 
verificat și considerat satisfăcător de un 
verificator, în conformitate cu cerințele 
menționate la articolul 14.

(1) Începând din 2019, până la data de 
30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit 
Comisiei și autorităților statelor de pavilion 
în cauză un raport de emisii referitor la
emisiile de CO2 pentru întreaga perioadă 
de raportare și pentru fiecare navă aflată în 
responsabilitatea lor, raport verificat și 
considerat satisfăcător de un verificator, în 
conformitate cu cerințele menționate la 
articolul 14.

Or. en

Amendamentul 58
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) In special, verificatorul se asigură că 
emisiile și celelalte informații relevante 
din punct de vedere climatic incluse în 
raportul de emisii au fost determinate în 
conformitate cu articolele 8, 9 și 10 și cu 
planul de monitorizare prevăzut la 
articolul 6. De asemenea, verificatorul se 
asigură că emisiile și celelalte informații 
relevante din punct de vedere climatic
declarate în rapoarte sunt consecvente cu 
datele calculate din alte surse în 
conformitate cu anexele I și II.

(5) In special, verificatorul se asigură că 
emisiile de CO2 incluse în raportul de 
emisii au fost determinate în conformitate 
cu articolele 8, 9 și 10 și cu planul de 
monitorizare prevăzut la articolul 6. De 
asemenea, verificatorul se asigură că 
emisiile de CO2 declarate în rapoarte sunt 
consecvente cu datele calculate din alte 
surse în conformitate cu anexele I și II.

Or. en

Amendamentul 59
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) calculele care au dus la determinarea 
eficienței energetice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Satu Hassi

Propunere de regulament
Capitolul IIIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIIa
MĂSURI DE REDUCERE A 
IMPACTULUI ASUPRA CLIMEI AL 
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TRANSPORTULUI MARITIM

Or. en

Amendamentul 61
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Răspunderea pentru emisii

(1) Începând cu anul 2019, dacă nu se 
pune în funcțiune un mecanism la nivel 
mondial de reducere a impactului asupra 
climei al transportului maritim până 
atunci, societățile predau certificatele de 
emisii eliberate în temeiul Directivei 
2003/87/CE autorităților din statele 
membre pentru anulare în conformitate 
cu emisiile lor generate pe parcursul 
călătoriilor spre porturile din UE pe 
durata anului calendaristic precedent, 
astfel cum a fost verificată în 
conformitate cu articolul 15, până la data 
de 30 aprilie a fiecărui an.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
societățile pot în schimb să aibă o 
contribuție echivalentă în ceea ce privește 
călătoriile lor spre porturile din UE la 
Fondul pentru un climat ecologic instituit 
în temeiul CCONUSC pe baza unui preț
de 25 euro/tonă de CO2 eq, crescând în 
mod liniar cu 3 euro în fiecare an.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24 pentru a specifica pe viitor obligațiile 
în temeiul alineatului (1) și modalitățile 
de aplicare a derogării de la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 62
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) consumul anual mediu de combustibil 
și emisiile anuale medii de gaze cu efect 
de seră per distanță parcursă în cazul 
călătoriilor care fac obiectul prezentului 
regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) consumul anual mediu de combustibil 
și emisiile anuale medii de gaze cu efect 
de seră per distanță parcursă și marfa 
transportată în cazul călătoriilor care fac 
obiectul prezentului regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) consumul anual mediu de combustibil 
și emisiile anuale medii de gaze cu efect de 
seră per distanță parcursă și marfa 
transportată în cazul călătoriilor care fac 
obiectul prezentului regulament;

(g) consumul anual mediu de combustibil 
și emisiile anuale medii de gaze cu efect de 
seră per distanță parcursă în cazul 
călătoriilor care fac obiectul prezentului 
regulament;
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Or. de

Amendamentul 65
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) timpul anual total petrecut pe mare în 
cazul călătoriilor care fac obiectul 
prezentului regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 66
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) timpul anual total petrecut pe mare în 
cazul călătoriilor care fac obiectul 
prezentului regulament;

eliminat

Or. de

Amendamentul 67
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia publică un raport anual privind 
emisiile și alte informații relevante din 
punct de vedere climatic provenite din 
sectorul transportului maritim.

(3) Comisia publică un raport anual privind 
emisiile de CO2 provenite din sectorul 
transportului maritim
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Or. en

Amendamentul 68
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Când se ajunge la un acord 
internațional privind adoptarea unor măsuri 
la nivel mondial pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră generate de 
transportul maritim, Comisia revizuiește 
prezentul regulament și, dacă este 
oportun, poate propune modificări ale 
prezentului regulament.

(3) Când se ajunge la un acord 
internațional privind adoptarea unor măsuri 
la nivel mondial pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră generate de 
transportul maritim, Comisia se angajează 
să propună imediat introducerea 
dispozițiilor convenite la nivel 
internațional în dreptul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 69
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 23 eliminat
Delegarea de competențe
Sub rezerva îndeplinirii condițiilor 
prevăzute la articolul 24, în măsura în 
care este vorba despre elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, se 
acordă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în vederea suplimentării și 
modificării dispozițiilor din anexele I și II 
pentru a ține cont de dovezile științifice de 
actualitate disponibile, de datele relevante 
disponibile la bordul navelor, de normele 
internaționale relevante și de standardele 
acceptate la nivel internațional, pentru a 
identifica cele mai precise și eficiente 
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metode de monitorizare a emisiilor și 
pentru a îmbunătăți acuratețea 
informațiilor solicitate în legătură cu 
monitorizarea și raportarea emisiilor.

Or. fr

Justificare

În așteptarea unui acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial, 
Comisiei nu ar trebui să i se permită să scurtcircuiteze colegislatorii în temeiul atribuțiilor 
delegate și a competențelor de execuție prea importante.

Amendamentul 70
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 23 eliminat
Delegarea de competențe
Sub rezerva îndeplinirii condițiilor 
prevăzute la articolul 24, în măsura în 
care este vorba despre elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, se 
acordă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în vederea suplimentării și 
modificării dispozițiilor din anexele I și II 
pentru a ține cont de dovezile științifice de 
actualitate disponibile, de datele relevante 
disponibile la bordul navelor, de normele 
internaționale relevante și de standardele 
acceptate la nivel internațional, pentru a 
identifica cele mai precise și eficiente 
metode de monitorizare a emisiilor și 
pentru a îmbunătăți acuratețea 
informațiilor solicitate în legătură cu 
monitorizarea și raportarea emisiilor.

Or. de
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Amendamentul 71
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 24 eliminat
Exercitarea competențelor delegate
(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 15, 16 și 23 se 
conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 
ani de la 1 iulie 2015.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 23 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua următoare datei publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
sau de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate aflate deja în 
vigoare.
(3) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Această perioadă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. fr
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Justificare

În așteptarea unui acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial, 
Comisiei nu ar trebui să i se permită să scurtcircuiteze colegislatorii în temeiul atribuțiilor 
delegate și a competențelor de execuție prea importante.

Amendamentul 72
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 24 eliminat
Exercitarea delegării
(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 15, 16 și 23 se 
conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 
ani de la 1 iulie 2015.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 23 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.
(3) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
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obiecțiuni. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. de

Amendamentul 73
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 15, 16 și 23 se 
conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani 
de la 1 iulie 2015.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 15, 16 și 23 se 
conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani 
de la 1 iulie 2015.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
noua luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel puțin cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 74
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 25 eliminat
Acte de punere în aplicare
(1) Comisia este sprijinită de comitetul 
înființat în temeiul articolului 8 din 
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Decizia 93/389/CE. Acesta este un comitet 
în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. fr

Justificare

În așteptarea unui acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial, 
Comisiei nu ar trebui să i se permită să scurtcircuiteze colegislatorii în temeiul atribuțiilor 
delegate și a competențelor de execuție prea importante.

Amendamentul 75
Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa I – partea B – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru navele de peste 5 000 GT, 
metodele (c) și (d) sunt aplicabile până în 
2019 și măsurarea directă a emisiilor este 
necesară începând cu 1 ianuarie 2020.

Or. en

Amendamentul 76
Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa I – partea B – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurătorile emisiilor directe pot fi 
utilizate în cazul călătoriilor care fac 
obiectul prezentului regulament și pentru 
emisiile generate în porturi aflate sub 
jurisdicția unui stat membru. Dioxidul de 
carbon emis include dioxidul de carbon 
emis de motoarele principale, de motoarele 

Măsurătorile emisiilor directe pot fi 
utilizate în cazul călătoriilor care fac 
obiectul prezentului regulament și pentru 
emisiile generate în porturi aflate sub 
jurisdicția unui stat membru. Dioxidul de 
carbon emis include dioxidul de carbon 
emis de motoarele principale, de motoarele 
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auxiliare, de cazane și de generatoarele de 
gaze inerte. În cazul navelor a căror 
raportare se bazează pe această metodă, 
consumul de combustibil se calculează 
utilizând emisiile de CO2 măsurate și 
factorul de emisii aplicabil combustibililor 
în cauză.

auxiliare, de cazane și de generatoarele de 
gaze inerte.

Or. en

Justificare

Navele care utilizează monitorizarea permanentă primesc informații precise cu privire la 
emisiile lor și nu ar trebui să transforme aceste date pentru a obține consumul de combustibil.

Amendamentul 77
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en


