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Legenda simbolurilor utilizate

*Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Siguranță Maritimă
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0611),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0343/2010),

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

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 
bugete, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2011),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția a demonstrat deja că este 
mai eficient ca unele atribuții, cum ar fi 
cele legate de sistemele de monitorizare 
prin satelit, să fie îndeplinite la nivel 
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european. În situația în care aceste 
sisteme pot fi utilizate pentru a susține 
alte obiective ce țin de politici, statele 
membre fac economii la bugetele lor 
naționale, ceea ce reprezintă o adevărată 
valoare adăugată europeană. 

Or. en

Justificare

În lumina crizei economice, este evident că există o presiune asupra bugetelor publice de la 
nivel european, național și de stat. Cu toate acestea, a afirma că fiecare organizație publică 
ar trebui să se confrunte cu o înghețare a bugetului nu este prea logic dacă investițiile la un 
nivel pot permite economii mai mari în cadrul altor sectoare guvernamentale. Un aspect ce 
trebuie menționat în special este faptul că, dacă EMSA poate utiliza sistemele sale actuale 
pentru a contribui la realizarea altor obiective ce țin de politici, fiind nevoie doar de o 
creștere modestă a resurselor, efectul net va fi acela de reducere a cheltuielilor publice 
europene, deoarece administrațiile naționale nu vor mai avea aceste atribuții.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Agenția pune la dispoziția statelor 
membre informații detaliate cu privire la 
situațiile  în care navele poluează pentru a 
le permite acestora să își îndeplinească 
obligațiile în conformitate cu Directiva nr. 
2005/35 a Parlamentului European și a 
Consiliului1. Eficiența aplicării și 
sancțiunile variază însă mult, cu toate că 
există șanse ca acest tip de poluare să 
afecteze alte ape naționale.
1 JO L 255, 30.9.2005, p. 11. 

Or. en

Justificare

Directiva nr. 2005/35, astfel cum a fost modificată de Directiva nr. 2009/123, dă statelor 
membre posibilitatea de a prevedea sancțiuni penale cu privire la deversarea de substanțe 
poluante care fac obiectul acestei directive. Prin această directivă, EMSA obține un rol-cheie 
în ceea ce privește elaborarea unor soluții tehnice și acordarea de asistență tehnică. Cu toate 
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acestea, până în prezent, statele membre au dat dovadă de grade foarte diferite de entuziasm 
în ceea ce privește îndeplinirea acestor responsabilități.  

Amendamentul 3

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 
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.

(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 Agenției ar trebui
extinsă în mod explicit pentru a include
situațiile de poluare cauzată de astfel 
activități. În plus, Agenția ar trebui să 
acorde Comisiei asistență în evaluarea 
gradului de siguranță al instalațiilor 
offshore de petrol și gaze pentru a 
identifica eventualele puncte slabe, 
contribuția Agenției în acest sens 
bazându-se pe cunoștințele de specialitate
pe care aceasta le-a dobândit cu privire la 
siguranța și securitatea maritimă, la 
prevenirea poluării cauzate de nave și la 
intervenția în caz de poluare marină. Rolul 
adițional, care creează valoare adăugată 
europeană prin utilizarea cunoștințelor și 
a experienței dobândite deja de Agenție, 
ar trebui însoțit de alocarea de resurse 
financiare și umane corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Dacă, pe de-o parte, EMSA oferă o soluție eficientă din punctul de vedere al costurilor, 
având în vedere faptul că pot fi utilizate cunoștințele de specialitate și sistemele sale tehnice 
actuale, pe de altă parte, a ne imagina că preluarea unor atribuții noi se poate face fără 
alocarea unor resurse suplimentare nu reprezintă o abordare realistă. O înghețare puternică 
a bugetului ar pune în pericol capacitatea EMSA de a-și îndeplini actualele responsabilități 
în ceea ce privește prevenirea poluării cauzate de nave și intervenția sa în astfel de situații. 
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Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ar trebui menționat în special faptul 
că, pentru identificarea și înregistrarea 
deversărilor provenite de la instalațiile 
offshore, ar trebui utilizat și sistemul 
CleanSeaNet al Agenției, folosit în 
prezent pentru a furniza probe fotografice 
privind deversările de petrol provenite de 
la nave.   

Or. en

Justificare

Punând la dispoziție la nivelul UE un sistem de identificare și de monitorizare ale 
deversărilor de petrol, EMSA a contribuit la realizarea unor economii de aproximativ 20% în 
comparație cu sistemele naționale (COM(2011)0286). Și extinderea utilizării acestui sistem 
astfel încât să se folosească și în cazul instalațiilor offshore, inclusiv în ceea ce privește 
platformele petroliere și de gaz, ar putea, conform estimărilor, să ducă la realizarea unor 
economii la bugetele naționale.  

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În prezent, mărfurile pot fi 
transportate pe uscat peste tot în Uniune 
fără să se efectueze controale sistematice 
la frontierele interne. Spre deosebire de 
acest tip de transport, dacă navele de 
deplasează între două porturi maritime 
din Uniune, se consideră că acestea 
efectuează deplasări internaționale și fac 
astfel obiectul unor proceduri 
administrative complexe. Acest fapt 
reprezintă pentru acest mod de transport 
mai puțin poluant un dezavantaj 
concurențial. Prin urmare, Agenția ar 
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trebui să susțină statele membre și 
Comisia în ceea ce privește facilitarea 
transportului maritim în cadrul pieței 
interne a Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Uniunea a stabilit o strategie 
cuprinzătoare privind transportul maritim 
pentru perioada până în 2018, care 
cuprinde conceptul „e-maritime”. De 
asemenea, Uniunea dezvoltă și o rețea de 
supraveghere maritimă a UE. Agenția 
dispune de sisteme și aplicații maritime de 
interes pentru realizarea acestor politici.
Prin urmare, Agenția trebuie să pună aceste 
sisteme și date la dispoziția partenerilor 
interesați.

(9) Uniunea a stabilit o strategie 
cuprinzătoare privind transportul maritim 
pentru perioada până în 2018, care 
cuprinde conceptul „e-maritime”. De 
asemenea, Uniunea dezvoltă și o rețea de 
supraveghere maritimă a UE. Agenția 
dispune de sisteme și aplicații maritime de 
interes pentru realizarea acestor politici, în 
special pentru desfășurarea proiectului 
„Blue Belt” și integrarea sistemului 
SafeSeaNet și a Sistemului de informații 
fluviale.  Prin urmare, Agenția trebuie să 
pună aceste sisteme și date la dispoziția 
partenerilor interesați.

Or. en

Justificare

Proiectul „Blue Belt” oferă autorităților vamale garanția că o navă care declară că 
transportă mărfuri în cadrul UE a acostat doar în porturi din UE. Acesta oferă o modalitate 
de reducere a sarcinii administrative în cazul transportului maritim pe distanțe mici, 
menținând, totodată, nivelurile actuale de control. Acest fapt promovează, la rândul său, 
utilizarea unui mod de transport care provoacă mai puține daune mediului decât transportul 
rutier. De asemenea, facilitarea unui transfer ușor de date de la un sistem la altul cu privire 
la navele care se deplasează pe mare, dar care operează și pe căi fluviale/canale va reduce 
sarcinile administrative. 
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Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere importanța 
restabilirii echilibrului concurențial 
dintre transportul maritim și cel rutier, 
Agenția ar trebui să contribuie la 
realizarea politicii comune de transport și 
să își folosească, mai ales, experiența și 
resursele pentru a facilita crearea unei 
„mări europene unice”.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Pentru a contribui la crearea unei 
„mări europene unice” și la prevenirea și 
combaterea poluării marine, ar trebui să 
se creeze sinergii între autoritățile 
însărcinate cu aplicarea legii de la nivel 
național, inclusiv între serviciile naționale 
de pază de coastă. În acest context, 
Comisia ar trebui să realizeze un studiu 
de fezabilitate cu privire la un serviciu 
european de pază de coastă, evidențiind 
costurile și beneficiile aferente. Acest 
studiu ar trebui urmat, dacă este cazul, de 
o propunere privind înființarea unui 
serviciu european de pază de coastă.

Or. en

Justificare

Bazat pe considerentul (11) din Directiva (CE) 2005/35 privind poluarea cauzată de nave și 
introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare. 
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Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În domeniul controlului statului 
portului, Uniunea colaborează 
îndeaproape cu Memorandumul de 
înțelegere de la Paris. În vederea 
maximizării eficienței, Agenția și 
secretariatul Memorandumului de 
înțelegere de la Paris ar trebui să 
colaboreze cât se poate de strâns, iar 
Comisia și statele membre ar trebui să 
analizeze toate posibilitățile de continuare 
a creșterii eficienței.  

Or. en

Justificare

Într-o perioadă de rigurozitate bugetară, este esențial să se evite suprapunerea structurilor și 
să se aloce activitățile organismului care este cel mai în măsură să le realizeze într-un mod 
eficace și eficient din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Cerințele referitoare la metodele 
operaționale de lucru ale Agenției pentru 
desfășurarea inspecțiilor trebuie adoptate
în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire 
a normelor privind exercitarea 
competențelor de executare conferite
Comisiei.

14.  Pentru a adopta cerințele referitoare la 
metodele operaționale de lucru ale Agenției 
pentru desfășurarea inspecțiilor, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei reflectă așa-numita „procedură de comitologie”, prevăzută de tratate 
înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Se cade, prin urmare, să adaptăm 
normele și să recunoaștem rolurile egale ale celor două ramuri legislative.

Amendamentul 11

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

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 cunoștințe de 
specialitate de înalt nivel pentru a le ajuta 
să aplice corect legislația Uniunii în 
domeniul siguranței maritime, al securității 
maritime, al prevenirii poluării marine și al 
dezvoltării unui spațiu maritim european 
fără frontiere, să monitorizeze aplicarea 
acesteia și să evalueze eficacitatea 
măsurilor adoptate.

Or. en

Justificare

Menționarea „poluării marine” corespunde propunerii Comisiei de la articolul 1 alineatul 
(3) (cu privire la intervenția în caz de poluare).

Amendamentul 12

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 

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

articol în domeniul siguranței maritime, al 
securității maritime, al prevenirii poluării
marine și al intervenției în situații de 
poluare marină.

Or. en

Justificare

Aliniază textul la propunerea Comisiei de la articolul 1 alineatul (3) și ar permite EMSA să 
contribuie la prevenirea poluării cauzate de surse maritime, altele decât navele (în special de 
platformele petroliere și de gaz).

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în acordarea de asistență tehnică 
pentru Comisie în ceea ce privește 
îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare 
primite în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2) din Directiva (CE) nr. 
65/2005 a Parlamentului European și a 
Consiliului1;
_____________
1 JO L 310, 25.11.2005, p. 28. 

Or. en

Justificare

Acest amendament ar permite EMSA să acorde Comisiei asistență tehnică în ceea ce privește 
monitorizarea punerii în aplicare de către statele membre a directivei privind consolidarea 
securității portuare. Este evident că rolul EMSA s-ar limita la aspecte în cazul cărora aceasta 
are cunoștințele tehnice de specialitate necesare; Comisia nu ar avea nicio obligație de a 
solicita asistență și probabil că nici nu ar solicita asistență dacă nu ar considera că EMSA ar 
putea să ofere o serie de sfaturi utile. 
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Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în elaborarea și implementarea 
politicilor UE în domenii care au legătură 
cu atribuțiile Agenției, precum
„autostrăzile mării”, „spațiul maritim 
european fără frontiere”, „e-maritime”, 
căile navigabile interioare, directiva-cadru 
privind strategia pentru mediul marin și
schimbările climatice, precum și în 
evaluarea gradului de siguranță al 
instalațiilor offshore mobile de petrol și 
gaze;

(d) în elaborarea și implementarea 
politicilor UE în domenii care au legătură 
cu atribuțiile Agenției, precum
„autostrăzile mării”, „spațiul maritim 
european fără frontiere”, proiectul „Blue 
Belt”, „e-maritime”, căile navigabile 
interioare, în special interoperabilitatea 
sistemului SafeSeaNet și a Sistemului de 
informații fluviale, directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin și 
schimbările climatice, precum și în 
evaluarea gradului de siguranță al 
instalațiilor offshore;

Or. en

Justificare

Proiectul „Blue Belt” oferă autorităților vamale garanția că o navă care declară că 
transportă mărfuri în cadrul UE a acostat doar în porturi din UE. Acesta oferă o modalitate 
de reducere a sarcinii administrative în cazul transportului maritim pe distanțe mici, 
menținând, totodată, nivelurile actuale de control. Acest fapt promovează, la rândul său, 
utilizarea unui mod de transport care provoacă mai puține daune mediului decât transportul 
rutier. De asemenea, facilitarea unui transfer ușor de date de la un sistem la altul cu privire 
la navele care se deplasează pe mare, dar care operează și pe căi fluviale/canale va reduce 
sarcinile administrative. 

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acordarea de sprijin în ceea ce 
privește monitorizarea organizațiilor 
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recunoscute care îndeplinesc atribuții de 
certificare în numele statelor membre în 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2009/15/CE, fără a aduce atingere 
drepturilor și obligațiilor statului 
pavilionului;    
________________
1 JO L 131, 28.5.2009, p. 147.

Or. en

Justificare

Întrucât EMSA sprijină deja Comisia în ceea ce privește monitorizarea organizațiilor 
recunoscute, dacă i se va permite să ajute și statele membre, va crește eficiența și va scădea 
presiunea asupra bugetelor statelor membre.   

Amendamentul 16

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) colectarea și analizarea datelor cu 
privire la calificările și încadrarea în 
muncă a navigatorilor; facilitarea 
înființării unei rețele a academiilor navale 
din Uniune în vederea schimbului de 
bune practici cu privire la formarea 
navigatorilor. 

Or. en

Justificare

Este important ca Europa să atragă în continuare și alți navigatori de calitate pentru a  
înlocui generația care iese la pensie. EMSA ar putea avea un rol important de sprijin în ceea 
ce privește garantarea faptului că între academii are loc un schimb de bune practici. Aceasta 
ar putea, de asemenea, să colecteze date la nivelul întregii Europe care ar fi utile pentru 
elaborarea politicilor.
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu privire la investigarea accidentelor 
maritime în conformitate cu Directiva 
2009/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului; Agenția acordă sprijin statelor 
membre în derularea investigațiilor privind 
accidentele maritime grave și efectuează 
analiza rapoartelor de investigație a 
accidentelor în vederea identificării valorii 
adăugate la nivelul UE din punct de vedere 
al învățămintelor care pot fi desprinse din 
experiențele respective;

(b) cu privire la investigarea accidentelor 
maritime în conformitate cu Directiva 
2009/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului; Agenția acordă sprijin statelor 
membre în derularea investigațiilor privind 
accidentele maritime grave și efectuează 
analiza rapoartelor de investigație a 
accidentelor în vederea identificării valorii 
adăugate la nivelul UE din punct de vedere 
al învățămintelor care pot fi desprinse din 
experiențele respective; în plus, Agenția 
este invitată să se alăture statelor membre 
atunci când acestea investighează 
accidente care afectează instalațiile 
offshore; 

Or. en

Justificare

Având în vedere alte amendamente prin care rolul EMSA este extins pentru a fi valabil și în 
cazul instalațiilor offshore, ar fi util ca Agenția să ia parte la investigațiile desfășurate de 
statele membre cu privire la accidente pentru a contribui la dezvoltarea unor bune practici 
europene în acest domeniu.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4ba) în ceea ce privește deversările de 
petrol provenite de la instalațiile offshore, 
Agenția sprijină statele membre și 
Comisia, utilizând serviciul său 
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CleanSeaNet pentru a monitoriza 
proporția și impactul asupra mediului ale 
deversărilor respective; 

Or. en

Justificare

Întrucât CleanSeaNet este un sistem existent care s-a dovedit a fi eficient, acesta permite o 
reacție eficientă din punctul de vedere al costurilor la preocupările din ce în ce mai mari 
legate de riscurile pe care le reprezintă activitățile de explorare offshore, ca urmare a 
catastrofei cauzate de platforma „Deepwater Horizon" din Golful Mexic.   

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Metodele operaționale de lucru ale 
Agenției pentru derularea inspecțiilor 
specificate la alineatul (1) se supun 
cerințelor care se adoptă în conformitate cu 
procedura specificată la articolul 23 
alineatul (2).

(2) Metodele operaționale de lucru ale 
Agenției pentru derularea inspecțiilor 
specificate la alineatul (1) se supun 
cerințelor care se adoptă în conformitate cu 
procedura specificată la articolul 23 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendamentul trebuia să țină seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de 
înlocuirea fostei proceduri de comitologie cu actele delegate și actele de punere în aplicare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 11 alineatul (1) paragraful 
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2 se modifică după cum urmează:
„Membrii Consiliului sunt numiți pe 
baza experienței și cunoștințelor în 
domeniul siguranței maritime, securității 
maritime, prevenirii poluării marine și 
intervenției în situații de poluare marină. 
Aceștia trebuie, de asemenea, să aibă 
experiență și cunoștințe de specialitate în 
ceea ce privește politicile legate de 
managementul financiar și general, de 
administrare și de egalitatea de gen.”

Or. en

Justificare

Amendamentul extinde domeniul de cunoștințe de specialitate la poluarea marină (în locul 
poluării cauzate de nave) pentru a ține seama de preocupările legate de platformele 
petroliere și de gaz. Se adaugă, de asemenea, competențele manageriale, care sunt la fel de 
importante ca cele tehnice, având în vedere responsabilitățile Consiliului de administrație.  

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 11 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 11 alineatul (4) se modifică 
după cum urmează:
„Dacă este cazul, participarea 
reprezentanților din țări terțe și 
condițiile acestei participări se stabilesc
prin procedurile menționate la articolul 
17 alineatul (2). Această participare nu 
influențează numărul de voturi ce revine 
reprezentanților Comisiei în cadrul 
Consiliului de administrație.” 

Or. en

Justificare

Dacă organul legislativ a acordat reprezentanților Comisiei o minoritate de blocare a 
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deciziilor-cheie (precum adoptarea programului de lucru), această situație nu ar trebui să se 
schimbe fără aprobarea în prealabil a Parlamentului și a Consiliului. În cazul în care țărilor 
terțe li s-ar acorda drept de vot, nu ar fi nevoie să crească numărul reprezentanților 
Comisiei; ar fi de preferat să se aplice un sistem care ar implica voturi ponderate. (A se 
vedea amendamentul 22 la articolul 14).

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Articolul 14 alineatul (2) paragraful 
1 se modifică după cum urmează:
„(2) Fiecare reprezentant al unui stat 
membru deține un procent egal de 75% 
din totalul voturilor. Fiecare reprezentant 
al Comisiei deține un procent egal de 25% 
din totalul voturilor. Directorul executiv 
al Agenției nu participă la vot.”

Or. en

Justificare

Atunci când Consiliul de administrație avea 15 reprezentanți ai statelor membre, o majoritate 
de patru cincimi pentru numirea directorului executiv trebuia susținută de Comisie. Acum, cu 
27 de state membre, situația nu mai este aceeași. Echilibrul instituțional nu ar trebui să fie 
afectat de extinderile din trecut sau din viitor. De aceea, o soluție structurală care să implice 
voturi ponderate ar fi de preferat.  

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întocmește strategia multianuală a 
Agenției și, după consultarea Comisiei, o 
înaintează Consiliului de administrație cu 

(a) întocmește strategia multianuală a 
Agenției și, după consultarea Comisiei și a 
comisiei competente din cadrul 
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cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea 
acestuia;

Parlamentului European, o înaintează 
Consiliului de administrație cu cel puțin 8 
săptămâni înainte de întrunirea acestuia;

Or. en

Justificare

Conform principiului limbajului neutru din punctul de vedere al genului, este de preferat să 
se mențină utilizarea pronumelor din cadrul actualului regulament. În plus, se respectă 
propunerea Comisiei privind articolul 16 alineatul (2.) Având în vedere importanța strategiei 
multianuale, din motive ce țin de echilibrul instituțional, Parlamentul ar trebui să se implice 
cumva, împreună cu reprezentanții statelor membre (în Consiliul de administrație) și cu 
Comisia. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) întocmește planul multianual al 
Agenției privind politica de personal și, 
după consultarea Comisiei, îl înaintează 
Consiliului de administrație;

(aa) întocmește planul multianual al 
Agenției privind politica de personal și, 
după consultarea Comisiei și a comisiei 
competente din cadrul Parlamentului 
European, îl înaintează Consiliului de 
administrație;

Or. en

Justificare

Conform principiului limbajului neutru din punctul de vedere al genului, este de preferat să 
se mențină utilizarea pronumelor din cadrul actualului regulament. În plus, se respectă 
propunerea Comisiei privind articolul 16 alineatul (2.) Având în vedere importanța planului 
multianual privind politica de personal, din motive ce țin de echilibrul instituțional, 
Parlamentul ar trebui să se implice cumva, împreună cu reprezentanții statelor membre (în 
Consiliul de administrație) și cu Comisia. 
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Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ab

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) întocmește programul de lucru și 
planul de acțiune detaliat al Agenției 
privind activitățile de pregătire și 
intervenție în situații de poluare și, după 
consultarea Comisiei, le înaintează 
Consiliului de administrație cu cel puțin 8 
săptămâni înainte de întrunirea acestuia.
Întreprinde măsurile necesare pentru 
aplicarea lor. Directorul executiv răspunde 
tuturor cererilor de asistență din partea 
statelor membre în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2) litera (c);

(ab) întocmește programul de lucru și 
planul de acțiune detaliat al Agenției 
privind activitățile de pregătire și 
intervenție în situații de poluare și, după 
consultarea Comisiei, le înaintează 
Consiliului de administrație cu cel puțin 8 
săptămâni înainte de întrunirea acestuia.
Directorul executiv ia toate măsurile 
necesare pentru aplicarea acestora și
răspunde tuturor cererilor de asistență din 
partea statelor membre în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2) litera (c);

Or. en

Justificare

Aceeași remarcă privind limbajul neutru din punctul de vedere al genului ca în cazul 
amendamentelor la alineatul (2) litera (a) și la alineatul (2) litera (aa). Nu pare a fi necesar 
ca Parlamentul să aibă un rol anume în cadrul pregătirii programului de lucru anual, deși 
comisia competentă va invita în continuare directorii Agenției să ia parte la reuniunile sale 
pentru a se putea discuta despre priorități și despre indicatorii de performanță.

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) decide efectuarea inspecțiilor prevăzute 
la articolul 3, după consultarea Comisiei și 
în conformitate cu cerințele prevăzute la 
același articol 3. Cooperează strâns cu 
Comisia în elaborarea măsurilor prevăzute 
la articolul 3 alineatul (2).”

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. en

Justificare

Aceeași remarcă privind limbajul neutru din punctul de vedere al genului ca în cazul 
amendamentelor la alineatul (2) litera (a) și la alineatul (2) litera (aa). 

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 1 - 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,
inclusiv în domeniul politicii privind 
egalitatea de gen, precum și de competență 
și experiență relevante în domeniul 
siguranței maritime, al securității maritime, 
al prevenirii poluării marine 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

Justificare

Ținând seama de propunerea de extindere a rolului EMSA astfel încât aceasta să se ocupe și 
de riscurile pe care le reprezintă poluarea cauzată de instalațiile petroliere și de gaz, 
cunoștințele de specialitate în acest domeniu ar trebui incluse printre factorii luați în 
considerare atunci când se caută un nou director executiv. De asemenea, faptul că există o 
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preocupare din ce în ce mai mare cu privire la lipsa unui echilibru între bărbați și femei în 
pozițiile de conducere din cadrul organizațiilor din sectorul public înseamnă că ar trebui 
inclusă o anumită mențiune în acest sens.

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 16 - alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Șefi de departament sunt numiți pe 
criterii de merit și aptitudini administrative 
și manageriale atestate, precum și de 
competență profesională și experiență 
relevante în domeniul siguranței maritime, 
al securității maritime, al prevenirii 
poluării cauzate de nave și al intervenției 
în situații de poluare marină. Șefii de 
departament sunt numiți sau demiși de 
către directorul executiv, după primirea 
avizului favorabil din partea Consiliului de 
administrație.

(4) Șefii de departament sunt numiți pe 
criterii de merit și aptitudini administrative 
și manageriale atestate, inclusiv în 
domeniul politicii privind egalitatea de 
gen,precum și de competență profesională 
și experiență relevante în domeniul 
siguranței maritime, al securității maritime, 
al prevenirii poluării marine și al 
intervenției în situații de poluare marină.
Șefii de departament sunt numiți sau 
demiși de către directorul executiv, după 
primirea avizului favorabil din partea 
Consiliului de administrație.

Or. en

Justificare

Este important ca atât directorul executiv, cât și șefii de departament să aibă experiența 
necesară pentru a construi o organizație diversificată, care să recruteze și să gestioneze 
personalul într-un mod lipsit de discriminare. În special având în vedere presiunile bugetare 
actuale, a nu recruta și a nu reține cele mai talentate persoane nu reprezintă o abordare 
acceptabilă.

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7a
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 22a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. La un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un studiu de fezabilitate privind un sistem 
european de pază de coastă, evidențiind 
costurile și beneficiile acestuia. 
Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

La articolul 11 din Directiva 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea 
unor sancțiuni în caz de încălcare, se solicită Comisiei să prezinte, până la sfârșitul lui 2006,  
un studiu de fezabilitate privind un corp de pază de coastă european. În ciuda faptului că 
Parlamentul a amintit Comisiei în repetate rânduri de această chestiune, Comisia nu și-a 
îndeplinit obligația. Ar trebui să fie clar faptul că credibilitatea Comisiei în ceea ce privește 
inițierea unor proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii împotriva statelor membre este 
subminată dacă aceasta consideră că are libertatea de a decide ea însăși ce cerințe 
legislative ar trebui să respecte.  

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7a
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22b. În termen de [trei] ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
modul în care EMSA a îndeplinit 
atribuțiile suplimentare alocate ei prin 
prezentul regulament și oportunitatea 
unei extinderi suplimentare a obiectivelor 
sau atribuțiilor sale. În special, acest 
raport include:
(a) informații actualizate cu privire la 
integrarea Sistemului de informații 
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fluviale și a sistemului SafeSeaNet și la 
asigurarea compatibilității reciproce;  
(b) o analiză privind creșterea eficienței 
realizate printr-o integrare mai bună a 
Agenției și a Memorandumului de 
înțelegere de la Paris;
(c) un studiu privind costurile și 
beneficiile implicate de inspecțiile 
efectuate de EMSA în cazul instalațiilor 
offshore sub forma unui control realizat 
de o autoritate terță independentă;    
(d) informații privind eficiența și coerența 
punerii în aplicare a Directivei 2005/35 de 
către statele membre și date statistice 
detaliate privind sancțiunile care au fost 
aplicate.
Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Este important să se realizeze o revizuire pentru a analiza modul în care este aplicat 
regulamentul revizuit și oportunitatea efectuării altor modificări. 

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 23 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru siguranța maritimă și prevenirea 
poluării de către nave (COSS), instituit 
prin articolul 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 2099/2002 al Parlamentului European 
și al Consiliului.

(1) Comisia poate adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, cu privire la 
metodele operaționale de lucru ale 
Agenției aplicate în ceea ce privește 
efectuarea inspecțiilor alocate acesteia la 
articolul 3 alineatul (1).   

Or. en
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Justificare

Actualizare realizată pentru a se ține seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, Raportul Szájer (adoptat în cadrul ședinței plenare din 5 mai 2010) menționează 
faptul că Parlamentul ar trebui să se afle pe o poziție egală cu Consiliul în ceea ce privește 
toate aspectele legate de competența de delegare legislativă. În acesta se solicită, de 
asemenea, alinierea legislației actuale, astfel încât aceasta să reflecte noile dispoziții din 
tratat.   

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 23 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8 din 
respectiva decizie.

(2) În ceea ce privește actele delegate 
menționate la prezentul articol, se aplică 
procedurile stabilite la articolele 23a, 23b 
și 23c.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 23 
alineatul (1) îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de 5 ani de la [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia elaborează un 
raport referitor la competențele delegate 
cel târziu cu 6 luni înainte de încheierea 
perioadei de 5 ani. Delegarea 
competențelor se extinde automat pentru 
perioade cu durată identică, cu excepția 
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cazurilor în care Parlamentul European 
sau Consiliul o revocă, în conformitate cu 
articolul 23b.
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 23b și 23c. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament și următoarele două amendamente adoptă aceeași abordare ca 
raportul Sterckx privind formalitățile de raportare (Directiva 2010/65/UE). Într-o etapă 
ulterioară, amendamentele privind actele delegate vor fi aliniate la consensul 
interinstituțional cu privire la actele delegate.  

Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 23 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegarea de competențe informează 
cealaltă instituție și Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea deciziei finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
și eventualele motive ale revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
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Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1406/2002
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate prezenta obiecții cu privire la un act 
delegat în termen de 2 luni de la data 
notificării.
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, respectiva perioadă se 
prelungește cu 2 luni.
(2) În cazul în care, la expirarea 
termenului inițial de 2 luni sau, după caz, 
a prelungirii acestuia, nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni la actul delegat, acesta se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data 
menționată în cuprinsul său.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intra în 
vigoare înainte de expirarea termenului 
inițial de 2 luni sau, după caz, a 
prelungirii acestuia, în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni.
(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul se opune unui act delegat, 
acesta nu intră în vigoare. Instituția care 
formulează obiecțiuni la actul delegat își 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

EMSA a fost înființată ca urmare a poluării cauzate de naufragiul petrolierului „Erika”. 
Agenția a început să funcționeze în martie 2003. Regulamentul de instituire a fost modificat 
de trei ori. Această ultimă revizuire ar trebui să vizeze modificări pe termen lung, chiar dacă 
este nevoie să se aloce mai mult timp negocierilor.

PROPUNEREA COMISIEI

Propunerea Comisiei se bazează pe o consultare din 2008 cu părțile interesate ale EMSA, pe o 
evaluare externă și pe o evaluare a impactului realizată de Comisie. De asemenea, propunerea 
reflectă strategia pe cinci ani a EMSA, adoptată de Consiliul de administrație al acesteia (în 
care sunt reprezentate toate statele membre). Comisia a publicat, de asemenea, un raport 
(COM(2011)0286) în care se arată că utilizarea unui sistem de detectare și de monitorizare a 
deversărilor de petrol al UE reduce costurile cu aproximativ 20% în comparație cu utilizarea 
sistemelor naționale. 

Ca urmare a punerii în aplicare a celui de-al treilea pachet de măsuri privind siguranța 
maritimă, EMSA a primit deja atribuții noi. EMSA a încheiat o serie de „contracte privind 
navele de recuperare a petrolului aflate în stand-by” cu operatori privați care vor trece, în caz 
de urgență, de la activitatea lor normală la starea de intervenție în situații de poluare. 
Propunerea Comisiei precizează că aceste nave ar putea fi utilizate, totodată, în combaterea 
poluării provenite de la alte surse, inclusiv de la platformele petroliere.

Norvegia și Islanda sunt singurele țări terțe care participă în cadrul EMSA. Comisia 
recomandă extinderea posibilității de acordare de asistență tehnică țărilor candidate la aderare, 
partenerilor din cadrul politicii europene de vecinătate, precum și țărilor participante la 
Memorandumul de înțelegere de la Paris. 

POZIȚIILE ANTERIOARE ALE PARLAMENTULUI 

Parlamentul și-a exprimat deja o poziție în ceea ce privește o serie de atribuții suplimentare 
posibile pentru EMSA:

 în raportul de Grandes Pascual privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor 
sancțiuni în caz de încălcare s-a subliniat necesitatea ca statele membre să se asigure 
că poluarea cauzată de nave este descurajată în mod eficient;

 în raportul Wortmann-Kool privind poluarea cauzată de nave s-a solicitat elaborarea 
de către Comisie a unei propuneri de înființare a unui serviciu european comun de 
pază de coastă;

 în raportul Sterckx privind formalitățile de raportare s-a precizat că realizarea unui 
spațiu european al transportului maritim fără bariere presupune o cooperare strânsă în 
domenii precum serviciile vamale, sănătatea publică și transporturile; de asemenea, în 
acest raport s-a sugerat Comisiei să analizeze măsura în care sistemul SafeSeaNet 
poate fi integrat în Sistemul de informații fluviale;

 în raportul Meissner privind o politică maritimă integrată Comisia a fost îndemnată să 
extindă mandatul EMSA în ceea ce privește inspecțiile de siguranță ale instalațiilor 
offshore și curățarea zonelor afectate de deversările de petrol; de asemenea, în acest 
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raport s-a opinat că există un mare potențial de a implica mai mult EMSA în 
supravegherea regiunilor de coastă și de a sprijini mai mult statele membre în acțiunile 
de identificare a poluării marine.

Rezoluția Parlamentului din 7 octombrie 2010 a precizat că mandatul ESMA ar trebui să fie 
extins de la nave la instalațiile offshore; s-a solicitat ca bugetul și numărul membrilor 
personalului EMSA să reflecte atribuirea acestor atribuții noi.

POZIȚIILE ANTERIOARE ALE CONSILIULUI

În mod similar, Consiliul a adoptat deja diferite concluzii relevante, îndeosebi pe cele din 2-3 
decembrie 2010, atunci când a invitat Comisia să evalueze modalitățile prin care 
instrumentele/capacitățile actule ale UE în materie de protecție civilă, reacție în caz de 
urgență și siguranță maritimă pot fi valorificate cel mai bine și în sectorul extracției offshore 
de petrol și gaze. În cadrul aceleiași reuniuni, miniștrii transporturilor au solicitat integrarea 
deplină a transportului pe apă în lanțurile UE de transport și logistică. Mai ales, aceștia au 
susținut planul Comisiei de a lansa un proiect-pilot, în cooperare cu autoritățile statelor 
membre și cu EMSA, în vederea ajustării conceptului „Blue Belt”.

ATRIBUȚII SUPLIMENTARE PENTRU EMSA
În general, EMSA este recunoscută ca fiind o organizație eficientă, care funcționează bine și 
care permite statelor membre să realizeze economii semnificative, folosind la un nivel 
european economiile de scară generate astfel. O mare parte din activitatea acesteia constă în 
consilierea Comisiei și/sau a statelor membre. 

Activitățile EMSA pot fi extinse, astfel încât experiența sa și serviciile sale tehnice actuale să 
poată fi folosite în cazul unei game mai largi de politici. În mod special, sistemele sale de 
monitorizare ar putea contribui la crearea unui spațiu maritim european fără frontiere, care 
ar facilita un transport al mărfurilor și al pasagerilor pe cale maritimă între statele membre 
care ar implica același număr de formalități ca în cazul unui transport rutier. S-ar evita astfel 
denaturarea concurenței în favoarea modului de transport mai poluant. În mod asemănător, 
EMSA ar trebui să ofere Comisiei consultanță cu privire la creșterea compatibilității reciproce 
a sistemului SafeSeaNet și a Sistemului de informații fluviale pentru a reduce costurile 
administrative. 
Dacă, pe de-o parte, raportorul nu propune înființarea unui serviciu european de pază de 
coastă, pe de altă parte, faptul că Comisia nu a realizat studiul solicitat prin Directiva (CE) 
2005/35 este deosebit de regretabil. Ar trebui să i se amintească Comisiei faptul că și aceasta 
trebuie să respecte legislația europeană.
Clarificarea faptului că navele existente de recuperare a petrolului aflate în stand-by pot fi 
folosite și în cazul poluării marine cauzate de platformele petroliere și de gaz pare să ofere 
o opțiune eficientă și rentabilă. EMSA verifică deja conformitatea societăților de clasificare 
cu cerințele UE în materie de transport. Unele societăți lucrează, de asemenea, cu instalații 
petroliere și de gaz offshore. Regulamentul modificat al EMSA ar trebui, prin urmare, să 
valorifice cât se poate de mult cunoștințele de specialitate ale acesteia, astfel încât să ajute 
Comisia și statele membre în ceea ce privește prevenirea poluării cauzate de instalațiile 
petroliere și de gaz offshore și elaborarea de cerințe și de orientări cu privire la autorizarea 
exploatării și producției de acest gen. De asemenea, regulamentul ar trebui să prevadă un rol 
mai important pentru sistemele existente, cum ar fi CleanSeaNet, să extindă funcțiile de 
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inspecție ale EMSA și să analizeze potențialul acesteia de a-și asuma un rol de audit 
independent în ceea ce privește autorizarea.

EMSA ar trebui să ofere consiliere Comisiei și statelor membre și cu privire la formarea și la 
certificarea navigatorilor. Creșterea atractivității locurilor de muncă din sectorul maritim 
pentru cetățenii UE este un obiectiv comun pe termen lung. EMSA asistă deja Comisia, 
realizând un studiu de impact cu privire la aplicarea Convenției privind munca în domeniul 
maritim prin legislația UE. Agenția ar fi, de asemenea, calificată să ofere asistență în ceea ce 
privește punerea în aplicare a următorului pachet social maritim. EMSA ar trebui, de 
asemenea, să faciliteze crearea unei rețele de academii de formare în sectorul maritim, care să 
promoveze schimbul de bune practici și să asigure standarde înalte.

EMSA acționează, în prezent, numai în numele Comisiei în ceea ce privește verificarea 
condițiilor prealabile de recunoaștere a organizațiilor recunoscute. Aceste audituri vizează 
cerințele stabilite prin convențiile internaționale. Acestea implică, prin urmare, aproape 
aceleași chestiuni analizate de statele membre. Dacă EMSA ar efectua auditurile necesare și 
în numele acestora, ar rezulta economii de scară. Nu ar fi excluse cerințele naționale 
suplimentare.

În ceea ce privește controlul statului portului, Memorandumul de înțelegere de la Paris 
reprezintă o entitate separată, care se referă la Rusia, Canada, precum și UE, dar EMSA 
contribuie în mod semnificativ la activitatea acestuia. O redistribuire a atribuțiilor sau o 
eventuală fuziune ar putea să genereze o creștere semnificativă a eficienței.

A da EMSA mai multe posibilități de a sprijini țările vecine în ceea ce privește reducerea 
riscurilor de poluare și intervenția în situații de poluare pare a fi un demers deosebit de 
benefic. Fără îndoială că, în eventualitatea unui accident care ar implica poluarea în sudul 
Mării Mediterane, o cantitate de petrol ar ajunge în apele UE. În acest caz, prevenirea este, în 
mod clar, mai eficientă decât vindecarea. O adaptare a regulamentului, pentru a indica în mod 
explicit că EMSA poate să asiste Comisia și statele membre în cadrul organismelor regionale 
care intervin în caz de poluare marină (de exemplu, Convențiile de la Helsinki și Barcelona), 
oferă avantaje în ceea ce privește certitudinea juridică și transparența.

ASPECTE PRIVIND GUVERNANȚA

După cum se recunoaște în propunerea Comisiei, există un posibil conflict de interese pentru 
reprezentanții statelor membre în Consiliul de administrație în momentul stabilirii politicii 
EMSA privind vizitele, deoarece aceștia stabilesc regulile în baza cărora va fi inspectată 
propria organizație. Cu toate acestea, în loc să se permită adoptarea prin procedura de 
comitologie a metodelor operaționale de lucru ale Agenției în domeniul inspecțiilor, ar trebui 
aplicată dispoziția din Tratatul de la Lisabona privind „actele delegate” .  
În plus, prin extinderea UE, s-a modificat echilibrul dintre reprezentanții statelor membre și 
cei ai Comisiei. Fiind vorba de 27 de state membre, și nu de 15, teoretic este posibil ca un 
director să fie numit sau demis din funcție împotriva voinței reprezentanților Comisiei. Un 
sistem care să implice voturi ponderate ar menține echilibrul instituțional pe termen lung.

IMPLICAȚII BUGETARE

Este clar că, dacă acțiunile sunt derulate o singură dată de către ESMA și nu de către fiecare 
administrație națională, costul suportat de contribuabilul european se reduce și se creează o 
valoare adăugată europeană reală. Acest fapt a fost demonstrat deja de sistemele de 
supraveghere maritimă ale EMSA. Utilizarea acestor sisteme pentru a oferi informații de 
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valoare altor domenii de politică are toate șansele să fie mult mai rentabilă sub aspectul 
costurilor decât crearea de sisteme autonome.

Atribuțiile suplimentare atribuite EMSA trebuie să se reflecte în mod realist în bugetul și în 
personalul acesteia. În caz contrar, ar putea fi periclitată însăși funcția sa de bază de 
promovare a siguranței maritime.


