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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prin activitatea sa în domeniul 
prevenirii poluării și al pregătirii și 
intervenției în caz de poluare, Agenția 
Europeană pentru Siguranța Maritimă 
(„Agenția”) nu doar contribuie financiar, 
ci adaugă și valoare nemonetară. Având 
în vedere riscul unui impact ecologic 
devastator și costurile enorme pentru 
economie ale posibilelor accidente de 
poluare, precum și impactul 
socioeconomic al unor astfel de accidente 
asupra altor sectoare, cum ar fi turismul 
și pescuitul, investițiile suficiente în 
Agenție sunt cruciale. 

 
 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Agenția trebuie să joace un rol activ în 
menținerea și dezvoltarea în continuare a 
serviciului de imagini prin satelit în scopul 
supravegherii, al detectării din timp a 

poluării și al identificării navelor sau a 
instalațiilor petroliere și gaziere 
responsabile. Acest sistem trebuie să 
îmbunătățească disponibilitatea datelor și 
eficacitatea acțiunilor de combatere a 

poluării. 

(9) Agenția ar trebui să joace un rol activ 
în menținerea și dezvoltarea în continuare a 
serviciului de imagini prin satelit în scopul 
supravegherii, al detectării din timp a 

poluării și al identificării navelor sau 
instalațiilor petroliere și gaziere 
responsabile. Acest sistem ar trebui să 
îmbunătățească disponibilitatea datelor și 
eficacitatea acțiunilor de combatere a 

poluării și să accelereze atât răspunsul 
inițial, cât și instituirea unor mecanisme 
adecvate de asistență. 

Justificare 

Eficiența presupune, de asemenea, o reacție mai promptă și furnizarea mai rapidă a resurselor 

necesare în vederea reducerii la minimum a poluării și a repercusiunilor acesteia. 

 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a asigura implementarea 

completă, Agenția trebuie să dispună de un 
sistem de finanțare viabil și eficient din 
punctul de vedere al costurilor, în special 

pentru asistența operațională pe care o 
acordă statelor afectate. 

(11) Pentru a asigura implementarea 

completă a planurilor de acțiune, Agenția 
ar trebui să dispună de un sistem de 
finanțare viabil și eficient din punctul de 

vedere al costurilor, în special să acorde 
asistență operațională statelor afectate. 

 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prin urmare, trebuie să se prevadă o 
garanție financiară pentru finanțarea 
sarcinilor încredințate Agenției în 

domeniul combaterii poluării și al 
acțiunilor aferente, pe baza unui 

angajament multianual. Cuantumurile 

(12) Prin urmare, ar trebui să se prevadă o 
garanție financiară pentru finanțarea 
sarcinilor încredințate Agenției în 

domeniul combaterii poluării și al 
acțiunilor aferente, pe baza unui 

angajament multianual. Cuantumul 
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anuale ale contribuției Uniunii trebuie să 
fie stabilite de către Autoritatea bugetară în 
conformitate cu procedura bugetară anuală. 

acestui angajament multianual trebuie 
stabilit în funcție de competențele extinse 
ale Agenției și de dimensiunea zonei 
geografice a intervențiilor sale. 
Cuantumurile anuale ale contribuției 
Uniunii ar trebui să fie stabilite de către 
Autoritatea bugetară în conformitate cu 
procedura bugetară anuală. 

Justificare 

Bugetul multianual al Agenției trebuie să fie suficient de mare pentru ca aceasta să își poată 

îndeplini sarcinile, care au fost extinse prin Regulamentul (UE) nr. 100/2013. Prin urmare, 

bugetul trebuie să reflecte nevoile și provocările reale. 

 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cuantumurile care urmează să fie 

angajate pentru a finanța combaterea 
poluării trebuie să acopere perioada 1 
ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, în 

conformitate cu noul cadru financiar. Prin 
urmare, trebuie prevăzut un pachet 
financiar care să acopere aceeași 
perioadă. 

(13) Cuantumurile care urmează să fie 

angajate pentru a finanța combaterea 
poluării trebuie să acopere perioada 1 
ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, în 

conformitate cu noul cadru financiar. Prin 
urmare, trebuie alocate mai multe resurse 
Agenției, având în vedere noile sarcini ale 
acesteia. 

 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Uniunea și statele membre ar trebui 
să țină seama de faptul că este necesar ca 
Agenția să beneficieze de securitate 
financiară, iar acestea ar trebui, 
indiferent de finanțarea multianuală a 
Comisiei, să pună în aplicare 
mecanismele prin care costurile 
financiare suportate de Agenție pentru 
furnizarea de bunuri, servicii sau forță de 
muncă pot fi recuperate de la terți. 
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Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „substanțe periculoase și nocive” 
înseamnă orice substanță, în afara 

hidrocarburilor, care, odată introdusă în 
mediul marin, este susceptibilă de a pune 

în pericol sănătatea umană, de a avea 
efecte nocive asupra resurselor vii și vieții 
marine, de a provoca daune zonelor de 

agrement sau de a afecta alte utilizări 
legitime ale mării, astfel cum s-a stabilit în 

Protocolul privind pregătirea, răspunsul și 
cooperarea în domeniul accidentelor de 
poluare prin substanțe periculoase și nocive 

din 2000. 

(b) „substanțe periculoase și nocive” 
înseamnă orice substanță, în afara 

hidrocarburilor, inclusiv agenți de 
dispersie, care, odată introdusă în mediul 

marin, este susceptibilă de a pune în 
pericol sănătatea umană, de a avea efecte 
nocive asupra resurselor vii și a vieții 
marine, de a provoca daune zonelor de 
agrement sau de a afecta alte utilizări 

legitime ale mării, astfel cum s-a stabilit în 
Protocolul privind pregătirea, răspunsul și 
cooperarea în domeniul accidentelor de 

poluare prin substanțe periculoase și nocive 
din 2000 al Organizației Maritime 
Internaționale (OMI); 

 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera b a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „instalație de petrol și gaze” 
înseamnă o instalație staționară, fixă sau 
mobilă, sau o combinație de instalații 
interconectate permanent prin punți sau 
alte structuri, utilizate în cadrul 
operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
sau în legătură cu aceste operațiuni; 
aceasta include unitățile mobile de foraj 
marin numai în cazul în care sunt 
staționate într-o zonă din larg pentru 
activitățile de foraj, de producție sau de 
altă natură, asociate cu operațiunile 
petroliere sau gaziere offshore, precum și 
infrastructura și instalațiile utilizate 
pentru a transporta petrolul și gazele pe 
uscat și în terminalele de pe uscat. 
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Justificare 

Definiția raportorului trebuie extinsă pentru a cuprinde instalațiile utilizate pentru 

transportarea petrolului și a gazelor pe uscat și în terminalele de petrol și gaze de pe uscat. 

 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera bb (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) „operațiuni petroliere și gaziere 
offshore” înseamnă toate activitățile 
asociate cu instalația sau infrastructura 
conectată, inclusiv proiectarea, 
planificarea, construcția, operarea și 
dezafectarea acestora, legate de explorare 
și producție. 

 

 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informare, în special de colectarea, 
analizarea și diseminarea celor mai bune 
practici, tehnici și inovații, precum 
instrumente de monitorizare a golirii 
rezervoarelor navelor și de monitorizare a 

platformelor offshore pentru a detecta 
scurgerile operaționale și deversările 
accidentale; 

(a) informare, în special de colectarea, 
analizarea și diseminarea celor mai bune 
practici, tehnici și inovații, precum 
instrumente de monitorizare a golirii 
rezervoarelor navelor și de monitorizare a 

platformelor offshore pentru a detecta 
scurgerile operaționale și deversările 
accidentale; în acest sens, autoritățile 
statelor membre însărcinate cu 
coordonarea intervențiilor de urgență pun 
la dispoziția Agenției probe privind 
evaluările anterioare ale substanțelor 
chimice utilizate ca agenți de dispersie 
efectuate cu scopul de reduce la minimum 
consecințele la adresa sănătății publice 
și/sau daunele aduse mediului; 
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Amendamentul 11 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) asistența operațională și sprijinirea, la 
cerere, cu mijloace suplimentare, cum ar fi 
navele antipoluare de rezervă, imaginile 

prin satelit și echipamentele, a acțiunilor de 
combatere a poluării întreprinse de statele 
afectate în cazul poluării accidentale sau 

deliberate provocate de nave sau al poluării 
marine cauzate de instalațiile petroliere și 

gaziere offshore. 

(c) asistența operațională și sprijinirea, la 
cerere, cu mijloace suplimentare, cum ar fi 
navele antipoluare de rezervă, imaginile 

prin satelit și echipamentele, a acțiunilor 
propuse și a tehnicilor utilizate, precum și 
a acțiunilor de combatere a poluării 

întreprinse de statele afectate în cazul 
poluării accidentale sau deliberate 

provocate de nave sau al poluării marine 
cauzate de instalațiile petroliere și gaziere 
offshore și a măsurilor pentru eliminarea 
poluării. 

 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pachetul financiar pentru implementarea 
sarcinilor prevăzute la articolul 3 pentru 

perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 
2020 este de 160 500 000 EUR, la prețurile 
actuale. 

Pachetul financiar pentru implementarea 
sarcinilor prevăzute la articolul 3 pentru 

perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 
2020 este de 185 500 000 EUR, la prețurile 
actuale. 

Justificare 

Pachetul financiar total propus este sub pragul minim adecvat care i-ar permite Agenției să își 

desfășoare în continuare sarcinile actuale și să preia noi îndatoriri în temeiul Regulamentului 

nr. 100/2013. Sunt necesare 25 de milioane EUR pentru o perioadă de 7 ani pentru începerea 

punerii în aplicare a noilor sarcini ce i-au fost alocate, fără a le compromite pe cele existente. 

Toate acestea reprezintă „sarcini principale” ale Agenției, prin urmare Uniunea are obligația 

legală de a le finanța corespunzător. A se vedea expunerea de motive pentru mai multe detalii. 

 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul reducerii bugetului EMSA 
pentru această perioadă față de bugetul 
alocat în cadrul financiar multianual 
anterior, Agenția elaborează o notă de 
informare adresată Parlamentului 
European și Consiliului în care explică 
faptul că acest lucru îi va afecta 
capacitatea de a-și îndeplini sarcinile care 
i-au fost atribuite. 

 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a defini cerințele privind furnizarea 
asistenței operaționale de către Agenție, 
cum ar fi navele antipoluare suplimentare, 

Agenția stabilește cu regularitate o listă a 
mecanismelor și a structurilor aferente, 

publice și, dacă sunt disponibile, private, 
de combatere a poluării din diferite regiuni 
ale Uniunii. 

Pentru a defini cerințele privind furnizarea 
asistenței operaționale de către Agenție, 
cum ar fi navele antipoluare suplimentare, 

Agenția stabilește cu regularitate o listă a 
mecanismelor și a structurilor aferente, 

publice și, dacă sunt disponibile, private, 
de combatere a poluării din diferite regiuni 
ale Uniunii. De asemenea, Agenția 
elaborează o listă a cerințelor care nu au 
fost îndeplinite și precizează implicațiile 
acestui lucru. 

 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În conformitate cu principiul asistenței 
reciproce și ținând cont de extinderea 
mandatului Agenției la țările vizate de 
politica de extindere a Uniunii și de 
politica europeană de vecinătate, țările 
riverane la bazinele maritime europene 
facilitează, de asemenea, punerea în 
comun a informațiilor și cooperează la 
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stabilirea acestei liste. 

Justificare 

Extinderea mandatului și a activităților Agenției astfel încât să reglementeze țările terțe 

riverane la bazinele maritime europene presupune faptul că aceste țări ar trebui să ofere 

diferite detalii cu privire la mecanismele lor publice și/sau private. Această punere în comun a 

informațiilor ar trebui să fie voluntară și ar trebui să se bazeze pe asistența reciprocă. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Raportul indică în mod clar beneficiile 
socioeconomice, ecologice și financiare 
ale activității Agenției în domeniul 
pregătirii în caz de poluare provocată de 
nave și de instalațiile de petrol și gaze. 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe baza acestui raport, Comisia poate 

propune, dacă este necesar, modificarea 
prezentului regulament, în special pentru a 
ține seama de progresul științific din 
domeniul combaterii poluării provocate de 
nave și a poluării marine cauzate de 

instalațiile petroliere și gaziere, mai ales a 
poluării cu hidrocarburi sau cu substanțe 
periculoase și nocive. 

Pe baza acestui raport, Comisia poate 

propune, dacă este necesar, modificarea 
prezentului regulament, în special pentru a 
ține seama de progresul științific din 
domeniul combaterii poluării provocate de 
nave și a poluării marine cauzate de 

instalațiile petroliere și gaziere, mai ales a 
poluării cu hidrocarburi sau cu substanțe 
periculoase și nocive, precum și de 
modificări ale angajamentelor regionale 
și internaționale asumate de Uniune în 
acest domeniu. 

Justificare 

Progresul tehnic nu reprezintă singurul factor de care trebuie să se țină cont în cadrul 

evaluării la jumătatea perioadei a performanțelor și a activităților Agenției. Având în vedere 

faptul că Uniunea a aderat la diverse organizații regionale și internaționale, trebuie să se țină 

cont și de toate modificările aduse angajamentelor asumate în calitate de membru al acestor 

organizații. 
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