
 

RR\1103533RO.docx  PE583.953v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019 

 

 

Document de ședință 
 

A8-0256/2016 

5.9.2016 

***II 
RECOMANDARE PENTRU A 
DOUA LECTURĂ 

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei 

directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor 

tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 

2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE 

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) 

Comisia pentru transport și turism 

Raportor: Ivo Belet 

  



 

PE583.953v01-00 2/7 RR\1103533RO.docx 

RO 

PR_COD_2app 

 

 

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 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a 

Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele 

de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a 

Directivei 2006/87/CE 

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (07532/2/2016 – C8-0227/2016), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 20141, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 20142, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0622), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 

turism (A8-0256/2016), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene; 

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

5 încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 JO C 177, 11.6.2014, p. 58. 
2 JO C 126, 26.4.2014, p. 48. 
3 Texte adoptate la 15.4.2014, P7_TA(2014)0343. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Prioritățile Parlamentului: 

În prima lectură, Parlamentul a susținut aplicarea uniformă a cerințelor tehnice comune pentru 

navele de navigație interioară în Uniunea Europeană în vederea asigurării unui nivel ridicat de 

siguranță și eficiență în navigația interioară. De asemenea, acesta s-a exprimat în favoarea 

adaptării rapide a standardelor la progresele științifice și tehnice, ținând seama de standardele 

elaborate de organizațiile internaționale, în special de CESNI (Comitetul european pentru 

elaborarea de standarde privind navigația interioară) care urmează să fie înființat sub auspiciul 

Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin. De asemenea, Parlamentul a solicitat o revizuire 

periodică a directivei din trei în trei ani pentru a evalua mecanismele de cooperare cu 

organizațiile internaționale în cauză. 

Pentru a se asigura coerența cu alte acte legislative ale UE, în special cu Directiva 2014/94/UE 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, Parlamentul a solicitat 

adoptarea de acte delegate pentru a introduce cerințe tehnice pentru navele care funcționează 

cu gaz natural lichefiat (GNL). 

Principalele realizări: 

Parlamentul și Consiliul au fost de acord cu obiectivul general al directivei de a asigura un 

cadru armonizat și coerent, care să asigure același nivel de siguranță pentru navele de navigație 

interioară. Cele două instituții au sprijinit o raționalizare a utilizării resurselor pentru a elabora 

standarde tehnice și a le adapta la progresele științifice și tehnice prin utilizarea standardelor 

elaborate de organizațiile internaționale, în special de CESNI. 

Cu toate acestea, Consiliul și Parlamentul au avut opinii divergente cu privire la modalitatea de 

a adapta anexele la standardele tehnice. Parlamentul nu a putut să sprijine utilizarea unei 

trimiteri dinamice la un standard european elaborat în cadrul CESNI pentru adaptarea automată 

a anexei la directivă. Astfel de trimiteri dinamice ar fi conferit Consiliului o putere de decizie 

exclusivă, eludând prerogativele Parlamentului în calitate de colegiuitor. Ar trebui subliniat 

faptul că organismul internațional CESNI este format doar din statele membre ale UE și Elveția. 

Prin urmare, este important să fie menținută adaptarea standardelor tehnice prin adoptarea 

actelor delegate. De asemenea, trebuie subliniat faptul că mecanismul de cooperare cu CESNI 

va trebui revizuit în termen de cinci ani. 

Negocieri: 

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 15 aprilie 2014 și a deciziei din 

26 martie 2015 a Comisiei pentru transport și turism (TRAN) de deschidere a negocierilor, în 

timpul președințiilor neerlandeză și luxemburgheză ale Consiliului, au avut loc negocieri 

informale cu scopul de a ajunge la un acord timpuriu în a doua lectură. Echipele de negocieri 

ale Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord cu privire la acest dosar la 17 martie 

2016. Textul rezultat în urma negocierilor a fost aprobat de Comisia TRAN la data de 7 

aprilie 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa 

adresată Comitetului Reprezentanților Permanenți, a indicat că va recomanda plenului să 

aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente. În urma unei verificări juridico-

lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul din 17 martie 

2016. 
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