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Amendamentul 63
Pernille Weiss,
în numele Grupului PPE
Alexandr Vondra,
în numele Grupului ECR

Raport A9-0144/2020
Jutta Paulus,
Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de 
păcură al navelor
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Capitolul II a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) se introduce următorul capitol:

„CAPITOLUL IIa
MĂSURI DE REDUCERE A 
EMISIILOR
Articolul 12a
Viitoarea alocare și emitere de certificate 
pentru operatorii maritimi

Dispozițiile prezentului articol se aplică 
alocării și emiterii de certificate pentru 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
de la navele care sosesc în porturi, care se 
află în porturi sau care pleacă din 
porturile aflate sub jurisdicția unui stat 
membru, acoperite de prezentul 
regulament. În caz de schimbare a 
societății în conformitate cu articolul 11 
alineatul (2) din prezentul regulament, 
noua societate are doar obligația să 
achiziționeze certificate aferente emisiilor 
de gaze cu efect de seră legate de perioada 
în care activitățile navei s-au desfășurat 
sub responsabilitatea sa.



AM\1212917RO.docx PE655.420v01-00

RO Unită în diversitate RO

 Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
actualizează evaluarea impactului 
efectuată în 2013 și care însoțește 
propunerea Comisiei de Regulament (UE) 
nr. 525/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului1a și propune o revizuire a 
Directivei 2003/87/CE pentru a include 
emiterea și alocarea certificatelor aferente 
emisiilor de gaze cu efect de seră produse 
începând cu 1 ianuarie 2023 de navele 
care sosesc în porturi, se află în porturi 
sau pleacă din porturile aflate sub 
jurisdicția unui stat membru care intră 
sub incidența prezentului regulament. 
Propunerea se bazează pe cele mai bune 
date disponibile și pe o evaluare a 
impactului diferitelor opțiuni, inclusiv 
impactul asupra emisiilor, precum și 
impactul economic. Pentru a asigura o 
integritate optimă a mediului, dar și 
competitivitatea proprietarilor și a 
operatorilor de nave europeni, 
propunerea este neutră în ceea ce privește 
pavilioanele.
2. Cel puțin 50 % din veniturile provenite 
din licitarea certificatelor menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol se 
utilizează prin intermediul fondului 
înființat în temeiul articolului 12b.
3. Veniturile provenite din licitarea 
certificatelor care nu sunt utilizate prin 
intermediul fondului definit la articolul 
12b sunt utilizate în conformitate cu 
obiectivele Directivei 2003/87/CE, în 
special pentru a combate schimbările 
climatice în Uniune și în statele terțe, 
pentru a proteja și a reface ecosistemele 
marine afectate de încălzirea globală și 
pentru a sprijini o tranziție justă în statele 
membre, sprijinind redistribuirea, 
recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, educația, inițiativele de 
căutare a unui loc de muncă și 
întreprinderile nou-înființate, în dialog cu 
partenerii sociali. Toate informațiile cu 
privire la utilizarea acestor venituri sunt 
făcute publice.
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4. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a prezentului capitol și posibilele 
tendințe în ceea ce privește societățile care 
doresc să evite respectarea cerințelor 
Directivei 2003/87/CE. Dacă este cazul, 
Comisia propune măsuri de prevenire a 
unei astfel de evitări.
Articolul 12b
Fondul pentru oceane
1. Ca parte a propunerii de revizuire a 
Directivei 2003/87/CE, se propune 
instituirea unui Fond pentru oceane 
(„Fondul”) pentru perioada 2023-2030 cu 
scopul de a îmbunătăți eficiența 
energetică a navelor și a sprijini 
investițiile în tehnologii și infrastructuri 
inovatoare pentru decarbonizarea 
sectorului transportului maritim, inclusiv 
în transportul maritim pe distanțe scurte 
și în porturi, și introducerea unor 
combustibili alternativi sustenabili, cum 
ar fi hidrogenul și amoniacul produse din 
surse regenerabile, și a tehnologiilor de 
propulsie cu emisii zero, inclusiv 
tehnologii eoliene. 20 % din veniturile 
fondului sunt utilizate pentru a contribui 
la protejarea, refacerea și o mai bună 
gestionare a ecosistemelor marine 
afectate de încălzirea globală, cum ar fi 
zonele marine protejate, precum și la 
promovarea economiei albastre orizontale 
și sustenabile, cum ar fi energia din surse 
marine regenerabile. Toate investițiile 
sprijinite de fond sunt făcute publice și 
sunt în concordanță cu obiectivele 
Directivei 2003/87/CE. 
2. Prin derogare, întreprinderile de 
transport maritim pot cotiza anual la 
fond, în funcție de cantitatea totală de 
emisii raportată pentru anul calendaristic 
precedent, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a limita sarcina 
administrativă pentru întreprinderile din 
domeniul maritim, inclusiv întreprinderile 
mici și mijlocii și întreprinderile care nu 
sunt active în mod frecvent în domeniul 
de aplicare al Directivei 2003/87/CE. 
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Fondul cedează certificatele, în mod 
colectiv, în numele întreprinderilor de 
transport maritim care sunt membre ale 
fondului. Cotizația membrilor pe tonă de 
emisii se stabilește de către fond până la 
data de 28 februarie a fiecărui an, dar 
este cel puțin egală cu cel mai mare preț 
înregistrat de închidere a pieței primare 
sau secundare al certificatelor din anul 
precedent.
3. Fondul achiziționează certificate egale 
cu cantitatea totală colectivă a 
contribuțiilor menționate la alineatul (2) 
din prezentul articol în cursul anului 
calendaristic precedent și le cedează în 
registrul instituit în temeiul articolului 19 
din Directiva 2003/87/CE, până la data de 
30 aprilie a fiecărui an, pentru anularea 
ulterioară. Toate informațiile cu privire la 
contribuții sunt puse la dispoziția 
publicului.
4. Fondul este gestionat la nivel central 
printr-un organism al Uniunii a cărui 
structură de guvernanță este similară cu 
guvernanța fondului prevăzută la 
articolul 10a alineatul (8) din Directiva 
2003/87/CE. Structura sa de guvernanță 
și procesul decizional sunt transparente și 
incluzive, în special în ceea ce privește 
stabilirea domeniilor prioritare, a 
criteriilor și a procedurilor de alocare a 
granturilor. Părțile interesate relevante au 
un rol consultativ corespunzător. Toate 
informațiile privind investițiile și toate 
celelalte informații relevante privind 
funcționarea fondului sunt puse la 
dispoziția publicului.
5. Comisia colaborează cu țări terțe cu 
privire la modalitățile în care și acestea 
pot utiliza fondul.
6. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 din Directiva 2003/87/CE 
pentru a completa Directiva 2003/87/CE 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
prezentului articol.
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Articolul 12c
Raportarea și reexaminarea de către 
Comisie a punerii în aplicare a măsurilor 
de atenuare a schimbărilor climatice în 
cadrul Organizației Maritime 
Internaționale
1. În termen de 12 luni de la adoptarea de 
către OMI a măsurilor globale bazate pe 
piață de reducere a emisiilor de GES 
provenite de la transportul maritim și 
înainte ca aceste măsuri să intre în 
vigoare, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport în care 
examinează ambiția și integritatea 
ecologică generală a acestor măsuri, 
inclusiv nivelul lor general de ambiție în 
ceea ce privește obiectivele din cadrul 
Acordului de la Paris și obiectivul de 
reducere a emisiilor de GES la nivelul 
întregii economii a Uniunii până în 2030 
și obiectivul privind neutralitatea 
climatică, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) .../... [Legea 
europeană a climei]. Acest raport ia în 
considerare în mod special nivelul de 
participare la aceste măsuri globale, forța 
executorie a acestora, transparența, 
sancțiunile pentru neconformitate, 
procedurile de consultare a opiniei 
publice, utilizarea creditelor de 
compensare, monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor, registrele, 
responsabilitatea, precum și normele 
privind utilizarea de biocarburanți.
2. După caz, Comisia anexează la 
raportul menționat la alineatul (1) o 
propunere legislativă adresată 
Parlamentului European și Consiliului 
privind modificarea Directivei 
2003/87/CE într-un mod coerent cu 
scopul de a menține integritatea de mediu 
și eficacitatea acțiunii Uniunii în 
domeniul climei, în special obiectivul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la nivelul întregii economii a Uniunii 
până în 2030 și obiectivul privind 
neutralitatea climatică, astfel cum este 
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definit în Regulamentul (UE) .../... [Legea 
europeană a climei].
__________________

1a Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013 privind un mecanism de 
monitorizare și de raportare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum și de 
raportare, la nivel național și al Uniunii, 
a altor informații relevante pentru 
schimbările climatice și de abrogare a 
Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 
18.6.2013, p. 13). 
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