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9.9.2020 A9-0144/70

Amendamentul 70
Mick Wallace
în numele Grupului GUE/NGL

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
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Peste 80 % din volumul comerțului 
mondial este transportat pe mare1a, ceea 
ce înseamnă că emisiile maritime sunt 
influențate în mod direct de volumul 
comerțului mondial. Transportul naval 
este relativ eficient în ceea ce privește 
gCO2/t-km, în comparație cu alte moduri 
de transport de mărfuri2a. Prin urmare, 
pentru a reduce emisiile absolute de gaze 
cu efect de seră generate de transportul 
maritim, pe lângă intensitatea emisiilor de 
gaze cu efect de seră sau emisiile per 
transport efectuat, Uniunea va trebui să 
promoveze și să aplice mai degrabă o 
strategie de descreștere globală decât 
noua strategie de creștere economică 
propusă în Comunicarea referitoare la 
Pactul verde european. Acest lucru ar 
trebui să se facă printr-o reducere 
planificată a activităților economice de 
producție și consum și o reducere a 
consumului de resurse și energie în țările 
cele mai bogate din lume, precum și prin 
adoptarea unor indicatori ai progresului 
economic ca alternativă la produsul 
intern brut, cum ar fi indicatorul de 
progres real sau indicele de bunăstare 
economică durabilă.
________________________________
1a 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
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2a 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
18/02/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf

Or. en
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9.9.2020 A9-0144/71

Amendamentul 71
Mick Wallace
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 2 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 2, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

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

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

Or. en

Justificare

Prin acest amendament, se asigură faptul că regulamentul se aplică și navelor de război, 
navelor auxiliare, precum și navelor de pescuit și de prelucrare a peștelui care depășesc 
tonajul brut de 5 000. Nu ar trebui să existe nicio excepție pentru navele de război sau navele 
auxiliare care sprijină navele combatante din prima linie. Forțele armate contribuie masiv la 
emisiile de gaze cu efect de seră. Navele de pescuit de dimensiune mică și mijlocie nu fac 
obiectul acestui acest amendament, care vizează așa-numitele supertraulere sau vase fabrică.
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9.9.2020 A9-0144/72

Amendamentul 72
Mick Wallace
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a – subpunctul ia (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se introduce următoarea literă:
„(ca) factorii de emisie pentru 
combustibilii alternativi, inclusiv pentru 
gazul natural lichefiat, biocombustibili, 
combustibilii regenerabili de origine 
nebiologică care conțin carbon, se 
exprimă în echivalenți CO2, includ toate 
GES și se bazează pe o analiză a ciclului 
de viață. Comisia va stabili acești factori 
de emisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 24 alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că MRV se adaptează situației din viitor, legislația trebuie să aibă în vedere 
toți combustibilii mai degrabă din perspectiva unei analize a ciclului de viață (ACV) decât 
numai a analizei CO2 emis în timp ce nava arde combustibil la bord. De exemplu, impactul 
climatic al navelor care funcționează cu hidrogen va fi diferit, în funcție de metoda de 
producție a hidrogenului (verde, albastru, gri, turcoaz etc.). În prezent, ar fi mai bine să se 
abordeze GNL în funcție de ACV, întrucât legislația ar lua în considerare și scurgerile de 
metan.
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9.9.2020 A9-0144/73

Amendamentul 73
Mick Wallace
în numele Grupului GUE/NGL

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 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a – subpunctul xia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (3) litera (a), se 
adaugă următorul punct:
„(xia) distanță totală”;

Or. en

Justificare

Parametrul „distanță totală” este deja monitorizat, dar ar trebui, de asemenea, raportat și 
publicat, pentru a putea calcula rata metrică anuală de eficiență a intensității emisiilor de 
carbon și pentru a evalua astfel eficiența în ceea ce privește emisiile de carbon ale unei nave 
și conformitatea sa cu obiectivul privind o intensitate a emisiilor de carbon de -40 %.


