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9.9.2020 A9-0144/74

Amendamentul 74
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 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul în vigoare Amendamentul

(6a) La articolul 21 alineatul (2), litera 
(d) se modifică după cum urmează:

(d) consumul total anual de combustibil 
pentru călătorii;

(d) consumul total anual de combustibil, 
după tipul de combustibil, pentru călătorii;

Or. en

Justificare

Consumul total anual de combustibil este deja publicat pe bază agregată, dar ar trebui să fie 
publicat și în funcție de tipul de combustibil, pentru a avea informații despre utilizarea 
diferitelor tipuri de combustibili și pentru a monitoriza consumul de noi combustibili marini.
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9.9.2020 A9-0144/75

Amendamentul 75
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 – punctul 6 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 21 – alineatul 2 – literele f, i, ii și iii (noi)

Textul în vigoare Amendamentul

(f) consumul mediu anual de combustibil și 
emisiile medii anuale de CO2 per distanță 
parcursă și marfa transportată în cazul 
călătoriilor;

(6b) La articolul 21 alineatul (2), litera 
(f) se modifică după cum urmează:

(f) consumul mediu anual de combustibil și 
emisiile medii anuale de CO2 per distanță 
parcursă și marfa transportată în cazul 
călătoriilor:

(i) pentru toate călătoriile între porturi 
aflate sub jurisdicția unui stat membru;
(ii) pentru toate călătoriile cu plecare din 
porturi aflate sub jurisdicția unui stat 
membru;
(iii) pentru toate călătoriile spre porturi 
aflate sub jurisdicția unui stat membru;

Or. en

Justificare

Intensitatea emisiilor de carbon nu ar trebui publicată numai pe bază agregată, ci și separat 
pentru călătoriile cu plecare din UE sau cu sosire în UE.
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9.9.2020 A9-0144/76

Amendamentul 76
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 – punctul 6 c (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) La articolul 21 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă:
„(ka) 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 %.
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9.9.2020 A9-0144/77

Amendamentul 77
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 – punctul 6 d (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 21 – alineatul 2 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) La articolul 21 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă:
„(kb) tonaj deadweight;”

Or. en

Justificare

Parametrul „tonaj deadweight” este deja monitorizat și raportat, dar ar trebui, de asemenea, 
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 %.


