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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul prezentei propuneri a Comisiei este modificarea Regulamentului (UE) 2015/757 
privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de 
transportul maritim, pentru a ține seama în mod corespunzător de noul sistem global de 
colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă 
Internațională (OMI). Modificările propuse sunt ajustări tehnice care se referă la definiții, 
precum și parametri, planuri și modele de monitorizare. 

Raportoarea pentru aviz salută intenția Comisiei de a utiliza această propunere în scopul 
simplificării și reducerii procedurilor administrative pentru companiile și administrațiile de 
transport maritim, păstrând în același timp obiectivele Regulamentului (UE) 2015/757 privind 
monitorizarea, raportarea și verificarea. 

Raportoarea pentru aviz dorește să propună reexaminarea de către Comisie a funcționării 
Regulamentului (UE) 2015/757, ținând seama de experiența suplimentară dobândită în punerea 
în aplicare a regulamentului respectiv și a sistemului global de colectare a datelor privind 
consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă Internațională (OMI), pentru a 
asigura o mai mare compatibilitate între cele două sisteme și a reduce cerințele de raportare 
dublă. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rezoluția Parlamentului European 
din februarie 2014 referitoare la un cadru 
pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei și al energiei a invitat Comisia și 
statele membre să stabilească pentru anul 
2030 un obiectiv obligatoriu pentru 
Uniune de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu cel puțin 40 % în 
comparație cu nivelurile înregistrate în 
1990. Parlamentul European a remarcat, de 
asemenea, că va fi necesar ca toate 
sectoarele economice să își aducă aportul 

(3) Rezoluția Parlamentului European 
din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
verde european a solicitat ca obiectivul 
intern al UE de reducere  a emisiilor de 
GES să crească până la 55 % în 
perspectiva anului 2030, în comparație cu 
nivelurile înregistrate în 1990, și a 
subliniat necesitatea unor acțiuni 
imediate și ambițioase pentru a ajunge la 
neutralitatea climatică cât mai curând 
posibil și cel târziu până în 2050. 
Parlamentul European a remarcat, de 
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la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru ca Uniunea să poată contribui 
în mod echitabil la eforturile globale.

asemenea, că va fi necesar ca toate 
sectoarele economice să își aducă aportul 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru ca Uniunea să poată contribui 
în mod echitabil la eforturile globale.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În concluziile sale din 
24 octombrie 2014, Consiliul European a 
aprobat un obiectiv obligatoriu pentru 
Uniune de reducere a emisiilor interne de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % 
până în 2030 în comparație cu 1990. 
Consiliul European a afirmat, de asemenea, 
importanța reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră și riscurile legate de 
dependența de combustibilii fosili în 
sectorul transporturilor și a invitat Comisia 
să examineze în continuare instrumentele și 
măsurile pentru o abordare cuprinzătoare și 
neutră din punct de vedere tehnologic, 
inclusiv pentru promovarea reducerii 
emisiilor, a surselor de energie 
regenerabile și a eficienței energetice în 
transporturi.

(4) În concluziile sale din 
24 octombrie 2014, Consiliul European a 
aprobat un obiectiv obligatoriu pentru 
Uniune de reducere a emisiilor interne de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % 
până în 2030 în comparație cu 1990. 
Consiliul European a afirmat, de asemenea, 
importanța reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră și riscurile legate de 
dependența de combustibilii fosili în 
sectorul transporturilor și a invitat Comisia 
să examineze în continuare instrumentele și 
măsurile pentru o abordare cuprinzătoare și 
neutră din punct de vedere tehnologic, 
inclusiv pentru promovarea reducerii 
emisiilor, a surselor de energie 
regenerabile și a eficienței energetice în 
transporturi. La 12 decembrie 2019, 
Consiliul European a publicat concluziile 
prin care aprobă obiectivul mai ambițios 
de a realiza o UE neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este necesară o abordare holistică 
pentru decarbonizarea cu succes a 
sectorului transportului maritim. 



AD\1205340RO.docx 5/14 PE641.314v02-00

RO

Reducerile necesare ale emisiilor de 
carbon ar putea fi realizate prin 
încurajarea utilizării ulterioare a 
combustibililor alternativi, a sistemelor 
alternative de propulsie și noi măsuri care 
să îmbunătățească și să sporească 
eficiența energetică a navelor. Pentru a 
obține cele mai bune rezultate atât pentru 
mediu, cât și pentru armatori și porturi, 
propunerile legislative viitoare ar trebui 
să ia în considerare diferitele inițiative și 
schimbul de cele mai bune practici deja 
realizat de sector, în lumina principiului 
neutralității tehnologice.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În aprilie 2015, Parlamentul 
European și Consiliul au adoptat 
Regulamentul (UE) 2015/757 privind 
monitorizarea, raportarea și verificarea 
emisiilor de dioxid de carbon generate de 
transportul maritim20 („Regulamentul UE 
privind MRV”), care a fost completat în 
2016 cu două regulamente delegate21 și 
două regulamente de punere în aplicare22. 
Scopul Regulamentului UE privind MRV 
este de a colecta date cu privire la emisiile 
generate de transportul maritim pentru 
elaborarea de politici suplimentare și 
stimularea reducerii emisiilor prin 
furnizarea de informații referitoare la 
eficiența navelor pe piețele relevante. 
Regulamentul UE privind MRV obligă 
companiile să monitorizeze, să raporteze și 
să verifice consumul de carburant, emisiile 
de CO2 și eficiența energetică a navelor lor 
în călătoriile către și dinspre porturile din 
Spațiul Economic European (SEE), anual, 
începând din 2018. Acesta se aplică, de 
asemenea, emisiilor de CO2 generate în 
porturile SEE. Primele rapoarte privind 
emisiile trebuie să fie prezentate până la 

(6) În aprilie 2015, Parlamentul 
European și Consiliul au adoptat 
Regulamentul (UE) 2015/757 privind 
monitorizarea, raportarea și verificarea 
emisiilor de dioxid de carbon generate de 
transportul maritim20 („Regulamentul UE 
privind MRV”), care a fost completat în 
2016 cu două regulamente delegate21 și 
două regulamente de punere în aplicare22. 
Scopul Regulamentului UE privind MRV 
este de a colecta date cu privire la emisiile 
generate de transportul maritim pentru 
elaborarea de politici suplimentare și 
stimularea reducerii emisiilor prin 
furnizarea de informații referitoare la 
eficiența navelor pe piețele relevante și de 
a promova introducerea unor noi 
tehnologii. Regulamentul UE privind 
MRV obligă companiile să monitorizeze, 
să raporteze și să verifice consumul de 
carburant, emisiile de CO2 și eficiența 
energetică a navelor lor în călătoriile către 
și dinspre porturile din Spațiul Economic 
European (SEE), anual, începând din 2018. 
Acesta se aplică, de asemenea, emisiilor de 
CO2 generate în porturile SEE. 
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30 aprilie 2019. Regulamentul UE privind MRV a fost 
adoptat ca un prim pas în direcția 
integrării emisiilor generate de 
transportul maritim în schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), astfel încât transportul maritim să 
aibă o contribuție echitabilă la obiectivele 
Uniunii privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Acest proces de 
asimilare ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a impactului, ținând seama de 
faptul că ar trebui garantată 
competitivitatea internațională a navelor 
sub pavilionul UE.

__________________ __________________
20 Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim 
și de modificare a Directivei 2009/16/CE 
(JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

20 Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim 
și de modificare a Directivei 2009/16/CE 
(JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

21 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al 
Comisiei privind activitățile de verificare și 
acreditarea verificatorilor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de transportul maritim (JO L 320, 
26.11.2016, p. 5); Regulamentul delegat 
(UE) 2016/2071 al Comisiei din 
22 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește metodele de monitorizare 
a emisiilor de dioxid de carbon și normele 
de monitorizare a altor informații relevante 
(JO L 320, 26.11.2016, p. 1).

21 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al 
Comisiei privind activitățile de verificare și 
acreditarea verificatorilor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de transportul maritim (JO L 320, 
26.11.2016, p. 5); Regulamentul delegat 
(UE) 2016/2071 al Comisiei din 
22 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește metodele de monitorizare 
a emisiilor de dioxid de carbon și normele 
de monitorizare a altor informații relevante 
(JO L 320, 26.11.2016, p. 1).

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 
2016 de stabilire a formularelor pentru 
planurile de monitorizare, rapoartele 
privind emisiile și documentele de 
conformitate, în temeiul Regulamentului 
(UE) 2015/757 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind monitorizarea, 

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 
2016 de stabilire a formularelor pentru 
planurile de monitorizare, rapoartele 
privind emisiile și documentele de 
conformitate, în temeiul Regulamentului 
(UE) 2015/757 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind monitorizarea, 
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raportarea și verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim 
(JO L 299, 5.11.2016, p. 1-21); 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 
2016 privind determinarea încărcăturii 
transportate de alte categorii de nave decât 
navele de pasageri, navele ro-ro și navele 
container, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de transportul maritim (JO L 299, 
5.11.2016, p. 22-25).

raportarea și verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim 
(JO L 299, 5.11.2016, p. 1-21); 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 
2016 privind determinarea încărcăturii 
transportate de alte categorii de nave decât 
navele de pasageri, navele ro-ro și navele 
container, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de transportul maritim (JO L 299, 
5.11.2016, p. 22-25).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În Rezoluția sa din 15 ianuarie 
2020 referitoare la Pactul verde european, 
Parlamentul a solicitat investiții pentru 
cercetare în decarbonizarea transportului 
maritim. O parte din veniturile generate 
de integrarea transportului maritim în 
schema UE-ETS ar trebui să fie investite 
în cercetarea privind tehnologiile și 
infrastructura inovatoare pentru 
decarbonizarea transportului maritim și 
dezvoltarea unor combustibili alternativi 
durabili și a unor tehnologii de propulsie 
cu emisii zero.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu Acordul de la 
Paris adoptat în decembrie 2015 la cea de a 

(8) În conformitate cu Acordul de la 
Paris adoptat în decembrie 2015 la cea de a 
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21-a Conferință a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC)23, Uniunea și statele sale 
membre s-au angajat în atingerea unui 
obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul 
întregii economii. Se depun eforturi de 
limitare a emisiilor maritime internaționale 
prin intermediul Organizației Maritime 
Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui 
încurajate. OMI a adoptat24, în 
octombrie 2016, un sistem de colectare a 
datelor privind consumul de păcură al 
navelor („sistemul global de colectare a 
datelor al OMI”).

21-a Conferință a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC)23, Uniunea și statele sale 
membre s-au angajat în atingerea unui 
obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul 
întregii economii. Se depun eforturi de 
limitare a emisiilor maritime internaționale 
prin intermediul Organizației Maritime 
Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui 
încurajate. OMI a adoptat24, în 
octombrie 2016, un sistem de colectare a 
datelor privind consumul de păcură al 
navelor („sistemul global de colectare a 
datelor al OMI”). OMI a adoptat, de 
asemenea, la 13 aprilie 2018, o primă 
strategie privind reducerea emisiilor de 
GES provenite de la nave, urmărind să 
limiteze creșterea acestor emisii cât mai 
curând posibil și să le reducă cu cel puțin 
50 % până în 2050 comparativ cu 2008. 
În același timp, statele membre și membrii 
asociați ai OMI s-au angajat să reducă 
emisiile de CO2 pe activitate de transport 
cu cel puțin 40 % până în 2030, în medie 
în ansamblul transportului maritim 
internațional, continuând eforturile de a 
ajunge la reducere de 70 % până în 2050.

__________________ __________________
23 Acordul de la Paris (JO L 282, 
19.10.2016, p. 4-18).

23 Acordul de la Paris (JO L 282, 
19.10.2016, p. 4-18).

24 Rezoluția MEPC.278 (70) a OMI de 
modificare a anexei VI la MARPOL.

24 Rezoluția MEPC.278 (70) a OMI de 
modificare a anexei VI la MARPOL.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere coexistența acestor 
două sisteme de monitorizare, raportare și 
verificare, Comisia a evaluat, în 
conformitate cu articolul 22 din 
Regulamentul UE privind MRV, 
modalitatea de aliniere a celor două 

(9) Având în vedere coexistența acestor 
două sisteme de monitorizare, raportare și 
verificare, Comisia a evaluat, în 
conformitate cu articolul 22 din 
Regulamentul UE privind MRV, 
modalitatea de aliniere a celor două 
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sisteme astfel încât să reducă sarcinile 
administrative pentru nave, menținând în 
același timp obiectivele Regulamentului 
UE privind MRV.

sisteme astfel încât să reducă sarcinile 
administrative pentru nave, în special cele 
deținute de IMM-uri, menținând în același 
timp obiectivele Regulamentului UE 
privind MRV.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ar trebui să se țină seama de 
dispozițiile internaționale ale sistemului 
global de colectare a datelor al OMI 
privind datele care urmează să fie 
monitorizate și raportate anual, astfel încât 
să se asigure colectarea de date 
raționalizate pentru activitățile navelor care 
intră sub incidența ambelor sisteme. Pentru 
a face acest lucru, ar trebui să se raporteze 
parametrul „tonajul deadweight”, însă 
parametrul „marfa transportată” ar trebui 
să rămână ca parametru raportat pe bază 
voluntară. „Timpul pe mare” ar trebui 
înlocuit cu definiția sistemului global de 
colectare a datelor al OMI referitoare la 
„orele în mișcare”. În cele din urmă, 
calculul „distanței parcurse” ar trebui să se 
bazeze pe sistemul global de colectare a 
datelor25 al OMI pentru a reduce sarcina 
administrativă.

(12) Ar trebui să se țină seama de 
dispozițiile internaționale ale sistemului 
global de colectare a datelor al OMI 
privind datele care urmează să fie 
monitorizate și raportate anual, astfel încât 
să se asigure colectarea de date 
raționalizate pentru activitățile navelor care 
intră sub incidența ambelor sisteme. Pentru 
a face acest lucru, ar trebui să se raporteze 
parametrii „tonajul deadweight” și „marfa 
transportată”. „Timpul pe mare” ar trebui 
înlocuit cu definiția sistemului global de 
colectare a datelor al OMI referitoare la 
„orele în mișcare”. În cele din urmă, 
calculul „distanței parcurse” ar trebui să se 
bazeze pe sistemul global de colectare a 
datelor25 al OMI pentru a reduce sarcina 
administrativă.

__________________ __________________
25 Rezoluția MEPC 282 (70) a OMI. 25 Rezoluția MEPC 282 (70) a OMI.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia ar trebui să reexamineze 
funcționarea Regulamentului (UE) 
2015/757, ținând seama de experiența 
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suplimentară dobândită în punerea în 
aplicare a regulamentului respectiv și a 
sistemului global de colectare a datelor al 
OMI, pentru a asigura o mai mare 
compatibilitate între cele două sisteme și a 
elimina cerințele de raportare dublă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Tranziția reușită către un 
transport maritim cu emisii zero necesită 
o abordare integrată și un mediu propice 
pentru stimularea inovării, atât pe nave, 
cât și în porturi. Caracterul adecvat al 
standardelor portuare cu emisii zero, al 
unor combustibili alternativi durabili și al 
unor tehnologii de propulsie cu emisii 
zero ar trebui să fie evaluat de către 
Comisie și mijloacele de a îndeplini aceste 
obiective ar trebui să fie puse în aplicare 
cât mai curând posibil, incluzând părțile 
interesate și autoritățile locale relevante. 
Statele membre ar trebui să fie încurajate 
să accelereze dezvoltarea porturilor cu 
emisii zero, pentru a îmbunătăți sănătatea 
tuturor cetățenilor care locuiesc în zonele 
portuare și în zonele costiere.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) marfa transportată, pe bază 
voluntară;

(f) marfa transportată;

Amendamentul12

Propunere de regulament
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Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se schimbă societatea, 
societatea anterioară prezintă Comisiei și 
autorităților statului de pavilion în cauză, 
cât mai aproape posibil de ziua finalizării 
schimbării și nu mai târziu de trei luni după 
momentul respectiv, un raport care să 
cuprindă aceleași elemente ca raportul 
privind emisiile, dar care să fie limitat la 
perioada corespunzătoare activităților 
desfășurate sub responsabilitatea sa.

2. Atunci când se schimbă societatea, 
societatea anterioară prezintă Comisiei și 
autorităților statului de pavilion în cauză, 
cât mai aproape posibil de ziua finalizării 
schimbării și nu mai târziu de trei luni după 
momentul respectiv, un raport care să 
cuprindă aceleași elemente ca raportul 
privind emisiile, dar care să fie limitat la 
perioada corespunzătoare activităților 
desfășurate sub responsabilitatea sa. Noua 
societate se asigură că fiecare navă 
respectă cerințele prezentului regulament 
începând cu data finalizării schimbării.”

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 11 – alineatul 3 - punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la litera (a) alineatul (3) se adaugă 
un nou punct:
(xi a) marfa transportată;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 - punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 21 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La articolul 21 se adaugă un nou 
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alineat:
„6a. Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă efectuează verificări statistice 
suplimentare ale datelor transmise în 
temeiul articolului 11 alineatul (1), pentru 
a asigura coerența datelor furnizate, în 
conformitate cu programul său de lucru 
pentru perioada 2020-2022.”

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 - punctul 6 b (nou)
Regulamentul (UE) 2015/757
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Se introduce următorul articol:
„Articolul 22a
Comisia evaluează, în continuare, 
funcționarea Regulamentului (UE) 
2015/757 prin efectuarea unor evaluări 
periodice ale impactului, luând în 
considerare experiența suplimentară 
dobândită în cursul punerii în aplicare a 
regulamentului respectiv și a sistemului 
global de colectare a datelor privind 
consumul de păcură al navelor, stabilit de 
OMI, pe de o parte pentru a se asigura că 
există o compatibilitate maximă între cele 
două sisteme și a elimina cerințele de 
dublă raportare, și, pe de altă parte, 
pentru a evalua eficacitatea soluțiilor de 
simplificare pentru sector și a interveni, 
dacă este necesar, în scopul asigurării 
competitivității sectorului maritim al UE. 
Dacă se ajunge la un sistem global mai 
ambițios de colectare a datelor al OMI, 
Comisia revizuiește încă o dată 
Regulamentul UE privind MRV, în 
vederea alinierii acestuia în continuare la 
sistemul global de colectare a datelor al 
OMI.
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