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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la măsurile tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient 
și mai curat
(2019/2193(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european1,

– având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 16 septembrie 2020 privind 
sistemul global de colectare a datelor referitoare la consumul de combustibil al navelor2,

– având în vedere cel de-al 3-lea raport al Organizației Maritime Internaționale privind 
emisiile de gaze cu efect de seră3,

– având în vedere raportul final referitor la cel de-al 4-lea raport al Organizației Maritime 
Internaționale privind emisiile de gaze cu efect de seră4,

– având în vedere declarația ministerială adoptată în decembrie 2019 de către părțile 
contractante la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării 
Mediterane (Convenția de la Barcelona),

– având în vedere Raportul anual pe 2019 al Comisiei privind emisiile de CO2 generate de 
transportul maritim,

– având în vedere Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi5,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0000/2020),

A. întrucât transportul maritim și porturile joacă un rol esențial pentru economia UE, 90 % 
din mărfuri sosind pe mare;

B. întrucât sectorul maritim este sectorul cu emisiile cel mai puțin reglementate la nivel 
european, utilizând în același timp combustibilul cel mai poluant, păcura grea;

C. întrucât transportul maritim emite aproximativ 940 de milioane de tone de CO2 anual, 
fiind responsabil de aproximativ 2,5 % din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel 

1 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0005.
2 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf
5 JO L 307, 28.10.2014, p. 1–20.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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mondial6;

D. întrucât, dacă nu se iau rapid măsuri de atenuare, emisiile generate de transportul maritim 
ar putea crește cu un procent cuprins între 50 % și 250 % până în 20507 , subminând astfel 
obiectivele Acordului de la Paris;

E. întrucât toate emisiile din sectorul maritim care afectează calitatea aerului și sănătatea 
cetățenilor trebuie limitate și reglementate;

F. întrucât investițiile legate de decarbonizarea sectorului maritim trebuie să respecte 
principiile-cheie ale tranziției juste, cum ar fi crearea unor locuri de muncă de calitate și 
măsuri structurale în materie de sănătate și siguranță pentru toți lucrătorii;

Mecanisme de stimulare a energiei curate

1. deplânge denaturarea concurenței pe piața europeană între combustibilii fosili, care 
beneficiază de un tratament fiscal mai favorabil, și combustibili alternativi ecologici din 
surse regenerabile; invită Comisia să remedieze această situație propunând să se 
restabilească normele privind concurența loială și echitabilă, prin aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” în sectorul transportului maritim și prin stimularea utilizării acelor 
combustibili alternativi care provin din sursele de energie regenerabilă în sectorul 
maritim;

2. subliniază că trebuie interzisă utilizarea păcurii grele, încă folosită de numeroase nave; 
regretă faptul că întreprinderile petroliere utilizează în prezent transportul maritim ca 
modalitate de eliminare a deșeurilor;

3. subliniază necesitatea de a include sectorul maritim european, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) 2015/757, în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS)8 până în ianuarie 2022; propune ca veniturile generate de ETS legate de sectorul 
maritim să fie direcționate către finanțarea cercetării și inovării în vederea decarbonizării 
transportului maritim și a porturilor europene;

4. ia act de faptul că inițiativa maritimă FuelEU nu ar trebui să abordeze doar combustibilii, 
ci și eficiența navelor și a operațiunilor acestora; reamintește că, în contextul revizuirii 
Regulamentului (UE) 2015/757, Parlamentul a solicitat un obiectiv de eficiență de -40 % 
pentru proprietarii de nave, până în 2030; adaugă că inițiativa ar trebui să includă, de 
asemenea, o abordare bazată pe ciclul de viață, care să integreze toate emisiile de gaze cu 
efect de seră;

Porturi și mărfuri

5. reamintește că trebuie stimulată cooperarea dintre toate părțile interesate în vederea 
dezvoltării unei politici generale de decarbonizare a porturilor și a zonelor de coastă;

6. solicită Comisiei să sprijine, prin intermediul legislației, obiectivul emisiilor zero la dană 
și să promoveze dezvoltarea și implementarea de soluții curate în sectorul maritim; invită, 

6 Al  treilea studiu OMI privind GES.
7 Al  treilea studiu OMI privind GES.
8 Directiva 2003/87/CE 
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în special, Comisia să ia măsuri rapide pentru a reglementa accesul navelor celor mai 
poluante la porturi, inclusiv al navelor de croazieră, și să introducă obligația de a alimenta 
navele aflate la dană cu energie electrică ecologică sau cu orice altă sursă regenerabilă de 
energie; invită Comisia să propună revizuiri ale Directivelor 2014/94/UE și 2003/96/CE;

7. invită Comisia să promoveze, în cadrul Pactului verde, transportul maritim pe distanțe 
scurte, precum și transportul feroviar și fluvial, ca alternativă sustenabilă la transportul 
rutier și aerian de mărfuri și pasageri;

8. invită Comisia să redefinească conceptul de autostrăzi maritime, simplificând criteriile de 
acces, mai ales conexiunile dintre porturile din afara rețelei centrale, și acordând sprijin 
financiar important legăturilor maritime, ca alternativă la transportul terestru;

Zonele de control al emisiilor și OMI

9. subliniază că, din perspectiva sănătății și a mediului, este urgentă instituirea unei zone de 
control al emisiilor de SOx (SECA) în Marea Mediterană; invită Comisia și statele 
membre să sprijine în mod activ transmiterea către OMI a unei propuneri de instituire a 
acestei zone înainte de 2022; îndeamnă statele membre să sprijine, de asemenea, 
principiul adoptării rapide a unei zone NECA care să vizeze reducerea emisiilor de azot 
în Marea Mediterană;

10. invită Comisia să prevadă extinderea acestor zone de control al emisiilor la toate mările 
Uniunii, pentru a reduce omogen nivelul permis al emisiilor de NO x și SO x provenind de 
la nave;

Nave și propulsie

11. invită Comisia să asigure punerea în aplicare a tuturor măsurilor tehnice și operaționale 
disponibile pentru a realiza eficiența energetică, în special reducerea vitezei, optimizarea 
drumurilor navigabile, introducerea unor noi metode de propulsie și o mai bună 
optimizare a logisticii;

12. ia act de faptul că digitalizarea sectorului maritim, a porturilor și a navelor trebuie să 
contribuie la reducerea emisiilor sale, în special prin intensificarea schimburilor de date 
actualizate și controlate și printr-o mai bună cooperare între părțile interesate din acest 
sector;

13. salută stabilirea de către OMI, la 1 ianuarie 2020, a unei noi limite a conținutului de sulf 
din combustibili la 0,5 % și subliniază că aceasta nu ar trebui să ducă la o deplasare a 
poluării aerului în apă; invită, prin urmare, Comisia, în conformitate cu Directiva (UE) 
2019/883, să interzică epuratoarele și evacuarea în mare a apelor uzate și a altor deșeuri 
reziduale și să se asigure că acestea sunt colectate și prelucrate în mod corespunzător în 
instalațiile portuare de preluare; invită Comisia să adreseze aceeași solicitare OMI, 
deoarece protecția oceanelor merită un răspuns la scară mondială;

14. îndeamnă Comisia să integreze propulsia velică în inițiativa FuelEU în domeniul maritim;

15. invită Comisia să pună în aplicare măsuri pentru a ecologiza industria navală europeană, 
sprijinind tranziția către un model de economie circulară care să ia în considerare întregul 
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ciclu de viață al navelor; subliniază importanța sprijinirii și dezvoltării de soluții 
sustenabile în UE vizând dezmembrarea navelor;

Finanțările europene

16. invită Comisia să sprijine, în cadrul programelor sale de finanțare europene și, în special, 
al programului Orizont Europa, cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și combustibili 
curați; subliniază potențialul electricității provenite exclusiv din surse regenerabile 
suplimentare: hidrogen verde, amoniac și propulsie eoliană; consideră că porturile sunt 
centre naturale pentru producția, distribuția și transportul de combustibili proveniți din 
surse de energie regenerabilă;

17. invită Comisia să considere eligibile proiectele care vizează decarbonizarea transportului 
maritim și reducerea emisiilor poluante, în cadrul politicii de coeziune și prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții europene, precum și prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) și Pactul verde;

18. reamintește că obiectivele de decarbonizare și de transfer modal trebuie sprijinite prin 
MIE, care trebuie să beneficieze de resurse bugetare sporite;

19. reamintește că emisiile de metan au un impact major asupra schimbărilor climatice și 
subliniază că banii contribuabililor europeni ar trebui utilizați numai pentru alternative 
sustenabile pe termen lung, care nu riscă să creeze efecte de blocare, cum este cazul GNL;

Controlul și punerea în aplicare

20. invită Comisia să asigure transparența și disponibilitatea informațiilor privind 
performanța de mediu a navelor, prin instituirea unui sistem de etichetare european și să 
introducă conceptul de „navă ecologică”;

21. invită Comisia să revizuiască directiva privind controlul statului de port, pentru a permite 
controlul mai eficient și temeinic al navelor, inclusiv respectarea normelor de mediu, 
sociale, de sănătate publică și de drept al muncii, precum și posibilitatea unor sancțiuni 
eficiente, inclusiv stabilirea unei liste negre europene care să țină seama de legislația în 
domeniul mediului, al sănătății publice, precum și de dreptul fiscal și social;

22. subliniază potențialul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA), împreună 
cu sistemul său prin satelit „Safe Sea Net”, în ceea ce privește monitorizarea deversărilor 
ilegale de reziduuri de combustibili în mare și a aplicării Regulamentului (UE) 2015/757;

23. subliniază că parteneriatul avut în vedere în contextul retragerii Regatului Unit din UE ar 
trebui să asigure condiții de concurență echitabile și adecvate în domeniul mediului și cel 
social între porturile britanice și cele ale Uniunii;

°

° °

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.



PR\1215040RO.docx 7/9 PE658.855v01-00

RO



PE658.855v01-00 8/9 PR\1215040RO.docx

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Deși joacă un rol esențial în economia europeană, în condițiile în care 90 % din mărfurile care 
sosesc în UE intră pe cale maritimă sau portuară, transporturile maritime constituie marele 
absent în cadrul acordului de la Paris privind schimbările climatice și al legislației UE privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Este, de asemenea, mijlocul de transport care 
utilizează unul dintre cei mai poluanți combustibili de pe piață: păcura grea.

Cu 940 milioane de tone de CO2 pe an și 2,5 % din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră 
la activ, miza este totuși foarte importantă. Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât 
previziunile privind emisiile viitoare din acest sector arată că acestea vor crește cu + 50 % și 
+ 250 % până în 2050, în absența unor măsuri drastice.

Impactul acestui sector asupra poluării atmosferice ar trebui, de asemenea, luat în considerare. 
Într-adevăr, a fost stabilită o legătură clară între gazele de eșapament ale navelor și mai multe 
boli cardiovasculare și respiratorii. În fiecare an, în Europa, emisiile generate de transportul 
maritim cauzează aproape 60 000 de decese și costuri în valoare de 58 miliarde EUR pentru 
serviciile de sănătate.

Prin urmare, este necesar să se limiteze și să se reglementeze emisiile generate de transportul 
maritim, și nu doar emisiile de CO2, ci și emisiile de sulf, metan, oxizi de azot și particule în 
suspensie.

Investițiile legate de decarbonizarea sectorului maritim trebuie să respecte și principiile-cheie 
ale tranziției juste, cum ar fi crearea unor locuri de muncă de calitate și măsuri solide în materie 
de sănătate și siguranță pentru toți lucrătorii.

Misiunea acestui raport din proprie inițiativă este de a propune o foaie de parcurs, la nivelul 
Uniunii, cu măsuri concrete de limitare a emisiilor din sectorul maritim. În opinia mea, a fost 
esențial să se demonstreze, prin intermediul acestui raport, că măsurile de la nivel european 
sunt esențiale pentru ecologizarea acestui sector, considerat de prea multe ori ca fiind strict 
internațional.

Raportoarea propune să se abordeze mai multe aspecte tematice esențiale pentru a integra cu 
adevărat transportul maritim în Pactul verde.

Energia reprezintă o temă-cheie; utilizarea combustibililor proveniți din surse regenerabile de 
energie trebuie să devină obligatorie și mai atractivă. Prin urmare, raportoarea salută poziția 
adoptată de Parlamentul European cu privire la Regulamentul MRV în cadrul sesiunii plenare 
din septembrie 2020, care a aprobat intrarea deplină a sectorului maritim în schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii (ETS), până la 1 ianuarie 2022.

Deși este esențială, reglementarea combustibililor trebuie să fie combinată cu măsuri de 
reducere a emisiilor provenite de la nave. În acest sens, raportoarea consideră că este foarte 
important ca, în viitoarea propunere a Comisiei Europene privind FuelEU Maritime să fie inclus 
un obiectiv dublu de reducere a emisiilor, care să țină seama atât de combustibili, cât și de 
eficiența navelor.

Este vorba despre întregul ciclu de viață al navelor pe care trebuie să-l revizuim, din etapa de 
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proiectare până la dezmembrare. Raportoarea solicită Comisiei Europene să creeze, în acest 
sens, o industrie europeană a dezmembrării navelor și să nu mai trimită această activitate extrem 
de poluantă țărilor terțe.

Reducerea impactului sectorului maritim asupra calității aerului și a sănătății cetățenilor 
necesită, de asemenea, emisii mai scăzute în porturi și zone de coastă. Prin urmare, solicit 
Comisiei Europene să facă obligatorie alimentarea cu energie furnizată de rețeaua terestră 
pentru navele aflate la dană sau să utilizeze orice altă energie din surse regenerabile pentru a 
atinge obiectivul privind emisiile zero în dană și pentru a realiza o strategie privind porturile cu 
emisii zero.

Comisia s-a angajat în mod repetat să renunțe la o inițiativă care restricționează accesul la 
porturi pentru navele cele mai poluante; raportoarea nu poate decât să o încurajeze să ia măsuri 
rapide în acest sens, în special referitor la navele mari de croazieră.

Instituirea unui spațiu de emisie controlat (ECA) în Marea Mediterană, dar și în toate mările 
europene, reprezintă o măsură-cheie care are scopul de a reduce impactul acestui sector asupra 
sănătății cetățenilor, precum și asupra biodiversității mărilor UE și pentru a armoniza limitele 
de NOx și SO x în toate mările europene.

În cele din urmă, aceste modificări trebuie să fie însoțite și sprijinite de o finanțare europeană 
substanțială, vizând decarbonizarea sectorului și o mai bună cooperare între diferiții actori din 
cadrul acestuia.


