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Fișă rezumat

A. Necesitatea de a acționa
De ce? Care este problema abordată?
În temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor
de CO2 generate de transportul maritim („Regulamentul UE privind MRV”), Comisia propune modificarea
regulamentului respectiv pentru a se ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor
privind consumul de păcură al navelor stabilit de OMI.
Ce se așteaptă de la această inițiativă?
Scopul este de a facilita punerea în aplicare armonioasă a celor două sisteme MRV, păstrând în același timp
obiectivele Regulamentului UE privind MRV, și anume de a menține colectarea de date solide și verificate
privind emisiile de CO2 la nivelul fiecărei nave, pentru a stimula adoptarea de soluții în materie de eficiență
energetică și pentru a contribui la viitoarele decizii privind elaborarea politicilor.
Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?
Prin menținerea unui set unic de cerințe în materie de MRV la nivelul Uniunii, acțiunea propusă va asigura
comparabilitatea și fiabilitatea constante ale datelor privind emisiile de CO 2 provenite de la nave.

B. Soluții
Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o
opțiune preferată? De ce?
Alinierea „guvernanței” și a „raportării privind emisiile de CO 2” a fost eliminată de la început în scopul de a
menține obiectivele Regulamentului UE privind MRV, însă au fost evaluate 3 opțiuni de politică. Opțiunea 1 a
arătat ce s-ar întâmpla în cazul în care nu s-ar lua nicio măsură. Opțiunea 2 a evaluat diferite scenarii de
raționalizare menite să reducă sarcina administrativă și să protejeze obiectivele Regulamentului UE privind
MRV. Opțiunea 3 s-a referit la armonizarea tehnică integrală a celor două sisteme.
Opțiunea preferată, și anume opțiunea 2, este de a raționaliza cele două sisteme în ceea ce privește definițiile,
parametrii de monitorizare, planurile de monitorizare și modelele de reducere a sarcinilor administrative, dar fără
a modifica guvernanța, domeniul de aplicare și cerințele privind verificarea, transparența și raportarea emisiilor
de CO2, astfel încât să fie menținute obiectivele Regulamentului UE privind MRV.
Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?
Opțiunea 2 este în concordanță cu prioritățile exprimate de majoritatea părților interesate care au participat la
consultarea publică online și care au subliniat necesitatea de a alinia aspectele tehnice. În același timp,
menținerea abordării UE privind verificarea și transparența este conformă poziției societății civile, a mediului
academic, a cetățenilor și a statelor membre.

C. Impactul opțiunii preferate
Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune
preferată)?
Opțiunea preferată menține beneficiile Regulamentului UE privind MRV în ceea ce privește impactul de mediu,
social și economic și reduce sarcina administrativă pentru societăți.
Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune
preferată)?
Prin raționalizarea anumitor aspecte ale celor două sisteme MRV, opțiunea preferată reduce sarcina
administrativă și costurile aferente pentru navele care trebuie să raporteze în cadrul ambelor sisteme MRV.
Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?
Deși întreprinderile care fac obiectul ambelor sisteme MRV vor beneficia de o sarcină administrativă redusă,
aproximativ 99 % din IMM-urile din sectorul transportului maritim vor continua să nu fie afectate, deoarece
navele cu un tonaj brut mai mic de 5000 nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului UE privind MRV.
Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale?
Nu va exista niciun impact semnificativ asupra bugetelor și administrației naționale, deoarece Regulamentul UE
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privind MRV este deja în vigoare. Totuși, acest sistem poate contribui la respectarea obligațiilor de raportare ale
statelor de pavilion.
Vor exista și alte efecte semnificative?
Nu au fost identificate alte efecte.

D. Acțiuni subsecvente
Când va fi revizuită politica?
Se prevede o monitorizare periodică prin intermediul informațiilor cu privire la o serie de indicatori pe care
statele membre trebuie să le furnizeze la fiecare doi ani.
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