
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

ACORDURI INTERNAŢIONALE 

DECIZIA CONSILIULUI 

din 13 mai 2013 

privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a 
sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin cu privire la modificarea sistemului de 
evaluare a stării navei și în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă 
în ceea ce privește modificarea Codului internațional de management al siguranței, precum și 
modificarea capitolului III din Convenția SOLAS și a Codului internațional pentru siguranța 
navelor de mare viteză din 1994 și 2000 referitor la accesul în spațiile închise și exercițiile de 

salvare 

(2013/267/UE) 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 
alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Măsurile luate de Uniune în sectorul transportului 
maritim ar trebui să urmărească îmbunătățirea siguranței 
maritime. 

(2) Comitetul pentru protecția mediului marin (MEPC) al 
Organizației Maritime Internaționale (OMI) a aprobat, în 
cadrul celei de a 64-a sesiuni, în octombrie 2012, modi
ficarea sistemului de evaluare a stării tehnice [Rezoluția 
MEPC.94 (46)], care decurg din adoptarea Programului 
intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor 
la vrachiere și petroliere 2011. Respectiva modificare 
urmează să fie adoptată în cadrul celei de a 65-a 
sesiuni a MEPC, planificată în 13-17 mai 2013. 

(3) Comitetul pentru siguranță maritimă al OMI (MSC) a 
aprobat, în cadrul celei de a 91-a sesiuni, modificarea 
Codului internațional de management al siguranței 
(Codul ISM), precum și modificarea capitolului III din 
Convenția internațională pentru ocrotirea vieții 
omenești pe mare din 1974 (SOLAS), a Codului inter
național pentru siguranța navelor de mare viteză din 
1994 și 2000 și a Codului pentru siguranța ambar
cațiunilor cu portanță dinamică. Respectivele modificări 
urmează să fie adoptate în cadrul celei de a 92-a sesiuni a 
MSC al OMI, planificată în iunie 2013. 

(4) Modificarea sistemului de evaluare a stării navei (CAS) 
pentru petrolierele cu cocă simplă va modifica CAS în 

sensul că acesta va face trimitere la cel mai recent (2011) 
program intensificat de inspecții efectuate cu ocazia 
inspecțiilor la vrachiere și petrolierelor sau la Programul 
de inspecții intensificate (ESP). Regulamentul (UE) nr. 
530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii 
cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde 
de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă 
simplă ( 1 ) prevede aplicarea CAS. 

(5) Modificarea codului ISM va introduce precizări în ceea ce 
privește prezența unui echipaj corespunzător și respon
sabilitatea sarcinilor delegate cu privire la ISM, precum și 
introducerea unor note de subsol relevante. Codul ISM, 
deși stabilit într-o anexă la Regulamentul (CE) nr. 
336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului inter
național de management al siguranței pe teritoriul Comu
nității ( 2 ), este definit în regulamentul menționat ca repre
zentând „versiunea actualizată”. Regulamentul (CE) nr. 
336/2006 prevede ca navele care intră sub incidența sa 
să respecte cerințele din Codul ISM partea A. Prin 
urmare, modificările care urmează să fie adoptate în 
cadrul celei de a 92-a sesiuni a MSC vor avea un efect 
juridic direct asupra regulamentului menționat. 

(6) Modificarea capitolului III din Convenția SOLAS referitor 
la Codul internațional pentru siguranța navelor de mare 
viteză din 1994 și 2000 (Codul HSC) și la Codul pentru 
siguranța ambarcațiunilor cu portanță dinamică (Codul 
DSC) va introduce în Reglementarea 19 din capitolul III 
din Convenția SOLAS 1974, în capitolul 18 din Codul 
internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 
1994 și 2000 și în capitolul 17 din Codul de siguranță 
pentru bărcile cu forță portantă dinamică obligația de 
formare în domeniul salvării pentru membrii echipajului
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cu responsabilități de muncă în spații închise. Directiva 
2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 mai 2009 privind normele și standardele de 
siguranță pentru navele de pasageri ( 1 ) aplică în mod 
expres Codul internațional pentru siguranța navelor de 
mare viteză din 1994 și 2000 la ambarcațiunile de 
mare viteză pentru pasageri. Pentru ambarcațiunile mai 
vechi, care nu intră sub incidența Codului internațional 
pentru siguranța navelor de mare viteză, directiva 
menționată aplică versiunea anterioară a Codului pentru 
siguranța ambarcațiunilor cu portanță dinamică. 

(7) Modificărilor care urmează să fie adoptate în cadrul celei 
de a 65-a sesiuni a MEPC și în cadrul celei de a 92-a 
sesiuni a MSC, pot fi considerate evoluții pozitive și, prin 
urmare, ar trebui să beneficieze de sprijinul Uniunii. 

(8) Uniunea nu este nici membră a OMI, nici parte 
contractantă la convențiile și codurile menționate. Prin 
urmare, Consiliul trebuie să autorizeze statele membre 
să exprime poziția Uniunii în cadrul MEPC și a MSC și 
să își exprime acordul față de obligațiile generate de 
aceste modificări, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Poziția Uniunii în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comi
tetului pentru protecția mediului marin al OMI este favorabilă 
adoptării modificării sistemului de evaluare a stării navei 
[Rezoluția MEPC 94 (46)], astfel cum a fost aprobată de 
comitetul menționat în cadrul celei de a 64-a reuniuni și este 
prevăzută în anexele 13 și 16 la documentul OMI MEPC 
64/23/Add.1. 

(2) Poziția Uniunii în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comi
tetului pentru siguranță maritimă al OMI este favorabilă 

adoptării modificării Codului ISM și a orientărilor aferente și 
introducerii unei noi obligații privind formarea pentru salvare 
în spații închise în cuprinsul Reglementării 19 din capitolul III 
din Convenția SOLAS 1974, a capitolului 18 din Codul inter
național pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 
2000 și a capitolului 17 din Codul pentru siguranța ambar
cațiunilor cu portanță dinamică, astfel cum a fost aprobată de 
comitetul menționat în cadrul celei de a 91-a sesiuni și este 
prevăzută în anexele 22, 30 și 31 la documentul OMI MSC 
91/22/Add. 2 și, respectiv, în anexa 4 la documentul OMI 
MSC 92/3/1. 

(3) Poziția Uniunii, astfel cum se prevede la alineatele (1) și 
(2), se exprimă de către statele membre care sunt membre ale 
OMI, acționând împreună în interesul Uniunii. 

(4) Modificările formale și minore la această poziție pot fi 
consimțite fără a fi necesară modificarea poziției. 

Articolul 2 

Prin prezenta decizie statele membre sunt autorizate să își 
exprime acordul, în interesul Uniunii, față de obligațiile 
generate de modificările menționate la articolul 1 alineatele 
(1) și (2). 

Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013. 

Pentru Consiliu 
Președintele 

S. COVENEY
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