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INTRODUCERE  

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 911/2014
1
, Comisia trebuie să 

prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a 

regulamentului și să efectueze o evaluare intermediară a măsurilor Agenției Europene pentru 

Siguranță Maritimă (EMSA) de intervenție în caz de poluare marină cauzată de nave și de 

instalații petroliere și gaziere. 

Raportul și anexa la acesta prezintă rezultatele utilizării contribuției Uniunii, precum și o 

evaluare a capacității agenției de a-și îndeplini sarcinile într-un mod eficace și eficient din 

punctul de vedere al costurilor.  

Aceste rezultate vor fi utile pentru Comisie și Consiliul de administrație al EMSA pentru a 

discuta orice reorientare relevantă în ceea ce privește alocarea resurselor și activitățile în 

cadrul exercițiului de programare anual și multianual al agenției. 

CONTEXT  

Mediul marin, zonele costiere și cetățenii au fost afectați de deversări majore de petrol în 

trecut. Petroliere precum Torrey Canyon (1967), Amoco Cadiz (1978), Erika (1999) și 

Prestige (2002) au provocat dezastre ecologice. Deepwater Horizon (2010) în Golful Mexic a 

evidențiat riscurile majore care pot fi asociate, de asemenea, cu instalațiile petroliere și 

gaziere și forajul exploratoriu. Conștientizarea sporită a impactului socio-economic și de 

mediu al deversărilor de petrol
2
 a generat o evoluție semnificativă în timp a structurilor de 

pregătire și intervenție din statele membre și din industria de profil. 

În urma dezastrului cauzat de nava Prestige, care a evidențiat existența unei capacități 

insuficiente de recuperare a petrolului de la suprafața apei în Europa la momentul respectiv, s-

a luat decizia de a acționa la nivelul UE prin crearea unei capacități suplimentare pentru a 

sprijini statele costiere din Europa să intervină rapid, eficient și eficace în cazul unei deversări 

majore de petrol. În 2004, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă a fost mandatată să 

ofere această capacitate suplimentară statelor membre. Aceasta nu ar trebui să înlocuiască 

capacitățile naționale (fie la nivel național, fie la nivel regional), ci să ofere capacitățile 

suplimentare necesare în cazul unui incident major. 

După dezastrul provocat de Deepwater Horizon, care a implicat o platformă de foraj marin, s-

a aplicat aceeași logică pentru ca EMSA să poată interveni în caz de incident major fără a 

înlocui responsabilitatea principală a industriei petrolului și gazelor de a avea propriile 

mijloace de intervenție. 

În ultimii ani, nu a existat niciun astfel de dezastru major în apele UE, în principal ca urmare a 

progreselor înregistrate în ceea ce privește nivelurile de prevenire și de siguranță datorită unui 

efort comun al părților interesate din sectorul privat, al administrațiilor maritime naționale, al 

reglementărilor internaționale și politicii UE. Dezvoltarea și punerea în aplicare eficace a 

acquis-ului UE privind siguranța maritimă, care a permis aplicarea uniformă a unor standarde 

                                                            
1 Regulamentul (UE) nr. 911/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 

finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării 

marine provocate de nave și de instalațiile petroliere și gaziere (JO L 257, 28.8.2014). 
2 De exemplu, studiul publicat de Fundación Barrie de la Maza privind impactul deversării Prestige din 2003 a 

estimat că operațiunea de curățire a litoralului a costat aproximativ 2,5 miliarde EUR, aproximativ 2,2 miliarde 

EUR fiind cheltuite în primii doi ani. Daunele economice totale în decursul a zece ani au fost estimate de diverși 

autori (asociații profesionale ale economiștilor din Galicia) la aproximativ 5 miliarde EUR.  
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stricte, au antrenat o schimbare veritabilă a regulilor jocului în ceea ce privește potențialele 

deversări de petrol și poluarea marină în apele UE.  

Cu toate acestea, mai multe incidente au arătat relevanța menținerii unei capacități 

diversificate și eficace de intervenție în caz de deversări de petrol, cum ar fi scufundarea 

petrolierului Agia Zoni II în apele elene în septembrie 2017. Există, de asemenea, dovezi 

privind riscurile continue legate de transportul de petrol și activitățile petroliere și gaziere 

offshore, având în vedere creșterea continuă a volumului de transport maritim și extinderea 

forajului și extracției de explorare. 

ACTIVITĂȚILE EMSA DE COMBATERE A POLUĂRII 

Conform regulamentului său de înființare
3
, EMSA este însărcinată: 

 să sprijine, la cerere, cu mijloace suplimentare și în mod rentabil din punctul de vedere 

al costurilor mecanismele de intervenție în situații de poluare ale statelor membre; 

 să acorde statelor membre și Comisiei asistență tehnică și științifică în domeniile 

poluării marine provocate de nave și de instalațiile petroliere și gaziere. 

Servicii de combatere a poluării cu petrol 

Rețeaua EMSA de nave de intervenție pentru cazurile de deversări de petrol a fost construită 

și menținută prin proceduri anuale de achiziții publice începând din 2005. Acest serviciu se 

bazează pe navlosirea pe termen lung de nave comerciale, care sunt adaptate pentru a deveni 

nave ocazionale de intervenție pentru cazurile de deversări de petrol. Atunci când nu sunt 

solicitate să intervină în cazul unei deversări, acestea își desfășoară activitățile comerciale 

normale, cu condiția să rămână într-o rază de 24 de ore, ceea ce le permite să intervină rapid 

în caz de urgență. Serviciul completează resursele și mecanismele deja stabilite la nivel 

național și regional. 

În urma extinderii mandatului său în 2013 pentru a interveni în caz de poluare cauzată de 

instalațiile petroliere și gaziere, agenția a modernizat capacitatea de intervenție a flotei sale de 

nave. Acest lucru a fost realizat în principal prin adăugarea unor capacități de pulverizare cu 

agenți de dispersie la unele mecanisme în zonele în care această tehnică de intervenție este 

acceptată de statele costiere sau prin îmbunătățirea capacității navelor de a face față 

atmosferelor vaporice și explozive
4
. EMSA a pus la dispoziție stocuri de agenți de dispersie și 

sisteme maritime de aplicare a agenților de dispersie, care sunt destinate în primul rând 

utilizării în cazul unor evenimente majore de poluare provenite din instalațiile petroliere și 

gaziere, dar pot fi utilizate, de asemenea, în cazul poluării cauzate de nave. 

O altă evoluție a capacității de intervenție a agenției a constat în punerea în aplicare a 

programului de servicii de asistență pentru echipamente (Equipment Assistance Service – 

EAS). Acest program a urmărit să diversifice setul de instrumente de intervenție în caz de 

poluare al EMSA prin furnizarea de echipamente autonome de specialitate. Începând din 

2016, în Marea Nordului și în Marea Baltică au fost înființate două stocuri de astfel de 

echipamente.  

                                                            
3 Regulamentul (UE) nr. 100/2013 de modificare a Regulamentului privind înființarea Agenției (CE) 

nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 39, 9.2.2013). 
4 Evacuările noi și continue de petrol de la instalațiile offshore creează atmosfere vaporice și explozive. Pentru a 

putea interveni în apropierea sursei de deversare, navele și echipamentele trebuie adaptate pentru a face față unui 

punct de aprindere sub 60° și pentru a evita crearea unui pericol. 
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La sfârșitul anului 2016, capacitatea de intervenție a EMSA în caz de poluare cu petrol 

cuprindea următoarele mecanisme: 

 17 nave de intervenție pentru cazurile de deversări de petrol, complet echipate pentru 

recuperarea mecanică a petrolului, patru dintre acestea fiind echipate în plus cu 

sisteme de pulverizare cu agenți de dispersie; 

 patru stocuri de agenți de dispersie; 

 două stocuri EAS. 

Distribuția măsurilor de intervenție în caz de poluare ale EMSA la sfârșitul anului 2016 este 

prezentată în figura 1. 

Figura 1: Distribuția măsurilor EMSA de intervenție în caz de poluare în apele europene la sfârșitul 

anului 2016 

sursă: EMSA 

 

CleanSeaNet 

În afară de deversările de petrol rezultate din accidente, deversările ilegale, fie accidentale, fie 

deliberate, de petrol (și alte substanțe) în mediul marin reprezintă o sursă majoră de poluare 

marină care este mai puțin vizibilă, dar nu mai puțin dăunătoare. Odată cu adoptarea 

Directivei (CE) nr. 35/2005 privind poluarea cauzată de nave
5
, sarcina de detectare a 

deversărilor, inclusiv a deversărilor ilegale pe mare, a fost încorporată în activitățile EMSA, 

                                                            
5 Directiva 2009/123/CE din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată 

de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L280, 27.10.2009). 
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ca parte a capacității de intervenție a agenției. Drept urmare, în 2007 a fost înființat serviciul 

de detectare și monitorizare prin satelit a deversărilor de petrol, CleanSeaNet.  

Atunci când se detectează o posibilă deversare de petrol în ape naționale, un mesaj de 

avertizare este transmis țării respective. În cazul unor deversări cu un nivel ridicat de alertă, 

Serviciul de sprijin maritim al EMSA poate contacta statul costier pentru a se asigura că alerta 

a fost primită și pentru a oferi sprijin suplimentar. Imaginile analizate sunt disponibile 

punctelor de contact naționale în timp aproape real, în mai puțin de 30 de minute după ce 

satelitul obține imaginea. Serviciul include identificarea poluatorilor potențiali prin 

combinarea imaginii captate de satelit cu informațiile privind traficul navelor. După primirea 

informațiilor actualizate, autoritatea națională decide în consecință cu privire la intervenția 

operațională adecvată, de exemplu trimiterea unui activ precum o aeronavă pentru a verifica 

zona și a confirma deversarea sau solicitarea unei inspecții a navei în următorul port de escală. 

Activități privind substanțele periculoase și nocive 

În ceea ce privește poluarea chimică cauzată de nave, necesitatea de a aborda riscurile 

asociate cu acest tip de poluare a condus la consultări cu statele membre și cu Comisia și la 

decizia că intervenția EMSA ar trebui să se concentreze asupra furnizării rapide de informații 

și de consultanță specializată privind substanțele chimice în timpul unei situații de urgență 

pentru a sprijini procesul decizional al oricărei părți solicitante. Principala provocare cu care 

se confruntă echipele de intervenție în cazul unui incident chimic este, într-adevăr, accesul la 

datele referitoare la încărcături și la recomandările specializate pentru intervenție în caz de 

urgență, inclusiv evaluarea scurtă a riscului, întrucât produsele chimice, pe lângă faptul că 

sunt transportate în vrac, sunt transportate în pachete, iar substanțele pot interacționa atunci 

când intră în contact.  

SCOPUL REGULAMENTULUI (UE) NR. 911/2014 

Pentru a sprijini acest set de acțiuni de intervenție în caz de poluare marină, Comisia a 

recunoscut că agenția ar trebui să poată încheia angajamente financiare pe termen lung pentru 

a oferi sprijin operațional adecvat și durabil Comisiei și statelor membre, utilizând servicii 

furnizate de industria de profil. Prin urmare, în 2005 Comisia a propus
6
 crearea unui cadru 

financiar multianual pentru activitățile de intervenție în caz de poluare ale agenției. Primul 

pachet financiar pentru perioada 2007-2013 a fost de 154 de milioane EUR. Pachetul 

financiar pentru perioada curentă 2014-2020 este de 160,5 milioane EUR, puțin mai mare 

pentru a permite extinderea mandatului la instalațiile petroliere și gaziere.  

Perspectiva multianuală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 911/2014 vizează asigurarea unei 

securități juridice și a unui cadru stabil care să permită agenției să încheie contracte 

multianuale cu industria de profil, atât în ceea ce privește navele de intervenție pentru cazurile 

de deversări de petrol, cât și pentru organizarea CleanSeaNet. 

REZULTATELE EVALUĂRII INTERMEDIARE 

Analiza efectuată de Comisie și susținută de un studiu extern
7
 a arătat că, în conformitate cu 

mandatul său de a suplimenta capacitățile statelor membre și, de asemenea, ținând seama de 

                                                            
6 COM(2005) 210 final/2: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii 

poluării provocate de nave și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002. 
7 Studiu privind rentabilitatea și eficiența serviciilor de intervenție în caz de poluare cu petrol ale EMSA, Raport 

final destinat Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă, Contract EMSA/NEG/08/2016, aprilie 2017. 
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resursele industriei de profil, EMSA s-a concentrat asupra activităților care completează 

resursele existente și sunt totodată eficiente din punctul de vedere al costurilor. În cazul 

specific al riscurilor asociate instalațiilor petroliere și gaziere, cu o potențială evacuare 

prelungită și mai mare cantitativ de petrol deversat
8
, agenția a fost în măsură să își adapteze 

capacitatea de intervenție la nevoile determinate de astfel de deversări.  

Trebuie totuși subliniat faptul că analiza a fost limitată de dificultatea de a evalua eficacitatea, 

eficiența, relevanța și valoarea adăugată ale unei capacități care reprezintă în esență o 

asigurare în cazul unei deversări importante de petrol și, din acest motiv, nu este activată atât 

timp cât nu există un astfel de incident major.  

În ceea ce privește evaluarea impactului socio-economic și ecologic al acțiunii EMSA la nivel 

european, măsurarea cuantumului prejudiciului socio-economic și ecologic care poate fi evitat 

datorită serviciilor de intervenție ale EMSA ar trebui examinată cu cea mai mare atenție, 

întrucât cazurile anterioare arată că există o discrepanță considerabilă între prejudiciile 

estimate și prejudiciile efectiv evaluate și compensate
9
. 

Servicii de combatere a poluării cu petrol 

Având în vedere pachetul financiar semnificativ alocat Rețelei de nave de intervenție pentru 

cazurile de deversări de petrol, care reprezintă cea mai mare parte a bugetului EMSA pentru 

intervenție în caz de poluare, s-a depus un efort deosebit pentru a analiza eficiența acestei 

capacități. Încercările făcute pentru a evalua rentabilitatea modelului existent de nave 

navlosite sugerează că activitățile EMSA de intervenție în caz de poluare cu petrol ar fi 

eficiente din punctul de vedere al costurilor în comparație cu consecințele economice care ar 

rezulta din absența capacității sale de a interveni în mod corespunzător în cazul unei deversări 

de petrol și de a o împiedica să ajungă la țărm
10

. În plus, se poate concluziona că EMSA 

îndeplinește cerințele mandatului său în limitele (și până la maximul) bugetului alocat în acest 

scop într-un mod eficace din punctul de vedere al costurilor. Această concluzie se bazează pe 

faptul că nivelul de servicii furnizat în prezent de EMSA nu ar putea fi replicat la un cost mai 

redus, utilizând orice model alternativ fezabil, astfel cum este descris în studiul extern. 

Această concluzie este susținută de diferitele evaluări ale activităților EMSA în acest 

domeniu, precum și de feedback-ul părților interesate. Valoarea (operațională) adăugată a 

unui astfel de cadru a fost confirmată. Specificațiile tehnice ale serviciului de recuperare a 

petrolului de la suprafața apei furnizat prin intermediul Rețelei navelor de intervenție pentru 

cazurile de deversări de petrol au fost recunoscute ca fiind adecvate scopului. 

Tabelele de mai jos indică modul în care structurile EMSA suplimentează capacitățile 

naționale. În conformitate cu mandatul său, EMSA s-a concentrat asupra activelor destinate 

deversărilor unei cantități semnificative, o investiție pe care statele membre nu ar fi putut să o 

realizeze la nivel național. 

                                                            
8 Ca o comparație, platforma Deepwater Horizon a generat o deversare de 800 000 de tone de petrol, comparativ 

cu accidentele cauzate de navele Erika (20 000 de tone) și Prestige (64 000 de tone). 
9
 De exemplu, în cazul incidentului Erika, prejudiciile totale cauzate de incident au fost estimate în diverse studii 

la 1 370 de milioane EUR, în timp ce, pe baza compensației plătite, daunele recunoscute în ansamblu sunt de 

aproximativ 322,5 milioane EUR. 
10 În comparație cu costul mediu pe tona de petrol recuperat pe uscat de 5 744 EUR (pe baza datelor disponibile 

privind costurile istorice), costurile totale pe tonă în cazul utilizării navelor de recuperare de la suprafața apei ale 

EMSA sunt de 287- 681 EUR/tonă, deci de 8 până la de 20 ori mai mici. 
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Tabelul 1: Navele de intervenție în caz de poluare cu petrol ale statelor membre și ale EMSA 

 Număr de nave 
Capacitate de 

depozitare (m
3
) 

Capacitate de 

depozitare 

Statele membre și 

țările AELS (SM) 
EMSA SM EMSA 

< 200 m3 172 0 8 861 0 

200 m3 - 700 m3 56 0 17 311 0 

700 m3 - 1500 m3 23 1 24 935 997 

> 1500 m3 19 17 70 553 62 475 

În conformitate cu mandatul său, EMSA a contractat nave de recuperare a petrolului cu o 

capacitate de stocare mare, asigurând astfel o reducere a frecvenței escalelor necesare pentru 

descărcarea petrolului recuperat și optimizând prin aceasta perioadele de recuperare de la 

suprafața apei. Cu alte cuvinte, capacitatea celor 17 nave ale agenției este aproape egală cu 

capacitatea de stocare a tuturor navelor statelor membre de capacitate comparabilă. 

Tabelul 2: Echipamentele de intervenție în caz de poluare cu petrol ale statelor membre și ale EMSA 

 Cantitate 

 

State membre EMSA 

Sisteme de izolare și recuperare 16 12 

Rampe de deversare 2 2 

Rampe pentru stingerea incendiilor 1 8 

Brațe de îndepărtat petrolul de la suprafața apei 12 19 

Agent de dispersie (tone) ~ 3 500 800 

 

Este important faptul că studiul care stă la baza evaluării a arătat, de asemenea, că existența 

serviciilor de intervenție în caz de poluare cu petrol furnizate de EMSA, care suplimentează 

resursele naționale și private, nu pare să aibă un impact negativ asupra nivelului de pregătire 

al statelor membre ale UE și al țărilor AELS. Acesta a rămas stabil în perioada analizată și 

pare să urmeze aceeași tendință în perspectiva anului 2020. 

CleanSeaNet 

În ceea ce privește serviciul de detectare a deversărilor de petrol prin satelit CleanSeaNet, 

evaluarea concluzionează că acesta este relevant și oferă un instrument util statelor membre. 

Serviciul este cel mai bun instrument la nivelul UE, acoperind toate apele marine europene și 

dincolo de acestea și oferind o valoare adăugată semnificativă. Acesta asigură o evaluare 

uniformă și o prezentare generală a tendințelor de evacuare, precum și efectul disuasiv al 

programului de monitorizare a deversărilor. Serviciul este relevant pentru nevoile și tendințele 

actuale, având în vedere nivelul continuu de deversare deliberată sau accidentală în apele UE. 

De asemenea, împreună cu punerea în aplicare a programului de observare a pământului 

Copernicus, acesta este în concordanță cu un portofoliu larg de alte politici ale UE în legătură 

cu supravegherea maritimă. 

Utilizarea sateliților gestionați de Agenția Spațială Europeană a permis diminuarea apreciabilă 

a costurilor serviciului, întrucât licențele sunt disponibile gratuit. În perioada 2014-2016, 

costurile serviciului pentru 1 000 km
2
 monitorizați au scăzut cu aproximativ 22 %. Din a doua 

jumătate a anului 2016, EMSA a comandat proporțional mai multe produse de observare a 
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pământului Sentinel-1, iar această cerere se preconizează că va crește în continuare în 

următorii ani. Prin utilizarea Sentinel 1-A și 1-B, serviciul CleanSeaNet poate oferi o 

acoperire îmbunătățită prin satelit, reducând totodată costurile serviciului.  

Referitor la impactul serviciului CleanSeaNet în ceea ce privește efectul de descurajare, 

tendința generală în cea mai mare parte a ultimului deceniu, astfel cum este ilustrată în 

figura 2, a fost o reducere de la an la an a numărului de deversări detectate la un milion de 

km
2
 monitorizați. Reducerea semnificativă pe an în perioada 2008-2010 a coincis cu 

încetinirea creșterii economice, precum și cu o creștere a nivelului de conștientizare a 

problemelor legate de poluarea marină și o îmbunătățire a furnizării de instalații portuare de 

preluare pe întregul continent, în timp ce scăderea în perioada 2010-2015 este mai graduală.  

În 2016, tendința s-a inversat, cu o creștere a numărului de posibile deversări detectate. Există 

o serie de motive posibile pentru care tendința s-a inversat în 2016: introducerea sateliților 

Sentinel-1, care a avut ca rezultat îmbunătățirea capacităților de detectare, optimizarea 

planificării CleanSeaNet și, într-o mai mică măsură, creșterea volumului de transport, care ar 

fi putut cauza creșterea numărului de detectări.  

 

Figura 2: CleanSeaNet 2008-2016: tendințele în posibile cazuri de poluare detectate 

 

Sursă: EMSA 

 

Activități privind substanțele periculoase și nocive 

În ceea ce privește activitățile legate de substanțele periculoase și nocive, care reprezintă o 

parte minoră a utilizării contribuției Uniunii, evaluarea concluzionează că, deși mai puțin 

cunoscute de public, aceste activități, care s-au axat în cea mai mare parte pe furnizarea de 

informații de specialitate pentru a face față unei situații de urgență de natură chimică, sunt 
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relevante și sunt considerate valoroase de către statele membre. În medie, acestea din urmă 

activează serviciul expert EMSA de cinci ori pe an. 

CONCLUZII 

În general, evaluarea intermediară concluzionează că EMSA a stabilit și menține un program 

cuprinzător de detectare, pregătire și intervenție în caz de poluare, în conformitate cu 

mandatul său de a suplimenta capacitățile statelor membre costiere ale UE/AELS de a 

interveni în caz de incidente de mare amploare. Activitățile EMSA de intervenție în caz de 

poluare au valoare adăugată și continuă să fie relevante în prezent și coerente cu abordările 

preventive la nivelul UE și cu alte politici ale UE, cum ar fi politica de protecție civilă. Pentru 

aceasta din urmă, a fost identificat un aspect care poate fi îmbunătățit în vederea oferirii unui 

sprijin sporit statelor membre în caz de urgență, și anume posibilitatea de a facilita finanțarea 

costurilor de transport al echipamentelor de intervenție în caz de poluare prin intermediul 

mecanismului UE de protecție civilă
11

. 

Activitățile EMSA de intervenție în caz de poluare contribuie cu siguranță la o mai bună 

protecție a mediului marin, a zonelor costiere și a cetățenilor decât înainte de stabilirea acestor 

măsuri. În cadrul pachetului financiar dat, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 911/2014, 

agenția a fost în măsură să își adapteze strategia prin exploatarea sinergiilor și prioritizarea 

activităților pentru a realiza extinderea mandatului său în scopul de a acoperi potențialele 

deversări de la instalațiile petroliere și gaziere. 

Fără a aduce atingere acestor rezultate pozitive, EMSA va lansa un exercițiu suplimentar de 

evaluare a riscurilor în perioada 2018-2019, conform recomandărilor Consiliului de 

administrație. Agenția va colabora cu autoritățile regionale și naționale pentru a efectua un 

test de stres al capacităților existente, în scopul de a identifica orice nevoi de evoluție pe 

termen lung în ceea ce privește opțiunile de intervenție. În viitor, ultima revizuire a 

mandatului EMSA
12

 de promovare a cooperării cu privire la funcțiile de gardă de coastă cu 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și Agenția 

Europeană pentru Controlul Pescuitului poate avea un impact asupra punerii în aplicare a 

activităților EMSA în ceea ce privește intervenția în caz de poluare. Cooperarea implică, în 

special, explorarea posibilității de partajare a activelor. EMSA a experimentat utilizarea mai 

multor tipuri de nave pentru a-și îndeplini mandatul. În contextul operațiunilor cu misiuni 

multiple, EMSA ar putea contribui prin furnizarea unor nave cu destinație multifuncțională, 

capabile să efectueze sarcini de pază de coastă, funcții de control al pescuitului și de 

intervenție în caz de poluare cu petrol, pentru utilizarea în comun de către EMSA și 

autoritățile competente.  

În cele din urmă, în ceea ce privește regulamentul în sine [Regulamentul (UE) nr. 911/2014] 

care a indicat pachetul financiar multianual disponibil pentru perioada 2014-2020 și care 

expiră după această dată, acesta s-a dovedit a fi un instrument util pentru a permite agenției să 

pună în aplicare activitățile sale în domeniul pregătirii și intervenției în caz de poluare. 

Caracterul complex al unor astfel de activități, combinat cu necesitatea de a avea contracte 

multianuale cu industria de profil, a creat nevoia inițială de securitate juridică și perspectivă 

financiară pe termen lung. Regulamentul a permis agenției să beneficieze de investiții unice în 

pre-dotarea navelor pentru serviciile de recuperare a petrolului și să creeze economii de scară 

pentru serviciile prin satelit.  

                                                            
11 Decizia nr. 1313/2013/UE. 
12 Regulamentul (UE) 2016/1625, JO L 251/77. 
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Cu toate acestea, datorită maturității activităților și, în special, experienței dobândite până în 

prezent în procesul de achiziții publice pentru contractele multianuale, necesitatea unui astfel 

de regulament financiar separat (și a unei linii bugetare separate) în cadrul următorului cadru 

financiar multianual (2020-2027) nu pare a fi esențială pentru a asigura durabilitatea 

serviciilor operaționale. 

Bugetul pentru continuarea finanțării acestor activități, ținând seama de constrângerile 

bugetare actuale și viitoare, va rămâne o parte integrantă din subvenția anuală a Uniunii. 

Temeiul juridic al acțiunii este asigurat de mandatul general al EMSA, iar domeniul exact al 

activităților este definit prin planurile de acțiune aferente și prin programul de lucru al 

agenției. Acest lucru asigură o continuitate a măsurilor EMSA de intervenție în caz de poluare 

marină cauzată de nave și de instalații petroliere și gaziere.  
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