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MARPOL 73/78 - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave adoptată 
la data de 2 noiembrie 1973 de către IMO şi actualizată în 1978, cu urmatoarele ANEXE: 
Anexa I - Poluare cu hidrocarburi (petrol nerafinat şi ulei combustibil) 
Anexa II - Poluarea cu substanţe lichide nocive transportate pe mare în vrac 
Anexa III - Poluarea cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată 
Anexa IV - Poluarea cu ape uzate de la nave 
Anexa V - Poluarea cu gunoi de la nave 
Anexa VI - Poluarea aerului (substanţe care diminuează stratul de ozon, oxizi de azot (NOx), 
oxizi de sulf (SOx), compuşi organici volatili). 
 
Principalele certificate pe care o navă trebuie să le aibă pentru a demonstra conformitatea cu Anexele MARPOL 
sunt: 
IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate - Certificatul internaţional pentru prevenirea poluării cu 
hidrocarburi) 
ISPP (International Sewage Pollution Prevention Certificate - Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu 
ape uzate) 
IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate - Certificat internaţional de prevenire a poluării aerului) 
NLS (International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances - Certificatul 
internaţional de prevenire a poluării pentru transportul substanţelor lichide nocive). 

 

 Regulamentul de punere în aplicare nr. 306/2017 de indicare a cerințelor în materie de 
proiectare, construcție și performanță și a standardelor de testare pentru echipamentele 
maritime (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Decizia nr. 1243/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 
Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), în cadrul celei de a 98-a 
sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă și al celei de a 71-a sesiuni a Comitetului 
pentru protecția mediului marin, în ceea ce privește adoptarea unor amendamente la regula 
II-1/23 din Convenția SOLAS, la regula II-2/9.4.1.3 din Convenția SOLAS, la Codurile 
internaționale din 1994 și 2000 privind siguranța navelor de mare viteză, la Codul 
internațional al mijloacelor de salvare și la apendicele V al anexei VI la MARPOL - Consiliul 
Uniunii Europene 
 
Directiva nr. 802/2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi 
(text codificat) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Decizia nr. 2077/2016 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 
Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) cu ocazia celei de a 70-a 
sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin și a celei de a 97-a sesiuni a 
Comitetului pentru siguranța maritimă, în ceea ce privește adoptarea amendamentelor 
aduse anexei VI la MARPOL, regulii II-1 din Convenția SOLAS, regulilor III/1.4, III/30 și III/37 
din Convenția SOLAS, regulilor II-2/1 și II-2/10 din Convenția SOLAS, regulii II-1/3-12 din 
Convenția SOLAS, Convenției și Codului STCW, Codului pentru instalațiile de protecție contra 
incendiului și Codului din 2011 privind programul de inspecții intensificate - Consiliul Uniunii 
Europene 
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Decizia nr. 807/2016 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii 
Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) cu ocazia celei de a 40-a 
sesiuni a Comitetului de facilitare, a celei de a 69-a sesiuni a Comitetului pentru protecția 
mediului marin și a celei de a 96-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă cu privire 
la adoptarea unor modificări aduse Convenției privind facilitarea, anexei IV la 
Convenția MARPOL, regulilor II-2/13 și II-2/18 din Convenția SOLAS, Codului de sisteme de 
rezistență la incendiu și Codului privind programul de inspecții intensificate din 2011 - 
Consiliul Uniunii Europene 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr. 1928/2016 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 (Text cu relevanță pentru SEE) 
 
Ordinul nr. 1403/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția 
internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată 
prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din anexa I la 
MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.266(68) a 
Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 mai 2015 
 
Decizia nr. 1534/2015 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 
Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale în cursul celei de a 68-a sesiuni a 
Comitetului pentru protecția mediului marin și al celei de a 95-a sesiuni a Comitetului pentru 
siguranța maritimă, în ceea ce privește adoptarea modificărilor aduse Convențiilor MARPOL, 
SOLAS și Orientărilor privind sistemele de purificare a gazelor de evacuare, ediția 2009 - 
Consiliul Uniunii Europene 
 
Rezoluția MEPC.266(68)(adoptată la 15 mai 2015) privind Amendamentele la anexa la 
Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din 
anexa I la MARPOL 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr. 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, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia 
Europeană 
 
 Regulamentul nr.530/2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca 
dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă 
(reformare) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Regulamentul nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri - Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene 
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DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 59/2002 din 27 iunie 2002 de 
instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor 
maritime și de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE 
 

DIRECTIVA 16/2009 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 

privind controlul statului portului (reformare) 

DIRECTIVA 35/2005 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor 

sancțiuni în caz de infracțiuni (text cu relevanță pentru SEE) 

DIRECTIVA 15/2009 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 

privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al 

navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare) 

Directiva nr. 81/2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți 

atmosferici - Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 

  Regulamentul nr. 2172/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind accelerarea introducerii cerințelor 
referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele 
cu cocă simplă (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Comunităților Europene 
 

Regulamentul nr. 2978/1994 privind punerea în aplicare a Rezoluției OMI A.747(18) 
referitoare la aplicarea măsurării tonajului cisternelor pentru balast de la bordul 
petrolierelor cu balast separat - Consiliul Uniunii Europene 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1224/2009 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2009 de stabilire a 

unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în 

domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, 

(CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 

388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) 

nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 

1966/2006 

Regulamentul nr. 1163/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind accelerarea introducerii cerințelor 
referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele 
cu cocă simplă (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Comunităților Europene 
 

Recomandarea nr. 1020/2009 privind punerea în aplicare în condiții de siguranță a utilizării 
combustibililor cu un conținut redus de sulf de către navele aflate la dană în porturile 
comunitare (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Comunităților Europene 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzhe/directiva-nr-81-2001-privind-plafoanele-nationale-de-emisie-pentru-anumiti-poluanti-atmosferici
https://lege5.ro/App/Document/gi3tkmjzhe/directiva-nr-81-2001-privind-plafoanele-nationale-de-emisie-pentru-anumiti-poluanti-atmosferici
https://lege5.ro/App/Document/gi3domzxga/regulamentul-nr-2172-2004-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi3domzxga/regulamentul-nr-2172-2004-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi3domzxga/regulamentul-nr-2172-2004-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi3domzxga/regulamentul-nr-2172-2004-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi3domjvhe/regulamentul-nr-2978-1994-privind-punerea-in-aplicare-a-rezolutiei-omi-a74718-referitoare-la-aplicarea-masurarii-tonajului-cisternelor-pentru-balast-de-la-bordul-petrolierelor-cu-balast-separat
https://lege5.ro/App/Document/gi3domjvhe/regulamentul-nr-2978-1994-privind-punerea-in-aplicare-a-rezolutiei-omi-a74718-referitoare-la-aplicarea-masurarii-tonajului-cisternelor-pentru-balast-de-la-bordul-petrolierelor-cu-balast-separat
https://lege5.ro/App/Document/gi3domjvhe/regulamentul-nr-2978-1994-privind-punerea-in-aplicare-a-rezolutiei-omi-a74718-referitoare-la-aplicarea-masurarii-tonajului-cisternelor-pentru-balast-de-la-bordul-petrolierelor-cu-balast-separat
https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobzhe/regulamentul-nr-1163-2009-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobzhe/regulamentul-nr-1163-2009-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobzhe/regulamentul-nr-1163-2009-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobzhe/regulamentul-nr-1163-2009-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-sta
https://lege5.ro/App/Document/gi4demjtge/recomandarea-nr-1020-2009-privind-punerea-in-aplicare-in-conditii-de-siguranta-a-utilizarii-combustibililor-cu-un-continut-redus-de-sulf-de-catre-navele-aflate-la-dana-in-porturile-comunitare-text-cu-
https://lege5.ro/App/Document/gi4demjtge/recomandarea-nr-1020-2009-privind-punerea-in-aplicare-in-conditii-de-siguranta-a-utilizarii-combustibililor-cu-un-continut-redus-de-sulf-de-catre-navele-aflate-la-dana-in-porturile-comunitare-text-cu-
https://lege5.ro/App/Document/gi4demjtge/recomandarea-nr-1020-2009-privind-punerea-in-aplicare-in-conditii-de-siguranta-a-utilizarii-combustibililor-cu-un-continut-redus-de-sulf-de-catre-navele-aflate-la-dana-in-porturile-comunitare-text-cu-
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Regulamentul nr. 391/2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu 
rol de inspecție și control al navelor (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Directiva nr. 90/2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a 
Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene 
 
Regulamentul nr. 457/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 privind 
accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de 
proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (Text cu relevanță pentru SEE) - 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 

Regulamentul nr. 789/2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de 
pasageri în interiorul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91 al 
Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene 
 
Regulamentul nr. 1726/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 privind 
accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de 
proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă - Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene 
 
Directiva nr. 2087/2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din 
exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia 
Europeană 
 
Directiva (UE) nr. 599/2015 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind 
echipamentele maritime (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Directiva nr. 93/2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele 
maritime (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Directiva 52/2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele 
maritime (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Directiva nr. 71/2007 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din 
exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia 
Comunităților Europene 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/gi4danjrga/regulamentul-nr-391-2009-privind-normele-si-standardele-comune-pentru-organizatiile-cu-rol-de-inspectie-si-control-al-navelor-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi4danjrga/regulamentul-nr-391-2009-privind-normele-si-standardele-comune-pentru-organizatiile-cu-rol-de-inspectie-si-control-al-navelor-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi4danjrga/regulamentul-nr-391-2009-privind-normele-si-standardele-comune-pentru-organizatiile-cu-rol-de-inspectie-si-control-al-navelor-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gqydimjyga/directiva-nr-90-2014-privind-echipamentele-maritime-si-de-abrogare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gqydimjyga/directiva-nr-90-2014-privind-echipamentele-maritime-si-de-abrogare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gqydimjyga/directiva-nr-90-2014-privind-echipamentele-maritime-si-de-abrogare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi3tanjsgy/regulamentul-nr-457-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petro
https://lege5.ro/App/Document/gi3tanjsgy/regulamentul-nr-457-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petro
https://lege5.ro/App/Document/gi3tanjsgy/regulamentul-nr-457-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petro
https://lege5.ro/App/Document/gi3tanjsgy/regulamentul-nr-457-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petro
https://lege5.ro/App/Document/gi3doojwhe/regulamentul-nr-789-2004-privind-transferul-in-alt-registru-al-cargoboturilor-si-al-navelor-de-pasageri-in-interiorul-comunitatii-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-613-91-al-consiliului-text-cu-r
https://lege5.ro/App/Document/gi3doojwhe/regulamentul-nr-789-2004-privind-transferul-in-alt-registru-al-cargoboturilor-si-al-navelor-de-pasageri-in-interiorul-comunitatii-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-613-91-al-consiliului-text-cu-r
https://lege5.ro/App/Document/gi3doojwhe/regulamentul-nr-789-2004-privind-transferul-in-alt-registru-al-cargoboturilor-si-al-navelor-de-pasageri-in-interiorul-comunitatii-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-613-91-al-consiliului-text-cu-r
https://lege5.ro/App/Document/gi3doojwhe/regulamentul-nr-789-2004-privind-transferul-in-alt-registru-al-cargoboturilor-si-al-navelor-de-pasageri-in-interiorul-comunitatii-si-de-abrogare-a-regulamentului-cee-nr-613-91-al-consiliului-text-cu-r
https://lege5.ro/App/Document/gi3dsojuge/regulamentul-nr-1726-2003-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petr
https://lege5.ro/App/Document/gi3dsojuge/regulamentul-nr-1726-2003-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petr
https://lege5.ro/App/Document/gi3dsojuge/regulamentul-nr-1726-2003-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petr
https://lege5.ro/App/Document/gi3dsojuge/regulamentul-nr-1726-2003-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-417-2002-privind-accelerarea-introducerii-cerintelor-referitoare-la-coca-dubla-sau-a-unor-standarde-de-proiectare-echivalente-pentru-petr
https://lege5.ro/App/Document/ha2diojzgi/directiva-nr-2087-2015-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-nave
https://lege5.ro/App/Document/ha2diojzgi/directiva-nr-2087-2015-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-nave
https://lege5.ro/App/Document/ha2diojzgi/directiva-nr-2087-2015-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-nave
https://lege5.ro/App/Document/ha2diojzgi/directiva-nr-2087-2015-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-nave
https://lege5.ro/App/Document/gyztaojvgu/directiva-ue-nr-599-2015-de-modificare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-privind-echipamentele-maritime-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gyztaojvgu/directiva-ue-nr-599-2015-de-modificare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-privind-echipamentele-maritime-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gqydcnjvgy/directiva-nr-93-2014-de-modificare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-privind-echipamentele-maritime-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gqydcnjvgy/directiva-nr-93-2014-de-modificare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-privind-echipamentele-maritime-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gm3tonjqga/directiva-52-2013-de-modificare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-privind-echipamentele-maritime-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gm3tonjqga/directiva-52-2013-de-modificare-a-directivei-96-98-ce-a-consiliului-privind-echipamentele-maritime-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi3tmnjwgi/directiva-nr-71-2007-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-navelo
https://lege5.ro/App/Document/gi3tmnjwgi/directiva-nr-71-2007-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-navelo
https://lege5.ro/App/Document/gi3tmnjwgi/directiva-nr-71-2007-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-navelo
https://lege5.ro/App/Document/gi3tmnjwgi/directiva-nr-71-2007-de-modificare-a-anexei-ii-la-directiva-2000-59-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-instalatiile-portuare-de-preluare-a-deseurilor-provenite-din-exploatarea-navelo
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Regulamentul delegat nr. 2072/2016 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 (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Regulamentul nr. 757/2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de 
dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE 
(Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Regulamentul nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Directiva nr. 30/2013 privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de 
modificare a Directivei 2004/35/CE (Text cu relevanța pentru SEE) - Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene 
 
Decizia-cadru nr. 667/2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva 
poluării cauzate de nave - Consiliul Uniunii Europene 
 
Regulamentul nr. 259/1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în 
interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană - Consiliul Comunităților 
Europene 
 
Recomandarea nr. 584/1978 privind ratificarea Convențiilor privind siguranța navigației - 
Consiliul Comunităților Europene 
 
Directiva nr. 1629/2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație 
interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE - 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Decizia de punere în aplicare nr. 253/2015 de stabilire a normelor privind prelevarea de 
probe și raportarea, în temeiul Directivei 1999/32/CE a Consiliului, în ceea ce privește 
conținutul de sulf din combustibilii marini - Comisia Europeană 
 
Regulamentul nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007, a 
posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de 
stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care 
sunt necesare limitări ale capturilor - Consiliul Uniunii Europene 
 
Directiva nr. 106/2001 de modificare a Directivei Consiliului 95/21/CE privind aplicarea 
standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării, asigurarea 
condițiilor de muncă și viață (control efectuat de statul portului) la navele care utilizează 
porturile comunitare și navighează în apele aflate sub jurisdicția statelor membre - 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 

https://lege5.ro/App/Document/geztmmrrgm2a/regulamentul-delegat-nr-2072-2016-privind-activitatile-de-verificare-si-acreditarea-verificatorilor-in-temeiul-regulamentului-ue-2015-757-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-monitoriza
https://lege5.ro/App/Document/geztmmrrgm2a/regulamentul-delegat-nr-2072-2016-privind-activitatile-de-verificare-si-acreditarea-verificatorilor-in-temeiul-regulamentului-ue-2015-757-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-monitoriza
https://lege5.ro/App/Document/geztmmrrgm2a/regulamentul-delegat-nr-2072-2016-privind-activitatile-de-verificare-si-acreditarea-verificatorilor-in-temeiul-regulamentului-ue-2015-757-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-monitoriza
https://lege5.ro/App/Document/geztmmrrgm2a/regulamentul-delegat-nr-2072-2016-privind-activitatile-de-verificare-si-acreditarea-verificatorilor-in-temeiul-regulamentului-ue-2015-757-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-monitoriza
https://lege5.ro/App/Document/gy3dqnrqge/regulamentul-nr-757-2015-privind-monitorizarea-raportarea-si-verificarea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon-generate-de-transportul-maritim-si-de-modificare-a-directivei-2009-16-ce-text-cu-relevanta-pentru
https://lege5.ro/App/Document/gy3dqnrqge/regulamentul-nr-757-2015-privind-monitorizarea-raportarea-si-verificarea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon-generate-de-transportul-maritim-si-de-modificare-a-directivei-2009-16-ce-text-cu-relevanta-pentru
https://lege5.ro/App/Document/gy3dqnrqge/regulamentul-nr-757-2015-privind-monitorizarea-raportarea-si-verificarea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon-generate-de-transportul-maritim-si-de-modificare-a-directivei-2009-16-ce-text-cu-relevanta-pentru
https://lege5.ro/App/Document/gm4donzzg4/regulamentul-nr-1257-2013-privind-reciclarea-navelor-si-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-1013-2006-si-a-directivei-2009-16-ce-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gm4donzzg4/regulamentul-nr-1257-2013-privind-reciclarea-navelor-si-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-1013-2006-si-a-directivei-2009-16-ce-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gm4donzzg4/regulamentul-nr-1257-2013-privind-reciclarea-navelor-si-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-1013-2006-si-a-directivei-2009-16-ce-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gm3temrtgi/directiva-nr-30-2013-privind-siguranta-operatiunilor-petroliere-si-gaziere-offshore-si-de-modificare-a-directivei-2004-35-ce-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gm3temrtgi/directiva-nr-30-2013-privind-siguranta-operatiunilor-petroliere-si-gaziere-offshore-si-de-modificare-a-directivei-2004-35-ce-text-cu-relevanta-pentru-see
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                            LEGISLATIE DE MEDIU - PREVENIREA POLUARII DE CATRE NAVE 

Directiva nr. 123/2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de 
nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (Text cu relevanță pentru SEE) - 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Regulamentul nr. 1099/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 601/2004 de stabilire a 
unor măsuri de control aplicabile activităților de pescuit în zona care face obiectul Convenției 
privind conservarea faunei și florei marine din Antarctica - Consiliul Uniunii Europene 
 
Regulamentul nr. 2099/2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și 
prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța 
maritimă și prevenirea poluării de către nave - Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene 
 
Directiva nr. 84/2002 de modificare a directivelor privind siguranța maritimă și prevenirea 
poluării de către nave (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene 
 
DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI NR 63/1994 privind controlul 

emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din 

distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților  

Intocmit, 

10.12.2017 

DG IRENA NICULITA 

 

https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobvga/directiva-nr-123-2009-de-modificare-a-directivei-2005-35-ce-privind-poluarea-cauzata-de-nave-si-introducerea-unor-sanctiuni-in-caz-de-incalcare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobvga/directiva-nr-123-2009-de-modificare-a-directivei-2005-35-ce-privind-poluarea-cauzata-de-nave-si-introducerea-unor-sanctiuni-in-caz-de-incalcare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi4dcobvga/directiva-nr-123-2009-de-modificare-a-directivei-2005-35-ce-privind-poluarea-cauzata-de-nave-si-introducerea-unor-sanctiuni-in-caz-de-incalcare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi3tkmbtgi/regulamentul-nr-1099-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-601-2004-de-stabilire-a-unor-masuri-de-control-aplicabile-activitatilor-de-pescuit-in-zona-care-face-obiectul-conventiei-privind-conserva
https://lege5.ro/App/Document/gi3tkmbtgi/regulamentul-nr-1099-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-601-2004-de-stabilire-a-unor-masuri-de-control-aplicabile-activitatilor-de-pescuit-in-zona-care-face-obiectul-conventiei-privind-conserva
https://lege5.ro/App/Document/gi3tkmbtgi/regulamentul-nr-1099-2007-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-601-2004-de-stabilire-a-unor-masuri-de-control-aplicabile-activitatilor-de-pescuit-in-zona-care-face-obiectul-conventiei-privind-conserva
https://lege5.ro/App/Document/gi3temrqgm/regulamentul-nr-2099-2002-de-instituire-a-unui-comitet-pentru-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-coss-si-de-modificare-a-regulamentelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-po
https://lege5.ro/App/Document/gi3temrqgm/regulamentul-nr-2099-2002-de-instituire-a-unui-comitet-pentru-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-coss-si-de-modificare-a-regulamentelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-po
https://lege5.ro/App/Document/gi3temrqgm/regulamentul-nr-2099-2002-de-instituire-a-unui-comitet-pentru-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-coss-si-de-modificare-a-regulamentelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-po
https://lege5.ro/App/Document/gi3temrqgm/regulamentul-nr-2099-2002-de-instituire-a-unui-comitet-pentru-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-coss-si-de-modificare-a-regulamentelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-po
https://lege5.ro/App/Document/gi3tenbqgu/directiva-nr-84-2002-de-modificare-a-directivelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi3tenbqgu/directiva-nr-84-2002-de-modificare-a-directivelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gi3tenbqgu/directiva-nr-84-2002-de-modificare-a-directivelor-privind-siguranta-maritima-si-prevenirea-poluarii-de-catre-nave-text-cu-relevanta-pentru-see

