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Comunicat de presă
12.09.2017
Compania Națională ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA
Galați a organizat, la Galați, în perioada 05-06 septembrie 2017 atelierul de lucru ”Aspecte
teoretice privind armonizarea cadrului legislativ la nivel internațional în domeniul colectării
deșeurilor provenite de la nave. Aspecte practice privind gradul de aplicabilitate pe fluviul
Dunărea a CDNI – Convenția privind colectarea, depozitarea și recepția deșeurilor produse în
timpul navigației pe Rhin și căile navigabile interioare”.
Printre participanții la eveniment s-au regăsit reprezentanții Ministerului Transporturilor,
Ministerului Finanțelor Publice, Comisiei Dunării, Comisiei Rhinului, Ministerului Federal al
Transporturilor și Infrastructurii Digitale Germania și Companiei Naționale Administrația
Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.
Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a avut următorul program:
În prima zi s-au prezentat prevederile Convenției privind colectarea, depozitarea și recepția
deșeurilor produse în timpul navigației pe Rhin și căile navigabile interioare” – CDNI de către
reprezenații Bilge Water Removal Organisation BEV și secretariatul CNDI.
Reprezentanții Comisiei Dunării au făcut o scurta prezentare a atribuțiilor Comisiei în
domeniul colectării deșeurilor de la nave.
Reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați
au prezentat instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor aflate în dotarea companiei, precum și a
modului de finanțare, aplicat în prezent de administrația portuară, privind colectarea deșeurilor de
la nave în porturile fluvio-maritime.
În a doua zi, participanții au avut prilejul să ia parte la o simulare de colectare a apei de
santină de la nava maritimă PERSEUS. Colectarea apei de santină s-a realizat cu facilitățile
portuare aflate în dotarea administrației portuare (CN APDM SA).
Importanța evenimentului a fost conturată de clarificările furnizate de reprezentanții
Comisiei Rhinului și ai Comisei Dunării privind gradul de aplicabilitate a Convenției CDNI pe
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fluviul Dunărea, aceștia urmărind ca scop final aplicarea unui cadru legislativ unitar și armonizat
în sfera colectării deșeurilor de la nave pe coridorul Rhin-Main-Dunăre.
În plus, președintele Bilge Water Removal Organisation BEV, domnul Erwin SPITZER, a
subliniat beneficiile obținute prin aplicarea CDNI:

i.

existența unei singure taxe la preluarea deșeurilor de hidrocarbură de la nave (taxa fiind
aplicată pe 1000 tone motorină livrată);

ii.

digitalizarea procesului de colectare a hidrocarburii prin realizarea unei baze de date online
(SPE-CDNI) cu armatorii și furnizorii de bunkeraj, baza de date având posibilitatea să fie
accesată de orice instituție implicată în proces;

iii.

existența unei proceduri a transparenței financiare prin care i se asigură fiecărui stat membru,
recuperarea costurilor generate de colectarea deșeurilor de la nave.
În cadrul dezbaterilor s-a ridicat problema posibilității unui dezacord între legislația

națională în domeniul concurenței și a fiscalității cu prevederile Convenției. Acest aspect urmând
să fie analizat la nivelul instituțiilor europene și române, funcție de evoluția demersului de aplicare
a CDNI și pe Dunăre.
Comisia Dunării a lansat, prin domnul Dejan Trifunovic, o invitație tuturor participanților
de a lua parte la lucrările Comisei pe data de 16 octombrie 2017 la Budapesta, în cadrul cărora se
vor dezbate pașii următori privind posibilitatea aplicării CDNI pe fluviul Dunărea.
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