
1 

Direcţia pentru Uniunea Europeană 
 

 

Fişă de informare 

 
Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării  

cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu 

 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                         ENV 1                                

1. Data adoptării de către Comisie: 18.01.2018   

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea 

îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu  

3. Date de identificare: COM(2018)10  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: a fost trimis către Parlamentul European şi către Consiliu în data de      
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1. CONTEXT: 

Documente anterioare inițierii propunerii: 

      Inițiativa Comisiei cu privire la îmbunătățirea conformării cu legislația de mediu și a 

guvernanței de mediu, face parte dintr-un efort mai amplu de îmbunătățire a punerii în aplicare a 

legislației UE în general, și a legislației UE din domeniul mediului și anume: 

1. Comunicarea Comisiei - O mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE 

evidențiază diferitele modalități prin care punerea în aplicare poate fi îmbunătățită. Un exemplu 

ar fi cooperarea Comisiei cu statele membre pentru a examina cele mai bune modalități de a 

asigura respectarea legislației UE la nivel național, inclusiv cu cele care au inițiat o reexaminare 

a modului în care reglementările UE și ale statului membru se combină pentru a contribui la 

protecția mediului (ca în cazul inițiativei „Make It Work”). Obiectivul este de a identifica soluții 

pentru a consolida aplicarea eficientă a legislației UE la nivel național și local prin reducerea 

complexității sale, menținând, în același timp, nivelul său de protecție; 

2. Comunicarea Comisiei UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune 

(2017/C 18/02) subliniază importanța colaborării Comisiei cu statele membre în ceea ce privește 

punerea în aplicare, astfel încât beneficiile legislației UE să se materializeze pentru cetățeni. 

3. Comunicarea Comisiei privind Agenda europeană privind securitatea acordă prioritate printre 

altele combaterii infracțiunilor împotriva mediului. Prezenta inițiativă va contribui la îndeplinirea 

obiectivelor agendei pentru securitate în special prin acțiuni care se axează pe bunele practici în 

combaterea infracțiunilor împotriva mediului. 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=544
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5485-2018-ADD-1/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1521025517607&uri=CELEX:52015DC0215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1521027051265&uri=CELEX:52015DC0185l
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4. În mai 2016, Comisia a lansat inițiativa privind Evaluarea periodică a punerii în aplicare a 

politicilor de mediu (Environmental Implementation Review – EIR), un ciclu de analiză și de 

dialog cu durata de doi ani destinat a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii și a legislației UE  

în  domeniul  mediului.  

5. Comunicarea Comisiei privind accesul la justiție în probleme de mediu - C(2017) 2616 final 

se concentrează pe exercitarea dreptului de acțiune în justiție  al persoanele fizice pentru 

asigurarea respectării normelor.    

6. Planul de acțiune al Comisiei pentru natură cetățeni și economie subliniază importanța 

îmbunătățirii punerii în aplicare a legislației UE privind Natura. Prezenta inițiativă va contribui 

în special la realizarea priorității B privind - Asumarea responsabilității politice și consolidarea 

conformității - prin noi orientări cu privire la bune practici în asigurarea conformării în zonele 

rurale și în privința combaterii infracțiunilor privind mediul. 

7.  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei ” Agricultura și gestionarea durabilă a apei în 

UE” - SWD(2017)153 se referă în principal la două probleme privind  gestionarea apelor: 

îmbogățirea cu nutrienți și captarea în exces a apei. 

8. Raportul Comisiei privind Acțiuni în vederea simplificării elaborării rapoartelor privind 

mediul - COM(2017) 312 final care promovează diseminarea activă la nivel național a 

informațiilor relevante privind mediul și utilizarea mai bună a datelor din alte surse UE (cum ar 

fi programul Copernicus 4) sau care sunt obținute direct de la public (de exemplu, în contextul 

inițiativelor științifice cetățenești). 

 

Cauze, provocări care au stimulat inițierea propunerii: 

 

Deși UE dispune de un amplu corpus de legislație privind mediul, există provocări 

majore cu privire la punerea în aplicare a acesteia, astfel cum a fost subliniat în evaluarea 

efectuată de Comisie privind punerea în aplicare a politicilor de mediu (Environmental 

Implementation Review - EIR
1
). Consecințele neconformării sunt problemele de mediu 

persistente, cum ar fi poluarea difuză a apei, calitatea slabă a aerului în mediul urban, tratarea 

deșeurilor la un nivel nesatisfăcător și existența unor specii și habitate aflate în declin. Costurile 

aferente nepunerii în aplicare sunt estimate la 50 de miliarde euro anual. 

 Una dintre cauzele eșecului punerii în aplicare o constituie mecanismele slabe de 

asigurare a conformării și a unei guvernanțe eficace la nivel național, regional și local. 

Autoritățile statelor membre responsabile cu asigurarea conformării cu legislația de mediu se 

confruntă cu numeroase provocări, în special: amploarea și diversitatea normelor UE în 

domeniul mediului; faptul că acestea acoperă întreg teritoriul statelor membre, atât zonele rurale, 

cât și cele urbane; numărul și diversitatea celor care trebuie să se conformeze normelor de 

protecție a mediului. 

2. PREZENTAREA PROPUNERII: 

 

Obiectiv:  

Prezenta Comunicare urmărește să consolideze mecanismele de asigurare a conformării  precum 

și să realizeze o guvernanță eficace la nivel național, regional și local. Comunicarea vine în 

completarea comunicării „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 

bune” în care Comisia a stabilit modalitățile de accelerare a eforturilor în ceea ce privește 

aplicarea, implementarea și asigurarea punerii în aplicare a legislației UE în general
2
. 

Justificarea acțiunilor:  

Comisia a luat în considerare o serie de opțiuni pentru a îmbunătăți asigurarea conformării cu 

legislația de mediu, inclusiv opțiunile legislative menționate mai sus iar în 2014 a pregătit un 

                                                 
1 (1) http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm 
2  2017/C 18/02. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/RO/COM-2017-63-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/RO/COM-2017-63-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/RO/C-2017-2616-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?qid=1521031675741&uri=CELEX:52017DC0198&from=RO
https://circabc.europa.eu/sd/a/abff972e-203a-4b4e-b42e-a0f291d3fdf9/SWD_2017_EN_V4_P1_885057.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/abff972e-203a-4b4e-b42e-a0f291d3fdf9/SWD_2017_EN_V4_P1_885057.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1521034622098&uri=CELEX:52017DC0312
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1521034622098&uri=CELEX:52017DC0312
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1521017818826&uri=CELEX:52018DC0010#footnoteref1
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2017:018:TOC
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proiect de raport de evaluare a impactului necesar procesului decizional. S-a ajuns la concluzia 

că un plan de acțiune cu măsuri de sprijin specifice pentru a se aborda nevoile de ordin practic 

este opțiunea cu cea mai mare probabilitate de a oferi rezultate în mai multe domenii prioritare, 

chiar pe termen scurt. 

 

Prezentarea planului de acțiune: 

Planul de acțiune conține nouă acțiuni adaptate la nevoile identificate în etapa pregătitoare: 

 

1. Îmbunătățirea utilizării expertizei de asigurare a conformării cu legislația de mediu în 

întreaga UE prin intermediul evaluărilor inter pares, al acțiunilor comune de asigurare a 

respectării legislației, al vizitelor de asigurare a conformării și al utilizării instrumentului 

TAIEX-EIR Peer2Peer
3
;   

2. Identificarea setului de competențe profesionale necesare și a nevoilor de formare pentru 

inspectorii de mediu și îmbunătățirea cooperării cu practicienii și cu alte organisme din 

domeniul asigurării conformării la nivel național și european; 

3. Facilitarea schimbului de bune practici, de date și de materiale de referință, promovarea 

de oportunități de finanțare pentru asigurarea conformării cu legislația de mediu; 

4. Pregătirea unui document de orientare cu bune practici privind strategiile de combatere a 

infracțiunilor legate de mediu și a altor încălcări asociate, cu un accent special pe 

infracțiunile legate de speciile sălbatice și deșeuri; 

5. Pregătirea unui document (unor documente) de orientare privind bunele practici în 

asigurarea conformării cu legislația de mediu în zonele rurale (referitor la sol și apă); 

6. Pregătirea de orientări tehnice privind inspecțiile instalațiilor pentru deșeurilor provenite 

din industriile extractive; 

7. Pregătirea de documente privind bunele practici în ceea ce privește soluționarea 

plângerilor și responsabilizarea cetățenilor în ceea ce privește mediul la nivelul statelor 

membre și colaborarea cu statele membre în vederea schimbului de bune practici cu 

privire la mecanismele naționale eficace de soluționare a plângerilor referitoare la 

legislația UE în materie de mediu; 

8. Consolidarea capacităților și utilizarea de informații geospațiale pentru asigurarea 

conformării și promovarea proiectelor care constituie bune practici (de exemplu, 

utilizarea datelor obținute prin Copernicus); 

9. Evaluarea sistemelor naționale de asigurare a conformării cu legislația de mediu, ca parte 

a unui cadru mai larg de evaluare privind guvernanța și prezentarea periodică de feedback 

statelor membre, inclusiv în cadrul evaluării punerii în aplicare a politicilor de mediu. 

 

Principalele măsuri preconizate în faza de implementare: 

 

 Comisia are un rol esențial în asigurarea punerii în aplicare complete și corecte a 

legislației de mediu a UE, sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pe de altă parte, 

statele membre sunt principalele responsabile de punerea în aplicare corectă a legislației UE. 

Prezentul plan de acțiune va contribui la abordarea provocărilor cu care se confruntă acestea din 

urmă, care au fost menționate de la bun început. 

Pentru a asigura că acest plan de acțiune conduce la rezultatele dorite statele membre sunt 

invitate să-și intensifice cooperarea printr-o serie de acțiuni precum: 

 să faciliteze participarea autorităților proprii la cooperarea în cadrul rețelelor la nivelul 

UE; 

                                                 
3 TAIEX :Technical Assistance and Information Exchange 

TAIEX-EIR Peer2Peer:este un instrument care permite schimbul de expertiză  între autorităților publice naționale , 

locale și regionale responsabile cu punerea în aplicare a legislației UE în materie de mediu. 
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 să asigure că bunele practici identificate, în special cele referitoare la utilizarea 

abordărilor bazate pe riscuri și la transparență, sunt preluate și că sunt folosite 

instrumentele dezvoltate în cadrul planului de acțiune; 

 să faciliteze formarea și dezvoltarea de competențe profesionale; 

 să asigure nivelul adecvat de cooperare și coordonare între autoritățile cu funcții de 

asigurare a conformării; 

 să garanteze o alocare adecvată a resurselor financiare și umane pentru asigurarea 

conformării pe teritoriile lor. 

 Comisia va crea, de asemenea, un grup de experți („Forumul privind conformarea cu 

legislația de mediu și guvernanța de mediu”) pentru a oferi orientare pentru planul de acțiune și a 

permite un schimb de opinii cu cadrele de conducere din statele membre cu privire la 

modalitățile de îmbunătățire a aspectelor legate de conformare și guvernanță ale punerii în 

aplicare. Acest forum va fi format mai ales din reprezentanți ai statelor membre și ai rețelelor de 

practicieni de la nivelul UE și vor fi invitați să participe și reprezentanți ai Consiliului, 

Parlamentului European, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European. 

De asemenea, Comisia va încerca să implice alte părți interesate, inclusiv ONG-uri și organizații 

ale întreprinderilor, și va discuta despre cele mai bune modalități de a realiza acest lucru la prima 

reuniune a Forumului privind conformarea cu legislația de mediu și guvernanța de mediu. 

Monitorizare și măsuri ulterioare: 

 Prezentul plan de acțiune va constitui baza unui program de lucru care se va derula în 

perioada 2018-2019. Programul va fi revizuit în cursul anului 2019 și, după caz, se vor adăuga 

acțiuni noi, după consultarea Forumului privind conformarea cu legislația de mediu și 

guvernanța de mediu. 

 Cadrul de evaluare avut în vedere (acțiunea 9) va crea o bază pentru examinarea modului 

în care asigurarea conformării cu legislația de mediu și administrația publică înregistrează 

progrese în statele membre, va permite monitorizarea prin intermediul EIR și va evalua, până la 

sfârșitul primului program de lucru, dacă sunt necesare alte inițiative în acest domeniu. 

 

3. POZIȚII EXPRIMATE DE DIVERSE INSTITUȚII 

 

Comitetul Economic şi Social European  

 

 Nota de informare a Secțiunii pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului 

din data de 5 februarie 2018, a stabilit un calendar de lucru care prevede că în data de 9.04.2018 

se va adopta un proiect de aviz preliminar, iar în data de 23-24.05.2018 se va adopta avizul final.  

 

4. ELEMENTE DE INTERES  

 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor UE de mediu - aspecte principale: România 

(februarie 2017) 

Legislația României reflectă în mod corect cerințele de mediu convenite la nivelul UE, punerea 

în aplicare  a  acestora  este,  în  general,  o  provocare  cauzată,  printre altele, de lipsa 

planificării, a coordonării și a unei finanțări adecvate. 

Provocări -  principalele  provocări  cu  care  se  confruntă  România  în  ceea  ce privește 

punerea în aplicare a politicilor și a legislației în materie de mediu: 

• Îmbunătățirea conformării cu legislația UE în domeniul deșeurilor și al apelor urbane reziduale 

în vederea îndeplinirii obiectivelor UE până la expirarea termenelor finale stabilite în Tratatul de 

aderare. 

• Îmbunătățirea coordonării și creșterea capacității administrative a autorităților și a agențiilor 

implicate în punerea în aplicare a legislației UE, în special în ceea ce privește gestionarea apelor 

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/58207
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/factsheet_ro_ro.pdf
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și a deșeurilor și protecția și gestionarea siturilor Natura 2000 ca parte din strategia mai amplă de 

a consolida administrația publică. 

 

Tranziția spre o economie circulară: Eficiența resurselor din România este scăzută, iar economia 

circulară este subdezvoltată. În 2015, „productivitatea resurselor” a fost una dintre cele mai 

scăzute din UE, înregistrând 0,31 euro/kg față de media UE de 2,0 euro/kg. România încă nu a 

adoptat un program de politici naționale pentru o economie circulară, cu toate că are câteva 

inițiative care vin în sprijinul tranziției spre o economie circulară. 

Gestionarea  deșeurilor  rămâne  o  provocare  majoră  pentru  România. Performanța țării se 

caracterizează prin niveluri de reciclare și compostare foarte scăzute, precum și rate ridicate de 

depozitare a deșeurilor, contrar ierarhiei  deșeurilor  și  obiectivelor  de  reciclare  stabilite  la  

nivelul  UE. România întârzie în adoptarea planurilor de gestionare a deșeurilor și a  programelor  

de  prevenire  a  generării  deșeurilor  (planul  național  de gestionare a deșeurilor a fost adoptat 

în 2004 și a fost valabil până în 2013), deși acestea sunt cele mai bune instrumente pentru a avea 

un impact asupra politicilor in domeniu și pentru a găsi soluții realiste pentru atingerea 

obiectivelor privind gestionarea deșeurilor. România va trebui să depună eforturi masive pentru a 

spori reciclarea și a reduce depozitarea deșeurilor. 

Natura și biodiversitatea: România  ar  trebui  să  finalizeze  procesul  de  desemnare  Natura 

2000  și  să  instituie  obiective  de  conservare  clar  definite  și măsurile de conservare necesare 

siturilor. De asemenea, ar trebui să asigure resurse adecvate pentru punerea în aplicare a acestora 

în vederea menținerii/restabilirii habitatelor și speciilor de interes comunitar la o stare de 

conservare favorabilă în întregul lor areal natural. 

Calitatea și gestionarea apelor: România trebuie să-și îmbunătățească politica în domeniul apei în 

conformitate cu logica de intervenție a Directivei-cadru privind apa. Aceasta trebuie să continue  

să acorde prioritate investițiilor în stații de epurare a apei reziduale urbane pentru a îndeplini 

termenele tranzitorii stabilite în Tratatul de aderare. România  trebuie să definească mai bine  

măsurile de bază/obligatorii care trebuie respectate de toți agricultorii și măsurile suplimentare  

care  pot  fi  finanțate  pentru  a  reduce  presiunile exercitate de agricultură 

Taxele de mediu: Veniturile obținute de România din taxele de mediu au crescut continuu  din  

2011.  Cotele  de  impozitare  implicită  aplicate energiei rămân mai mici decât media UE, 

indicând o economie cu consum intensiv de energie și posibilitatea de îmbunătăți eficiența 

energetică. 

Calitatea aerului: Emisiile de poluanți atmosferici din România au scăzut semnificativ. Emisiile 

acestor poluanți se încadrează în plafoanele naționale de emisie aplicabile în prezent. Aceste 

tendințe trebuie să continue dacă se dorește ca România să se conformeze și în ceea ce privește 

calitatea aerului. În  același  timp, calitatea aerului din România continuă să fie un motiv de 

îngrijorare. Agenția Europeană de Mediu a estimat că în 2013, numeroase decese premature au  

fost asociate concentrațiilor de particulele atmosferice în suspensie, de ozon și oxizi de azot. 

Acest lucru se datorează și depășirilor standardelor UE privind calitatea aerului. 

Guvernanță  eficace  și  cunoștințe: În România este foarte important ca administrațiile centrale, 

regionale și locale să dețină capacitățile, aptitudinile și formarea necesare  pentru  îndeplinirea  

propriilor  sarcini, cooperând și coordonând activitățile în mod eficient în cadrul unui sistem de 

guvernanță pe niveluri multiple. Există, de asemenea, loc pentru îmbunătățiri  semnificative  în  

ceea  ce  privește  capacitatea administrativă,  precum  și  punerea  în  aplicare  a  legislației  în 

materie de mediu. 

 

Link-uri utile: 

- Asigurarea conformității cu legislația de mediu - scopul, conceptul și necesitatea 

acțiunilor UE - documentul de lucru al  serviciilor Comisiei; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1520500218196&uri=CELEX:52018SC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1520500218196&uri=CELEX:52018SC0010
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- http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?qid=1520500981959&uri=CELEX:52

017DC0063; 

- http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf 

- http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?qid=1520413068670&uri=CELEX:52

017DC0198; 

- http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/factsheet_ro_ro.pdf. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Întocmit de Andreea Mihai 

                                                                                                       7 martie 2018 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?qid=1520500981959&uri=CELEX:52017DC0063
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?qid=1520500981959&uri=CELEX:52017DC0063
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?qid=1520413068670&uri=CELEX:52017DC0198
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?qid=1520413068670&uri=CELEX:52017DC0198
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/factsheet_ro_ro.pdf

