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PREFAŢĂ
Cartea Protecția mediului în contextul dezvoltării durabile.
Legislație și instituții vine să întregească linia cursurilor destinate pregătirii
profesionale a studenţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria
Mediului (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca). Volumul pe care îl
prefaţăm completează alte lucrări ale aceleaşi autoare, dedicate aspectelor
juridice ale protecţiei mediului, cum ar fi Politici, instituţii şi legislaţie
pentru mediu (Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 2008) sau Aspecte
teoretice şi practice privind protecţia mediului prin intermediul normelor de
drept internaţional (Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010). Observăm că
structura cărţii a fost determinată și de necesitatea de a furniza un suport
didactic accesibil şi practic, adaptat noilor cerinţe din sistemul
învăţământului superior românesc. Astfel, pe parcursul celor şapte capitole,
s-a oferit o imagine cuprinzătoare şi edificatoare asupra unor teme cum ar fi:
Politica de mediu în cadrul construcţiei europene, Strategiile politicii de
mediu, Cadrul instituțional, Protecția juridică a mediului natural și
artificial, Răspunderea juridică în dreptul protecției mediului sau Aplicarea
și controlul dreptului Uniunii Europene în materie de mediu. Considerăm că
un rol important îl au aspectele din jurisprudenţa CJUE, care permit
cititorului să înțeleagă mai bine importanța unor instituţii, proceduri legale
din cadrul sectorului abordat, precum și înțelesul unor termeni de
specialitate. Nu în ultimul rând, salutăm abordarea unor elemente de noutate
în peisajul juridic naţional (Delimitarea competenţelor între Uniunea
Europeană şi statele membre în materie de mediu; Despre competenţe.
Principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; Competenţa statelor în
executarea legislaţiei Uniunii sau Funcţia de control asupra modului de
punere în aplicarea a dreptului Uniunii, exercitată de Comisie).
Prin prisma celor prezentate, apreciem că apariţia cărţii Protecția
mediului în contextul dezvoltării durabile. Legislație și instituții va constitui
un sprijin real în pregătirea studenţilor, masteranzilor şi a practicienilor,
îmbogăţind literatura de specialitate din ţara noastră.
Elaborarea unei astfel de lucrări face parte din categoria
cărților care presupun o integrare a elementelor conceptuale studiate cu
elementele practice în domeniul luat în calcul. Conţinutul de idei şi
abordările prezentate pot fi folosite cu succes, după cum precizam anterior,
nu numai de studenţi, ci şi de alte persoane mai puțin interesate în cercetarea
ştiinţifică a problematicii de mediu. Este un început care conturează
conceptul dezvoltării durabile în societatea cunoaşterii unde în era
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globalizării se manifestă prin noi câmpuri de forţe care vor transforma
structura şi funcţionalitatea, gândirea neliniară unde am putea spune că
universalităţile mileniului III nu vor fi simple extensii ale actualelor
structuri, ci dezvoltări noi care să corespundă provocărilor în domeniul
mediului. Regândirea misiunii instituţiilor de învățământ superior în
contextul competitivităţii trebuie să genereze noi concepte pentru a justifica
aspectele trainice, conceptuale despre natura, mediul, societatea unde omul
este acela care trebuie să formeze şi să dezvolte noi modele capabile de a-i
face pe studenți, pe oricare dintre cetăţeni să înțeleagă cât mai adecvat
complexitatea şi necesitatea cunoaşterii, prin promovarea valorilor ca
importante puncte de reper în luarea deciziilor privind edificarea unei noi
concepţii eco-economice absolut necesare în acest început de mileniu.

25 ianuarie 2011

PROF. UNIV. DR. FLORINA BRAN
Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
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NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice
OI Organism Intermediar
OM Ordin de Ministru

12

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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SNIEPA Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți
Atmosferici
SNMCA Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului
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TFUE Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene
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TL Tratatul de la Lisabona
TR Tratatul de la Roma
UE Uniunea Europea
UICN Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii (IUCN- The World
Consevation Union)
UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
UNFCCC Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor
Climatice
WWF World Wild Fund
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CAPITOLUL I
POLITICA DE MEDIU Î CADRUL COSTRUCŢIEI
EUROPEE. DE LA ORIGII LA LISABOA
1.1. Scurt istoric al construcţiei europene: despre Uniunea
Europeană, comunităţi, tratate, natura juridică
UE este o „societate” de state, căreia i s-au transferat o serie de funcţii
şi sarcini, statele membre renunțând în favoarea Uniunii la o serie din
atributele suveranității. Cu toate acestea, potrivit art. 346 din Tratatul de
funcționare a Uniunii Europene (TFUE) :
a) niciun stat membru nu are obligația de a furniza informații a căror
divulgare o consideră contrară intereselor esențiale ale siguranței sale;
b) orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare
pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă la
producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război.
Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea se întemeiază pe Tratatul
privind Uniunea Europeană și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, două tratate cu aceeași valoare juridică. De la aceeași dată, Uniunea
se substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia. Tratatul de la
Lisabona (TL) care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, clariﬁcă (COMISIA
EUROPEANĂ 2009, p. 14):
• Puterile care îi revin Uniunii Europene;
• Puterile care le revin statelor membre;
• Puterile exercitate în comun.
Așadar, din decembrie 2009, am intrat într-o nouă etapă în procesul de
creare a unei uniuni tot mai profunde între popoarele Europei, menită să
acționeze pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere
economică echilibrată, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de
competitivitate, care tinde spre un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a
calității mediului. Încă din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană,
statele semnatare reafirmă dorința și importanța promovării progresul
economic și social al popoarelor lor, „ținând seama de principiul dezvoltării
durabile și în cadrul realizării pieței interne, al consolidării coeziunii și
protecției mediului, precum și să pună în aplicare politici care asigură
progrese concomitente în domeniul integrării economice și în celelalte
domenii”.
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TL stabilește mai clar decât până acum limitele atribuțiilor UE. O
regulă de bază este ca UE să poată exercita doar acele puteri care i-au fost
conferite de statele membre. Aceasta trebuie să respecte faptul că toate
celelalte puteri rămân în competenţa statelor membre.
 UE are responsabilitate exclusivă în domenii cum ar ﬁ normele
în materie de concurenţă, politica monetară a zonei euro și
politica comercială comună. Art. 3, al. 4 subliniază că
„Uniunea instituie o uniune economică și monetară a cărei
monedă este euro” (versiunea consolidată a TRATATULUI
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 2010, p. 17).
 Statele membre au responsabilitatea principală în domenii
precum sănătatea, educaţia, industria.
 UE și statele membre au competenţă comună în ceea ce
privește piaţa internă, agricultura, transporturile și energia.
Până la Tratatul de la Lisabona (TL), Uniunea Europeană a fost
constituită pe trei piloni (a se consulta PETRESCU & GOSZTONY 2003, p. 7-11).
Art. 1 din TL, al. 3 stabileşte: „... Uniunea se substituie Comunității
Europene și îi succedă acesteia” (versiunea consolidată a TRATATULUI
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 2010, p. 16). Primul pilon era denumit
Comunităţile Europene, fiind format din cele trei comunităţi: C(E)E –
Comunitatea (Economică) Europeană, CEEA – Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice, CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a Oţelului
(a funcţionat timp de 50 de ani, din 1952 până în 2002), şi dacă se merge mai
în profunzime cu Uniunea Economică şi Monetară (UEM). Comunitatea
Economică Europeană şi-a schimbat denumirea adoptând-o pe cea de
Comunitatea Europeană odată cu semnarea Tratatului de la Maastricht. Cu
această transformare s-a vrut exprimarea unui salt calitativ de la CEE, o
comunitate economică, la o uniune politică. În baza acestei schimbări, o serie
de organisme şi-au schimbat şi ele denumirea: Consiliul Comunităţilor
Europene s-a numit, din 8 noiembrie 1993, Consiliul Uniunii Europene,
Comisia Comunităţilor Europene s-a transformat în Comisie, Tribunalul de
Conturi din 17 noiembrie 1994 a fost denumit Tribunalul de Conturi
European. Primul pilon a reprezentat forma cea mai avansată a integrării
comunitare. În cadrul CE, instituţiile comunitare puteau emite norme de drept
în acele arii politice cu privire la care li s-au transferat competenţe, acest drept
fiind direct aplicabil în statele membre, având întâietate în faţa legislaţiilor
naţionale.
Al doilea pilon se numea Cooperarea în materie de Politică Externă
şi de Securitate Comună (PESC). Până la adoptarea Tratatului Uniunii
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Europene, coordonarea politică între SM se făcea în cadrul „Cooperării
Politice Europene” (CPE), creată în 1970, modificată şi extinsă în Actul Unic
European (AUE). Modul de funcţionare se realiza în cadrul unor consultări
periodice ale miniştrilor afacerilor externe, precum şi prin intermediul
permanentelor contacte ce aveau loc între departamentele acestor ministere. A
fost creată cu scopul de a favoriza întelegere reciprocă, de a armoniza punctele
de vedere diferite, dând astfel naştere unei manifestări comune a SM cu privire
la diferite aspecte ale politicii externe.
Ultimul pilon era Cooperare în materie de Justiţie şi Afaceri Interne
(JAI). Tratatul de la Maastricht a fost cel care a consacrat acest de-al treilea
pilon, în titlul VI. Cooperarea în această materie avea drept obiectiv realizarea
principiului liberei circulaţii a persoanelor şi cuprindea următoarele sectoare:
politica de azil, politica de imigrare, lupta împotriva drogurilor şi a fraudei
internaţionale, norme cu privire la frontierele externe ale UE, cooperarea
poliţienească, vamală, în materie de drept civil şi penal. Au fost create o serie
de instrumente pentru ducerea la bun sfârşit a acestor obiective: acţiunile
comune, convenţiile, etc. Tratatul de la Amsterdam a introdus elemente noi,
fixând ca obiectiv crearea unui spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei. Unele
din sectoare au fost transferate în spaţiul comunitar propriu-zis, fiind cu alte
cuvinte „comunitarizate”.
atura juridică a Uniunii Europene: Până la Tratatul de la
Lisabona, UE prin structura sa complexă, a generat o serie de ambiguităţi:
fiind dotată cu o structură pe trei piloni, nu avea personalitate juridică,
capacitate de a se angaja pe plan extern faţă de terţe state, de a încheia tratate,
putând doar să asume programe politice. S-a considerat, prin urmare, că UE
este mai degrabă un concept politic. Comunităţile şi-au păstrat însă
personalitatea juridică. Natura juridică a CE se conturase prin intermediul a
două sentinţe fundamentale a Tribunalului de Justiţiei al CE din anii 1963 şi
1964 (Cazul „Van Gend & Loos” şi cazul “Costa c. Enel”).
Cazul „Van Gend & Loos”: În acest litigiu, firma de transporturi Van
Gend & Loos a introdus o acţiune în faţa unui tribunal din Olanda împotriva
administraţiei statale vamale, ce percepuse un tarif vamal superior pentru
importul unui produs chimic de provenienţă germană. Firma a considerat
această practică drept o încălcare a prevederilor articolului 12 TCEE (25
TCE), care interzice SM introducerea unor noi taxe vamale precum şi
creşterea celor deja existente pe piaţa comună. Tribunalul olandez a întrerupt
cursul procesului, solicitând CEJ o interpretare juridică a amintitei dispoziţii
din TCE. În aceste circumstanţe, CEJ a emis unele consideraţii fundamentale
în ceea ce priveşte natura juridică a CE: „Obiectivul TCE, care este acela de a
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fundamenta o piaţă comună, ... presupune că acest Tratat reprezintă mai mult
decât un simplu acord, care de altfel poate crea doar obligaţii reciproce între
Statele Membre ... această concepţie este confirmată în preambulul Tratatului,
care, mai mult decât a face referire la guverne, priveşte cetăţenii CE.
Abordarea amintită devine mai concretă prin crearea de organe dotate cu
puteri suverane a căror exerciţiu afectează atât Statele Membre cât şi pe
cetăţenii lor...”. Din aceste motive s-a concluzionat că, „Comunitatea
reprezintă un nou sistem juridic de drept internaţional, în favoarea căreia SM
şi-au limitat propria suveranitate, a cărei supuşi sunt nu doar Statele Membre,
ci şi naţionalii lor...”.
Cazul „Costa c. Enel”: În 1964, litigiul Costa c. Enel a fost pricinuit
de următorele evenimente: în 1962, Italia a naţionalizat consumul şi furnizarea
de electricitate, transferând instalaţiile companiilor de electricitate firmei Enel.
În calitate de acţionar al societăţii anonime Edison Volta, afectată de această
naţionalizare, domnul Costa a considerat că fusese privat de dividende,
refuzând să-şi plătească consumul de lumină în valoare de 1926 lire italiene. În
faţa judecatorului din Milano, el şi-a justificat atitudinea invocând faptul că
legea de naţionalizare viola o serie de dispoziţii din TCE. În acest context
judecătorul italian, oprind cursul procesului, a cerut CEJ interpretarea juridică
a unor dispoziţii din TCE. CEJ a statuat: „Spre diferenţă de Tratatele
internaţionale ordinare, Tratatul CE a creat un sistem juridic propriu integrat
în sistemul juridic al Statelor Membre.... şi care se impune în mod obligatoriu
organelor jurisdicţionale. Instituind o comunitate pe o durată nedefinită,
dotată cu instituţii proprii, cu personalitate, capacitate juridică, capacitate de
reprezentare internaţională, puteri derivate din limitarea competenţelor sau
suveranităţii statale, cedate Comunităţii, s-a creat astfel un corp normativ
aplicabil atât Statelor Membre cât şi propriilor lor naţionali”.
Putem concluziona că dreptului creat prin Tratat, născut din izvoare
autonome şi având o natură specifică, nu i se poate opune o normă internă,
indiferent de natura acesteia.
O noutate absolută introdusă de TL o reprezintă art. 47, care prevede:
„Uniunea are personalitate juridică”, articol care pune capăt
interpretărilor existente până în acest moment cu privire la natura
juridică a Uniunii (versiunea consolidată a TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA
EUROPEANĂ 2010, p. 41). Ca o consecință a dobândirii pesonalității juridice,
în fiecare dintre SM, Uniunea are cea mai largă capacitate juridică
recunoscută persoanelor juridice de către legislațiile interne. Uniunea
poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și
imobile și poate sta în justiție. În acest scop, Uniunea este reprezentată de
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Comisie. Cu toate acestea, Uniunea poate fi reprezentată de fiecare
instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile
referitoare la funcționarea lor (art. 335, TFUE).
oţiunea de „mediu” în context internaţional: Noţiunea de mediu,
noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur (PRIEUR 1991, p.
1), cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu înţelesuri mai mult sau mai
puţin diferite în numeroasele medii ale societăţii umane. Termenul de mediu
rămâne o noţiune generală, dificil de sintetizat într-o definiţie care să satisfacă
pe toată lumea. Până în prezent nu putem afirma că mediul se bucură de o
calificare juridică sau de un statut juridic unanim acceptat. Există o
multitudine de definiţii consacrate noţiunii de „mediu”, nici una nefiind
acceptată în unanimitate la nivelul comunităţii ştiinţifice internaţionale.
Amintim câteva dintre aceste definiţii prezente în declaraţiile unor întruniri
internaţionale, precum şi în literatura de specialitate. Astfel, Principiul 2 din
cadrul Declaraţiei de la Stockholm din 1972 enumeră componentele
mediului: „Resursele naturale ale globului, inclusiv aerul, apa, solul, flora şi
fauna şi, în particular, eşantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale
trebuie păstrate în interesul generaţiilor prezente şi în viitor printr-o planificare
ori gestiune atentă conform nevoilor”. O altă definiţie juridică a mediului este
oferită de Convenţia privind răspunderea civilă pentru prejudiciile
cauzate de activităţi periculoase pentru mediu, redactată de Consiliul
Europei şi deschisă spre semnare la Lugano la 21 iunie 1993 şi care, în
cadrul definiţiilor cuprinse de art. 2, punctul 10, menţionează: „Mediul
cuprinde: - resursele naturale abiotice şi biotice, cum sunt aerul, apa, solul,
fauna şi flora, precum şi interacţiunile între aceşti factori; - bunurile care
compun moştenirea culturală; - aspectele caracteristice ale peisajului”.
Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea
deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu de la Aarhus din 25
iunie 1998 se referă la înţelesul expresiei de „informaţie de mediu”. În
sentinţa Curţii Internaţionale de Justiţie din 26 septembrie 1997 (afacerea
cu privire la proiectul Gabcikovo-Nagymaros, Slovacia c. Ungaria) se
statuează că: „Mediul nu este o abstracţie, ci spaţiul unde trăiesc fiinţele
umane şi de care depind calitatea vieţii şi sănătatea lor, inclusiv pentru
generaţiile viitoare”. Conform Legii nr. 265 din 29 iunie 2006, pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, art. 1, al. 2, mediul reprezintă „ansamblul de condiţii şi
elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice
ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune,
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cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi
spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea
omului”.
Prin „mediu” se înţelege „totalitatea factorilor naturali şi a celor
creaţi prin activităţi umane care, în strânsă interacţiune, influenţează
echilibrul ecologic, determină condiţiile de viaţă pentru toate vietăţile de pe
Terra şi cele de dezvoltare, în ansamblu, a societăţii umane” (LUPAN 2001,
p. 6).
Precizare: în ultimii ani, mai mulţi autori (de exemplu E. Lupan)
consideră că, sintagma „mediu înconjurător”, „mediu ambiant” este
pleonasm. La această concluzie ajungem şi noi, mai ales dacă, luăm în
considerare definiţiile oferite de Academia Română, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionar explicativ al limbii române, ediţia a
II-a, Editura Universul Enciclopedic, 1998, p. 617: Mediu: natura
înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află
fiinţele umane; Ambiant: care se găseşte în jur, în apropiere, înconjurător
(p. 32). Observăm că, expresiile menţionate anterior sunt tot mai puţin
folosite și de legiuitorul român în diversele acte normative referitoare la
protecţia mediului, fără a dispărea în totalitate. Această utilizare se
datorează traducerilor în limba română a documentelor elaborate în cadrul
Conferinţei de la Stockholm din 1972, fapt care a determinat perpetuarea
întrebuinţării sintagmei de „mediu ambiant/înconjurător”, „toleraţi” încă în
literatura de specialitate din ţara noastră.
Mediu - Ecologie: Se consideră în literatura de specialitate că,
noţiunea de mediu este mai complexă decât cea de ecologie. Ecologia este o
ştiinţă biologică, cu caracter interdisciplinar care studiază condiţiile de
existenţă şi interacţiunile dintre fiinţele vii şi dintre acestea şi mediul lor
natural (BOTNARIUC&VĂDINEANU, 1982, p.8). Ecologia nu se ocupă şi de
sistemele artificiale, care presupun activitatea omului. Mediul, însă, trebuie
privit atât din punct de vedere ecologic – mediul natural – cât şi din punct
de vedere antropic, creat prin activitatea omului.
Politica de mediu: Politica este ştiinţa şi practica de guvernare a
unui stat; sfera de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările şi
manifestările care apar între partide, între categorii şi grupuri sociale, între
popoare ş.a., în legătură cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru
putere etc. (DEX 1998, p. 820). În literatura de specialitate, politica este
văzută ca o formă de organizare şi conducere a activităţii globale şi a
relaţiilor sociale, de instituire şi menţinere, prin intermediul puterii politice,
a unei ordini interne care statorniceşte şi legalizează puterea existentă la un
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moment dat. Principala sferă a politicii o constituie participarea la treburile
statului, orientarea şi determinarea formelor, sarcinilor şi a conţinutului
activităţii statului (LUPAN 2001, p. 21). Politica înseamnă urmărirea
strategică a unor obiective specifice, ce vor fi relevate de schimbarea
comportamentală a societăţii de-a lungul unei evoluţii determinate. Politica
ecologică pătrunde astfel tot mai mult în aria preocupărilor economicosociale şi politice (MARINESCU 2007, p. 13).
Politica de mediu: Până spre sfârşitul anilor 1960 niciun stat
european nu a avut definită o politică clară și coerentă a mediului. Pe
parcursul ultimilor 30 de ani însă, s-au înregistrat progrese semnificative în
stabilirea unui sistem complet de control a calităţii mediului în cadrul
Uniunii Europene. Politica de mediu a UE acoperă o gamă variată de
aspecte, de la poluarea fonică la prevenirea deşeurilor, la produsele chimice,
la reţeaua europeană destinată abordării dezastrelor mediului, la scurgerile
de petrol sau incendiile de pădure. Potrivit profesorului E. LUPAN (2009, p.
19), „politica de mediu apare ca o formă de orientare și organizare a
activității complexe de protecție a mediului, chemată să stabilească
strategiile, metodele și mijloacele utilizate în acțiunile desfășurate pe plan
național și internațional pentru prevenirea și combaterea poluării, pentru
îmbunătățirea condițiilor de mediu. Așadar, politica de mediu reprezintă
totalitatea priorităţilor şi obiectivelor de mediu, al metodelor,
măsurilor şi instrumentelor de atingere ale acestora, sistem direcţionat
spre asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi prevenirea
degradării calităţii mediului.
Aspectele de bază ale definţiei în cauză:
→
Reprezintă nu o activitate, principii, declaraţii sau mecanisme ale
protecţiei mediului ci, un sistem integru, compus din aceste elemente;
→
Componentele politicii de mediu interacţionează între ele, fapt ce
determină considerarea ei drept un sistem integru;
→
Conţine nu numai scopuri şi obiective sau priorităţi, ci şi metodele şi
instrumentele necesare atingerii lor;
→
Bazată pe principiile durabilităţii este orientată nu numai spre
conservarea mediului, dar şi spre utilizarea lui durabilă, inclusiv a
conservării resurselor.
În elaborarea politicii din sectorul mediului, în conformitate cu art.
191, al. 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) –
versiunea consolidată (ex-articolul 174 TCE) UE trebuie să ia în
considerare:
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Datele ştiinţifice şi tehnice disponibile;
Condiţiile mediului din diverse regiuni ale UE;
Avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune;
Dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și
dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.
Procesul de formulare a politicii ambientale traversează câţiva paşi
(pentru mai multe detalii a se vedea şi MORENO MOLINA 2006, p. 80):
- Identificarea problemei de mediu: trebuie luate în calcul condiţiile
ştiinţifico-tehnice, pentru că, de foarte multe ori, o astfel de problemă
nu se detectează decât în momentul în care dispunem de date
ştiinţifico-tehnice suficiente.
- Identificarea alternativelor: între diversele alternative (a acţiona sau
nu, când şi în ce mod etc.) trebuie alese cele în concordanţă cu
principiile politicii de mediu (de exemplu în conformitate cu principiul
precauţiei, integrării... ).
- Elaborarea unui document preliminar, propuneri de către puterea
publică competentă, în cele mai multe cazuri fiind vorba de către
Comisia Europeană.
- Dialogul, negocierile, tranzacţiile dintre actorii (stakeholders)
implicaţi în procesul de formulare a politicii.
- Forma definitivă a politicii, care se poate cristaliza în rezultate cu
caracter normativ (regulamente directive, decizii) sau nu (declaraţii de
principii, programe de acţiune etc.).
Proiectarea politicii de mediu solicită, ca efort minimal,
parcurgerea a cinci etape (NEGREI 2004, p.118):
- Identificarea şi delimitarea problemelor de mediu;
- Evaluarea politicii de mediu promovată în perioada anterioară;
- Formularea priorităţilor în legătură cu problemele de mediu,
- Definirea posibilităţilor de finanţare a politicii de mediu.
Menţiune: în lucrare, uneori am folosit termenul de politici de mediu,
ca urmare a faptului că, pe lângă dispoziţiile, strategiile, planurile şi
programele existente la nivelul UE, am făcut trimitere şi la cele existente la
nivel naţional, aşadar la politicile de mediu, în ansamblul lor; alteori, am
folosit termenul de politică de mediu, când ne-am raportat fie doar la cea
existentă la nivelul UE, fie doar la politica de mediu naţională.
Politica de mediu stă la baza formării și dezvoltării legislației de
protecție a mediului dar, în același timp, se fundamentează și pe o solidă
bază juridică, prin care se stabilesc și se reglementează obiective și direcții
de dezvoltare a activității de protecție a mediului (LUPAN 2009, p. 19). Din
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aceste motive, considerăm importantă prezentarea bazei legale a politicii de
mediu din cadrul UE.
Baza legală a politicii de mediu: este constituită de articolele 191 –
193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (foste art. 174-176
TCE), la care se adaugă articolele 11 şi 114, 177, 218 TFUE. Art. 3, al. 3,
din Tratatul privind Uniunea Europeană (ex-art. 2 TUE) stabilește:
„Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea
durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe
stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de
competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre
progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a
calității mediului...”. Art. 21, al. 2, lit. d, f din Tratatul privind Uniunea
Europeană, aducând în discuție acțiunea pe plan extern a UE, precizează că
aceasta „definește și desfășoară politici comune, acțiuni și acţionează pentru
asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor
internaționale, în scopul promovării dezvoltării durabile pe plan economic,
social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a
eradica sărăcia și participării la elaborarea unor măsuri internaționale pentru
conservarea și îmbunătățirea calității mediului și gestionarea durabilă a
resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile”.
Articolul 191, al. 1 este cel care trasează obiectivele politicii de mediu,
stabilind și scopul acesteia în al .2 - asigurarea unui înalt nivel de protecţie
a mediului ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente în diferite regiunii
ale Uniunii. Al. 4 al aceluiaşi articol menționează că acordurile
internaţionale în care UE poate deveni parte, în materie de politică de
mediu, vor fi negociate şi încheiate în conformitate cu art. 218. În
completarea acestuia, Articolul 192 (fost 175 TCE) identifică procedurile
legislative corespunzătoare atingerii acestui scop şi modul de luare a
deciziilor în domeniul politicii de mediu, iar articolul 193 permite SM
adoptarea unor standarde mai stricte.
Art. 192 stabileşte următoarele proceduri legislative:
- Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară (fosta codecizie) și după consultarea
Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu
privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în
vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191.
- Prin derogare de la procedura de decizie, Consiliul, hotărând în
unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, după

23

consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social
și a Comitetului Regiunilor, adoptă:
(a) dispoziții în special de natură fiscală;
(b) măsuri privind:
- amenajarea teritoriului;
- administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură
directă sau indirectă cu disponibilitatea resurselor menționate;
- exploatarea solurilor, cu excepția managementului deșeurilor;
(c) măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat
membru între diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale
cu energie.
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea
Parlamentului European, Comitetului Economic și Social și a Comitetului
Regiunilor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă
domeniilor menționate la primul paragraf.
- Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului
Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă programe de
acțiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare
ce trebuie realizate.
Alineatul 4 din acelaşi art. 192 menţionează că „...statele membre
asigură finanțarea și aplicarea politicii în domeniul mediului”. Art. 177, al.
2 precizează că Fondul de Coeziune, contribuie financiar la realizarea de
proiecte în domeniul mediului și în acela al rețelelor transeuropene de
infrastructură a transporturilor.
Trebuie subliniat că regula generală în adoptarea legislaţiei
referitoare la mediu este procedura legislativă ordinară prevăzută în art.
294 din Tratatul privind funcționarea UE. [Art. 294: (1) În cazul în care, în
tratate, se face trimitere la procedura legislativă ordinară pentru adoptarea
unui act, se aplică procedura de mai jos. (2) Comisia prezintă o propunere
Parlamentului European și Consiliului. Prima lectură: (3) Parlamentul
European adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Consiliului. (4) În
cazul în care poziția Parlamentului European este aprobată de Consiliu,
actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziției
Parlamentului European. (5) În cazul în care poziția Parlamentului European
nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă poziția sa în primă lectură și o
transmite Parlamentului European. (6) Consiliul informează pe deplin
Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziției sale în
primă lectură. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu
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privire la poziția sa. A doua lectură: (7) În cazul în care, în termen de trei
luni de la data transmiterii, Parlamentul European: (a) aprobă poziția
Consiliului din prima lectură sau nu s-a pronunțat, actul respectiv se
consideră adoptat cu formularea care corespunde poziției Consiliului; (b)
respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziția Consiliului din
prima lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat; (c) propune,
cu majoritatea membrilor care îl compun, modificări la poziția Consiliului
din prima lectură, textul astfel modificat se transmite Consiliului și
Comisiei, care emite un aviz cu privire la aceste modificări. (8) În cazul în
care, în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului
European, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată: (a) aprobă toate
aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat; (b) nu aprobă
toate modificările, președintele Consiliului, în consens cu președintele
Parlamentului European, convoacă comitetul de conciliere, într-un termen
de șase săptămâni. (9) Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la
modificările care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei].
Regula specială este cuprinsă în art. 192, al. 2 şi reprezintă
adoptarea legislaţiei de către Consiliu, în unanimitate, pe baza propunerii
CE şi după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și
Social și a Comitetului Regiunilor.
Articolul 114 (fost 95 TCE) vine în completarea acestuia şi are în
vedere armonizarea legislaţiei privitoare la sănătate, protecţia mediului şi
protecţia consumatorului în SM, iar o clauză de derogare permite acestora să
adauge prevederi legislative naţionale în scopul unei mai bune protejări a
mediului. În conformitate însă, cu principiul subsidiarităţii, Uniunea se va
ocupa de probleme de mediu doar atunci când ar putea acţiona mai eficient
decât o pot face autorităţile naţionale sau regionale.
În realitate, art. 191-193, care constiuite baza juridică originară a
dreptului mediului, se referă la politica de mediu a Uniunii şi nu la dreptul
mediului (MORENO MOLINA 2006, p. 21). În consecinţă, obiectivele UE în
sectorul mediului aparţin politicii şi nu dreptului, iar principiul acţiunii
preventive sau cel al poluatorul plăteşte reprezintă principii ale politicii de
mediu şi nu ale dreptului (art. 191, al. 2).
Funcţionând într-o altă direcţie, articolul 11 (fost art. 6 TCE)
promovează politica de mediu ca politică transversală a Uniunii Europene
şi subliniază astfel, nevoia de a integra cerinţele de protecţie a mediului în
definirea şi implementarea politicilor europene sectoriale. „Cerințele de
protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a
politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării
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durabile”. În domeniul energetic, art. 194 din TFUE stabilește că în
contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva
necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul
energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre: să asigure
funcționarea pieței energiei, siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,
promovarea eficienței energetice, precum și dezvoltarea de noi surse de
energie și energii regenerabile etc. În domeniul protecției civile, Uniunea
încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea
sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om și de
protecție împotriva acestora (art. 196 TFUE). În agricultură, reforma din
1992 a PAC (Politica Agricolă Comună) a descurajat producţiile intensive,
reducându-se surplusurile şi introducându-se programe de agricultură
ecologică şi de împădurire (PETRESCU et al 2006, p. 309-317(B)). Această
direcţie a fost continuată în 1999 în contextul reformei PAC, din cadrul
Agendei 2000 (Comunicatul Comisiei COM (99) 22 – „Către o agricultură
durabilă”). Consiliul European de la Viena (1998) a chemat consiliile
specializate din alte trei mari domenii să-şi definească propriile strategii:
piaţa internă, industria şi dezvoltarea. Strategia privind piaţa unică şi
mediul (COM (99)263) are drept scop mărirea sinergiilor dintre politicile
pieţei unice şi ale mediului, aceasta fiind adoptată de Consiliul privind piaţa
internă în 2001, odată cu strategia de integrare a mediului în domeniul
industriei (PETRESCU&PETRESCU 2006, p. 293-299(A)). Regulamentul nr.
2493/2000/CE a fost adoptat pentru a contribui la integrarea efectivă a
preocupărilor de protecţie a mediului în acţiunile de cooperare pentru
dezvoltare întreprinse de Uniune cu statele în dezvoltare, iar strategia în
această privinţă a fost adoptată de Consiliu în 2001 (COM (2000)264).
Strategia de integrare a politicii de mediu în Politica Comună privind
Pescuitul a fost supusă Consiliului şi Parlamentului de către Comisie prin
Comunicarea COM (99)363 privind managementul pescuitului şi
conservarea naturii din mediul marin. Integrarea politicii de mediu în
politicile economice a fost prezentată la Consiliul European de la Nisa
(decembrie 2000) prin Comunicarea COM (2000)576. În 2001, cu ocazia
Consiliului European de la Göteborg a fost adoptată Strategia de dezvoltare
durabilă (COM (2001)264), prin care dimensiunea protecţiei mediului a
fost inclusă ca al treilea pilon al strategiei de la Lisabona, care până la acea
dată acoperea doar dimensiunea economică şi socială. Pentru evaluarea
implementării strategiei de dezvoltare durabilă, la Consiliul European de la
Laeken au fost adoptaţi principalii indicatori de mediu (COM (2002)524),
iar la Consiliul European de la Barcelona (2002), Comisia a prezentat planul
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de acţiune referitor la promovarea tehnologiilor de mediu (COM
(2002)122).
Comisia se angajează să realizeze studii de evaluare a impactului, în
cazul propunerilor ce pot avea grave repercusiuni asupra mediului. Acestora
li se adaugă peste 350 de directive, regulamente şi decizii adoptate, care
constituie legislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul protecţiei
mediului.
 Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementări care vizeză tot
ceea ce implică protecția mediului, indiferent că ne referim la aer,
apă, sol, biodiversitate ș.a., cum ar fi transparenţa şi circulaţia
informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea
activităţii şi implicării societăţii civile în protecţia mediului etc. (de
exemplu: Directiva nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la
informaţia de mediu, Regulamentul nr. 1210/90/CEE pentru
înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu).
 Spre deosebire de aceasta, legislaţia sectorială (sau verticală) se
referă strict la anumite sectoare ce fac obiectul politicii de mediu şi
care sunt: gestionarea deşeurilor, poluarea sonoră, poluarea apei,
poluarea aerului, conservarea naturii (a biodiversităţii naturale),
protecţia solului şi protecţia civilă.
Activitatea externă a Uniunii are la bază articolul 218 (fost 300
TCE). UE a ratificat majoritatea tratatelor internaţionale care au un rol
important în materia ambientală. Odată ce UE semnează un tratat
internaţional în acest sector, acesta se integrează în dreptul mediului
unional, devenind obligatoriu atât pentru SM, cât şi pentru instituţiile UE.
Aceste tratate sunt ratificate atât de UE, cât şi de SM, ca urmare a faptului
că, în materie de mediu, ne aflăm pe terenul „competenţelor partajate” (de
aceea se numesc mixed agreements). Până la intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona, în decembrie 2009, politica de mediu aparţinea, stricto
sensu, Comunităţii Europene şi nu Uniunii Europene, ca urmare a faptului
că aceasta din urmă nu era dotată cu personalitate juridică, neavând în
realitate competenţe materiale concrete încorporate în diverse politici
sectoriale, ci stabilea doar obiective (a se vedea art. 2 TCE). În prezent,însă
putem vorbi de politica de mediu a Uniunii Europene. Principalii factori
care au împiedicat mult timp, în special până la Actul Unic European (care a
intrat în vigoare în anul 1987) dezvoltarea unei politicii efective de mediu la
nivel european au fost (PASCARIU, p. 45):
- Diferențele semnificative între standardele de mediu ale
țărilor membre;
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-

Limitele tratatelor și aplicarea principiului subsidiarității care
nu au permis implicarea Comunității în gestionarea
problemelor de mediu din țările membre, decât în limita
necesară funcționării pieței interne;
- Posibilitățile reduse de impact asupra legislațiilor naționale a
directivelor, ca instrument legislativ predominant în acquisul de mediu, corelat cu utilizarea votului unanim în adoptarea
legislației de mediu;
- Lipsa unor studii privind problemele de mediu și impactul pe
termen lung al degradării mediului, al utilizării intensive a
resurselor și al reducerii biodiversității;
- Opoziția clasică între obiectivele economice și cele de
mediu;
- Costurile ridicate ale aplicării unei politici de mediu (ecotehnologiile, agricultura extensivă de tip durabil presupun
costuri ridicate pe care unele dintre țările membre nu puteau
să le suporte);
- Nivelul scăzut al rezultatelor în domeniul cercetării de mediu
și al dezvoltării ecotehnologiilor.
Obiectivele politicii de mediu: Multe domenii ale politicii mediului
pot fi tratate în mod eficient doar prin cooperarea tuturor părţilor implicate.
Cu toate acestea, nu sunt excluse anumite obiective ce pot şi trebuie să fie
rezolvate la nivel regional. Legislaţia UE este o noutate absolută pe plan
internaţional. Este pentru prima dată când un sistem de legi a fost creat,
putând fi promulgat şi aplicat dincolo de hotarele naţionale. Ţelul comun al
protejării mediului în Europa este slujit de numeroase legi europene care se
aplică mediului. Acestea sunt aplicabile în toate SM ale Uniunii Europene
(direct - prin regulamente sau indirect - prin directive ce trebuie transpuse în
legislaţia naţională).
Politica în domeniul mediului vizează următoarele obiective (a se
consulta şi www.europeana.ro/dosare/mediu.htm): protecţia mediului;
ameliorarea calităţii sale; protecţia sănătăţii publice; utilizarea prudentă şi
raţională a resurselor naturale; promovarea măsurilor la nivel internaţional
privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale şi
mondiale.
Art. 191 din Tratatul privind funcționarea UE prezintă astfel
obiectivele politicii de mediu: Politica Uniunii în domeniul mediului
contribuie la următoarele obiective:
- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
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-

ocrotirea sănătății persoanelor;
utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să
contracareze problemele de mediu la scară regională sau
mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.
Principiile politicii de mediu: Politica de mediu a UE s-a cristalizat
prin adoptarea unei serii de măsuri minime de protecţie a mediului, ce aveau
în vedere limitarea poluării, urmând ca în anii ’90 să treacă printr-un proces
de orizontalizare şi să se axeze pe identificarea cauzelor acestora, precum şi
pe nevoia evidentă de a lua atitudine în vederea instituirii responsabilităţii
financiare pentru daunele cauzate mediului. Apariţia principiilor în politica
ambientală a Comunităţii s-a produs în cadrul procesului de elaborare a
PAM I, la iniţiativa delegaţiei germane, care a propus un set de 10 astfel de
principii.
Principiile dreptului mediului sunt acele reguli esenţiale, de
maximă aplicabilitate, care stau la baza ramurii de drept (MARINESCU
2003, p.46)
Această evoluţie conduce la delimitarea următoarelor principii care
acţionează pe plan intern:
Protecţia mediului trebuie să constituie un element central al
politicii economice şi sociale a statului.
Principiul „Poluatorul plăteşte”: are în vedere suportarea, de către
poluator, a cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării stabilite
de autorităţile publice. Altfel spus, costul acestor măsuri va fi reflectat de
costul de producţie al bunurilor şi serviciilor ce cauzează poluarea. Acest
principiu a fost recomandat de Consiliul Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE) pentru prima dată în mai 1972, dar a
cunoscut o creştere a acceptării ca principiu internaţional pentru protecţia
mediului. Principiul a fost explicit adoptat în Declaraţia de la Rio, Principiul
16: „Autorităţile naţionale trebuie să facă eforturi pentru a promova
internalizarea costurilor pentru protecţia mediului şi utilizarea
instrumentelor economice, luând în considerare abordarea conform căreia,
în principiu, poluatorul trebuie să suporte costul poluării, cu preocuparea
cuvenită pentru interesul public şi fără a distorsiona comerţul şi investiţiile
internaţionale”. Primul program de acţiune a Comunităţilor Europene în
materie de mediu făcea referire la acest principiu, încorporându-l în art.
130R, al. 2 TCEE (introdus de AUE). În prezent îl regăsim în art. 191, al. 2
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: „Politica Uniunii în
domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de
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diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează
pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu
prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul poluatorul
plătește”. Principiul a fost introdus în Carta Albă a răspunderii pentru mediu
din anul 2000.
Principiul compensării prejudiciului: Potrivit Declaraţiei de la
Stockholm, Principiul 21 „Statele au... responsabilitatea de a asigura că
activităţile desfășurate în jurisdicţia sau sub controlul lor nu provoacă
pagube mediului din alte state sau unor zone aflate în afara limitelor
jurisdicţiei naţionale”. Nu există încă un consens la nivel internaţional
asupra detaliilor privind momentul şi modalitatea de plată a compensării, ci
doar prevederi cu caracter general. În acest sens, Declaraţia de la Rio,
Principiul 13 consideră necesar ca statele să-şi elaboreze legi naţionale
privind răspunderea şi compensarea victimelor poluării şi a altor pagube
aduse mediului. De asemenea, statele trebuie să coopereze cu o mai mare
promptitudine şi determinare pentru a elabora legi internaţionale
suplimentare referitoare la răspunderea şi compensarea efectelor
nefavorabile produse prin prejudicii aduse mediului, ca rezultat al
activităţilor desfășurate în cadrul propriei jurisdicţii sau sub propriul control,
dar în zone aflate în afara jurisdicţiei naţionale.
Principiul acţiunii preventive: se bazează pe regula generală că „e
mai bine să previi decât să combaţi”. Declaraţia de la Stockholm, Principiul
6, statuează că trebuie stopate evacuările de substanţe toxice sau de alte
substanţe şi eliberările de căldură, în atare cantităţi sau concentraţii, care pot
produce depăşirea capacităţii mediului de a le face inofensive, pentru a
asigura că ecosistemele nu vor fi supuse unor pagube ireversibile severe.
Art. 191, al. 2 din TFUE menționează că politica de mediu din cadrul
comunităţii se va baza, printre altele „pe principiul precauţiei şi al acţiunii
preventive”. O menţiune trebuie totuşi făcută: în timp ce principiul acţiuni
preventive a însoţit politica de mediu încă din momentul „naşterii legale”
(vechiul art. 130R TCEE, introdus de AUE), acela al precauţiei a fost
adăugat mai târziu, la Maastricht.
Principiul precauţiei: prevede luarea de măsuri de precauţie atunci
când o activitate ameninţă să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar
dacă o relaţie cauză-efect nu este deplin dovedită ştiinţific. Principiul
precauţiei este unul dintre cele mai generale principii de protecţie a
mediului, care vizează evitarea pagubelor aduse mediului şi realizarea
dezvoltării durabile. Declaraţia de la Rio, Principiul 15, subliniază că „... În
cazurile în care există pericolul producerii unor pagube severe sau
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ireversibile, nu se va utiliza ca argument lipsa certitudinii ştiinţifice
integrale, pentru a amâna aplicarea unor măsuri eficiente sub aspectul
costurilor, în vederea prevenirii producerii degradării mediului”. Principiul
se regăseşte în art. 191, al. 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, fiind introdus introdus de TUE.
Principiul protecţiei ridicate a mediului: prevede ca politica de
mediu a UE să urmărească atingerea unui nivel înalt de protecţie. Regăsim
acest principiu, tot în art. 191, al. 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene: „Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat
de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale
Uniunii... ”.
Principiul integrării: recomandă ca cerinţele de protecţie a mediului
să fie prezente în definirea şi implementarea altor politici ale UE. AUE a
introdus câteva menţiuni referitoare la acest principi în art. 130R, după care
a fost eliminat de TA, conferindu-i-se o bază legală de sine stătătoare în art.
6 TCE, iar după 2009 îl regăsim în art. 11 TFUE („Cerințele de protecție a
mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și
acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”).
Principiul proximităţii: are drept scop încurajarea comunităţilor
locale în asumarea responsabilităţii pentru eliminarea deşeurilor şi poluării
produse.
Principiul subsidiarităţii care specifică că măsurile de protecţie a
mediului trebuie luate la „nivel adecvat”, ţinând seama de nivelul de
poluare, acţiunile necesare şi zona geografică ce trebuie protejată. Astfel,
potrivit art. 5, al. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană „În temeiul
principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele
acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre
nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor
și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii”.
Principiul exercitării de către stat a dreptului suveran de a exploata
resursele sale naturale, în aşa fel încât să nu aducă prejudicii altor state.
Acest principiu se desprinde din Declaraţia de la Stockholm din 1972.
Exploatarea resurselor naturale în concordanţă cu interesul naţional
reprezintă şi o obligaţie a statului român, ea fiind stipulată în art. 134, lit. d
din Constituţie.
Pe plan extern:
Principiul sic utere tuo, repectiv obligaţia statelor de a asigura că
activităţile desfăşurate în limitele jurisdicţiilor lor naţionale nu cauzează
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daune mediului altor state (iniţial, principiul a fost aplicat în dreptul fiscal).
Art. 3 din Actul Final de la Helsinki din 1975 stabileşte că fiecare dintre
statele semnatare, în conformitate cu principiile dreptului internaţional,
trebuie să se asigure că activităţile desfăşurate pe teritoriul lor nu cauzează
degradarea mediului într-un alt stat membru sau în regiuni situate dincolo de
limitele jurisdicţiei sale naţionale.
Principiul bunei vecinătăţi: Constituţia României a integrat acest
principiu în art. 10: România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate
statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile
şi pe celelalte norme general admise de dreptul internaţional”.
Principiul notificării şi consultării: acest principiu are încă valoare
de recomandare. Statelor li se recomandă să recurgă la schimbul de
informaţii sau la consultări bilaterale ori de câte ori activităţile dintr-un stat
ar putea avea efecte dăunătoare în una sau mai multe ţări (Planul de Acţiune
al Conferinţei de la Stockholm din 1972). În cadrul acestui principiu sunt
incluse o serie de alte obligaţii cu caracter specific, care vizează: schimbul
de informaţii; necesitatea notificării şi consultării cu statele potenţial
afectate; cerinţa coordonării la nivel internaţional a activităţilor de cercetare.
Principiul 19 din Declaraţia de la Rio stabileşte: „Statele trebuie să
furnizeze din timp statelor potenţial afectate, notificări preliminare şi
relevante, privind activităţile care pot avea un impact transfrontalier
nefavorabil asupra mediului...”.
Principiul informării şi cooperării internaţionale: a fost conturat la
Stockholm în 1972, unde în art. 24 se prevedea: „Chestiunile internaţionale
cu privire la protecţia şi ameliorarea mediului ar trebui să fie abordate întrun spirit de cooperare de către toate ţările mari sau mici pe picior de
egalitate...”. Statele au de asemenea obligaţia de a se informa în situaţii
critice.
Principiul accesului egal la procedurile administrative şi judiciare:
conform principiului accesului egal, persoanele (fizice şi/sau juridice)
afectate dintr-un stat, trebuie să li se confere acelaşi acces la remediere şi
reparare, care este furnizat părţilor afectate din statele în care sunt localizate
activităţile poluatoare (IONESCU 2003-2004, p. 48). Principiul se extinde şi
asupra problemelor de răspundere juridică şi compensare. Un exemplu în
acest sens, îl constituie Convenţia de la Helsinki privind efectele
transfrontaliere ale accidentelor industriale, art. 9: „Statele părţi... trebuie să
garanteze persoanelor fizice sau juridice care sunt sau pot fi afectate în mod
nefavorabil de efectele transfrontaliere ale unui accident produs pe teritoriul
unuia dintre Statele părţi, accesul la procedurile administrative şi judiciare,
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inclusiv a posibilităţilor de a iniţia o acţiune legală (un proces) şi de a face
recurs împotriva unei decizii care le afectează drepturile, similare cu cele
disponibile persoanelor (fizice sau juridice) aflate în propria jurisdicţie”.
Bineînţeles că acestor principii li se adaugă şi unele din principiile,
deja amintite, care acţioneză pe plan intern: principiul prevenirii, principiul
poluatorul plăteşte etc.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 (modfificată și
completată prin O.U.G. nr. 114/2007 și O.U.G. nr. 164/2008), la art. 3,
enumeră principiile şi elementele strategice care stau la baza acestei
ordonanţe: principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici
sectoriale; principiul precauţiei în luarea deciziei; principiul acţiunii
preventive; principiul reţinerii poluanţilor la sursă; principiul „poluatorul
plăteşte”; principiul conservării biodiversităţii şi a ecositemelor specifice
cadrului biogeografic natural; utilizarea durabilă a resurselor naturale;
informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul
la justiţie în probleme de mediu; dezvoltarea colaborării internaţionale
pentru protecţia mediului. Art. 4 stabileşte modalităţile de implementare a
principiilor şi obiectivelor strategice. Amintim câteva dintre acestea:
- Prevenirea şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune
tehnici disponibile pentru activităţi cu impact seminificativ asupra mediului;
Corelarea planificării de amenajare a teritoriului şi urbanism cu cea de
mediu; Efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi
programelor care pot avea impact semnificativ asupra mediului; Reabilitarea
zonelor afectate de poluare; Promovarea cercetării fundamentale şi
aplicative în domeniul protecţiei mediului; Înlăturarea cu prioritate a
poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;
Educarea şi conştientizarea publicului, precum şi participarea acestuia în
procesul de elaborare şi aplicare a dispoziţiilor privind mediul;
Recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea
etichetei ecologice etc.
Evoluția principiilor aplicabile politicii de mediu la nivelul UE a fost
determinată de (PASCARIU, p. 51):
- trecerea de la abordarea ex-post la abordarea ex-ante;
- orientarea către acordarea de prioritate principiilor de prevenție și
precauție, principiului „poluator plătește” (la modă în primii ani de
aplicare a politicii europene de mediu) revenindu-i mai ales rolul de
responsabilizare decât cel de asigurare a protecției mediului;
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-

-

-

trecerea de la o abordare sectorială la o abordare orizontală
(subordonarea elaborării tuturor politicilor europene considerentelor
de mediu);
includerea protecției mediului în categoria obiectivelor strategice;
creșterea rolului indivizilor, atât în calitate de producători, cât și în
calitate de consumatori, prin implicarea în actele decizionale,
orientarea către modificarea atitudinilor, educație, responsabilizare
socială;
creșterea dimensiunii externe, ca urmare a conștientizării necesității
acțiunii la nivel global în rezolvarea problemelor de mediu.
1.2. Instrumentele politicii de mediu

Instrumentele politicii de mediu pot fi definite ca mecanisme de bază
aflate la dispoziția guvernelor democratice, a structurilor supranaționale,
prin care se poate influența atitudinea și comportamentul populației și a
agenților economici în direcția favorabilă atingerii obiectivelor și a realizării
scopurilor stabilite. Se poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de
instrumente: legislative, tehnice şi economico-financiare, la care se adaugă
un set de „instrumente ajutătoare” care răspund noilor tendinţe şi strategii de
protecţie a mediului. Începând cu cel de al 6-lea Program de acţiune pentru
mediu al UE s-a promovat un amestec de instrumente: cerinţe legale (măsuri
de „comandă şi control”), transfer tehnologic, instrumente de piaţă,
dispoziţii privind răspunderea de mediu, cercetarea, acorduri şi scheme
voluntare.
A. Instrumentele legislative creează cadrul legal al politicii UE de
protecţie a mediului, fiind reprezentate de legislaţia existentă în acest
domeniu, adică de directive, regulamente şi decizii adoptate începând cu
anul 1970 și care constituie aşa numitul acquis al UE. Ce este acquis-ul
comunitar? Acesta reprezintă totalitatea normelor juridice care
reglementează activitatea instituţiilor UE, acţiunile şi politicile sale. El
înglobează:
a) conţinutul, principiile şi obiectivele politice cuprinse în
tratatele fondatoare şi în cele ulterioare;
b) legislaţia adoptată de instituţiile UE (directive,
regulamente, decizii, opinii, recomandări);
c) jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE;
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d) acorduri internaţionale la care UE este parte, precum şi
cele încheiate între SM ale UE cu referire la activitatea
acesteia;
e) declaraţii, rezoluţii adoptate în cadrul UE, acţiuni
comune, poziţii comune, convenţii care au fost semnate
în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună
(PESC) şi în cel al Justiţiei şi al Afacerilor Interne (JAI).
În Capitolul 2 din TFUE – Acte juridice ale Uniunii, procedurile de
adoptare și alte dispoziții, secțiunea 1 – Acte juridice ale Uniunii, la art.
288, se precizează că în exercitarea competențelor Uniunii, instituțiile
adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări și avize.
Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrării lor în vigoare atât pentru statele membre, cât şi pentru persoanele
fizice şi juridice aflate pe teritoriul acestora, având așadar aplicabilitate
generală. Regulamentele se aplică direct pe teritoriul statelor membre,
cărora le este interzis să adopte măsuri de transpunere sau orice alte măsuri
care ar putea îngrădi aplicarea lor directă.
Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii
pentru statele membre, lăsând la latitudinea acestora modalităţile de atingere
a lor. În text este precizată data până la care statele membre trebuie să
adopte măsurile de adaptare la directiva în cauză. Directivele se aplică direct
pe teritoriul SM, dar numai după expirarea termenului de transpunere.
Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se
indică destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceștia.
Recomandările, rezoluţiile şi avizele sunt acte fără caracter
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislaţiilor şi practicilor naţionale.
Acordurile şi convenţiile sunt înţelegeri în forma scrisă supuse
dreptului internaţional, dar încheiate fie de către UE cu state terţe, fie de
către aceasta şi statele membre cu state terţe, fie numai între statele membre,
în conformitate cu competenţele stabilite prin tratatele constitutive.
B. Instrumentele tehnice asigură respectarea standardelor de
calitate privind mediul şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile.
Din categoria instrumentelor tehnice amintim:
- Standarde şi limite de emisii (sunt incluse în legislaţia specifică şi
au menirea de a limita nivelul poluării mediului şi de a identifica marii
poluatori);
- Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT, Best Available
Technologies): instituţii specializate elaborează Ghiduri BAT pentru diverse
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domenii industriale (energie, metalurgie, chimie etc.) şi a căror utilizare
devine obligatorie;
- Denominarea „eco” (eco-etichetarea): are rolul evidenţierii
produselor Uniunii care îndeplinesc anumite cerinţe de mediu şi criterii
„eco” specifice, criterii stabilite şi revizuite de Comitetul Uniunii Europene
pentru Denominare Eco;
- Criteriile aplicabile inspecţiilor de mediu în SM (au fost create
pentru a asigura conformitatea cu legislaţia de mediu a UE şi aplicarea
uniformă a acesteia. Acest lucru este posibil prin stabilirea unor criterii
minime referitoare la organizarea, desfăşurarea, urmărirea şi diseminarea
rezultatelor inspecţiilor de mediu în toate SM).
Art. 4, al. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006,
cu modificări și completări, prevede ca modalitate de implementare a
obiectivelor strategice şi „Prevenirea şi controlul integrat al poluării prin
utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţi cu impact
seminificativ asupra mediului”.
C. Instrumente economico-financiare
Principalele instrumente sunt reprezentate de diverse programe:
♦ Fondul de mediu: este un instrument economico – financiar destinat
susţinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. Legea
nr. 73/2000 privind Fondul de mediu, republicată, cu modificările ulterioare
(Legea nr. 333/8 iulie 2004 privind aprobarea O.U.G. nr. 86/2003, H.G. nr.
1989/2004 şi O.U.G. nr. 196 din 22/12/2005 privind Fondul de mediu)
stabileşte structura organizatorică, resursele financiare şi scopul activităţilor
Fondului pentru mediu. Acest fond are drept scop un număr limitat de
investiţii de mediu de interes public, acordând prioritate celor incluse în
Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare vizează
îmbunătăţirea performanţei de mediu privind: reducerea impactului asupra
atmosferei, prevenirea poluării apei şi solului, gestionarea deşeurilor,
educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, etc. Fondul
pentru mediu este un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt
venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat. Art. 9 din
O.U.G. nr. 196/2005 stabileşte veniturile Fondului pentru mediu. Acestea
provin, în primul rând, din tarife şi taxe de poluare, pe baza principiului
„poluatorul plăteşte”, conform căruia entităţiile care poluează contribuie la
suportarea costurilor de prevenire şi control al poluării. Situaţia colectării
fondului pentru mediu s-a îmbunătăţi odată cu introducerea unor taxe noi
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privind realizarea obiectivelor de recuperare şi reciclare a diverselor tipuri
de deşeuri.
Principalele instrumente de asistență financiară pentru
implementarea politicii de mediu sunt reprezentate de programul LIFE+ și
de Fondurile Structurale și de Coeziune (numite și Instrumente Structurale).
♦ Programul LIFE+
Obiectivul general al programului (art. 1, al. 2 din Regulamentul CE
nr. 614/2007) este acela de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea şi
dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu a UE, inclusiv la integrarea
mediului în alte politici, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. LIFE+
sprijină în special punerea în aplicare a celui de-al şaselea PAM, inclusiv a
strategiilor tematice şi finanţează măsuri şi proiecte cu valoare adăugată
europeană în statele membre.
Art. 3 din Regulamentul nr. 614/2007, stabileşte criteriile de
eligibilitate pentru a putea beneficia de fonduri:
Proiectele finanţate prin intermediul LIFE+ trebuie să respecte
următoarele criterii:
- să fie de interes comunitar, respectiv să aducă o contribuţie importantă la
realizarea obiectivului general al LIFE+ enunţat la articolul 1, al. 2;
- să fie coerente şi fezabile din punct de vedere tehnic şi financiar, iar
fondurile să fie utilizate în mod optim.
Proiectele finanţate prin intermediul LIFE+ promovează sinergiile
dintre diferitele priorităţi din cadrul PAM 6, precum şi integrarea, iar pentru
a beneficia de aceste fonduri, aceste proiecte trebuie să îndeplinească cel
puţin unul din criteriile următoare:
(a) să fie proiecte care promovează cele mai bune practici sau proiecte
demonstrative pentru punerea în aplicare a Directivei nr. 79/409/CEE
privind conservarea păsărilor sălbatice sau a Directivei nr. 92/43/CEE
referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră
sălbatică;
(b) să fie proiecte inovatoare sau proiecte demonstrative, legate de
obiectivele comunitare în materie de mediu, inclusiv dezvoltarea şi
difuzarea de tehnici, know-how şi tehnologii de bună practică;
(c) să fie campanii de sensibilizare şi formare specială a agenţilor
participanţi la intervenţii de prevenire a incendiilor forestiere;
(d) să fie proiecte pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a
obiectivelor UE referitoare la monitorizarea pe scară largă, armonizată,
completă şi pe termen lung a pădurilor şi interacţiunilor ecologice.

37

Conform art. 4 din acelaşi regulament, LIFE+ este format din trei
componente: LIFE+ atură şi Biodiversitate, LIFE+ Politică şi
Guvernare în materie de mediu, LIFE+ Informare şi Comunicare.
Prezentul regulament este pus în aplicare în perioada 1 ianuarie 2007
- 31 decembrie 2013. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a
instrumentului financiar LIFE+ este stabilit la 2.143.409.000 euro pentru
perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013. Resursele bugetare alocate
acţiunilor prevăzute de regulament se înregistrează în creditele care se alocă
anual din bugetul general al Uniunii Europene. Pentru proiecte finanţate
prin intermediul LIFE+, beneficiarii prezintă Comisiei rapoarte tehnice şi
financiare privind stadiul lucrărilor. De asemenea, se prezintă un raport final
în termen de trei luni de la încheierea fiecărui proiect.
♦ Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) sunt instrumentele
financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea
diferenţelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii
economice şi sociale. Regulile generale privind Fondurile Structurale şi de
Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.
1083/2006 din iulie 2006, care defineşte regulile generale privind Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul
de Coeziune. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca
pondere în bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea
cuprind:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), reglementat
prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al
Parlamentului European, care susţine dezvoltarea economică durabilă la
nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea
structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare
tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri,
protecţia mediului, turism, energie.
Fondul Social European (FSE) supus dispozițiilor Regulamentului
nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului
European, fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi
a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea
şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe
piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a
persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.
Fondul de Coeziune (FC), reglementat prin Regulamentul nr.
1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanţează proiecte
în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene,
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proiecte în domeniul dezvoltării durabile, precum şi proiecte care vizează
îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea
transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.
FC intervine pe ansamblul teritoriului naţional pentru a co-ﬁnanţa nu
programe, ci mari proiecte în materie de mediu şi reţele de transport
transeuropene şi a permite astfel ca, aceste costuri ale lucrărilor să nu
perturbe eforturile bugetare interne necesare satisfacerii exigenţelor uniunii
economice şi monetare. Fondul de Coeziune ajută statele membre cu un
produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puţin de 90% din
media UE să-şi reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică
şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Pentru perioada 2007-2013, Fondul
de Coeziune se adresează următoarelor ţări: Bulgaria, Cipru, Estonia,
Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă,
România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Spania este eligibilă, pe bază
tranzitorie, deoarece PNB-ul său pe cap de locuitor este inferior mediei
înregistrate pentru Uniunea Europeană cu 15 state membre
(www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_ro.htm).
Fondul de Coeziune finanţează acţiuni care fac parte din următoarele
domenii:
- reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de
interes european definite de Uniunea Europeană;
- mediu: Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în
proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea
prezintă avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, utilizarea de
surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar,
consolidarea transporturilor publice etc.
Suspendarea asistenţei financiare furnizate prin intermediul Fondului
de Coeziune se produce prin decizia Consiliului (hotărând cu majoritate
calificată) în cazul în care un SM care înregistrează un deficit public excesiv
nu a pus capăt situaţiei sau acţiunile întreprinse se dovedesc a fi
necorespunzătoare.
Împreună, aceste trei fonduri sunt cunoscute sub denumirea de
instrumente structurale.
Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada
2007-2013 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului nr. 1084/2006
din 11 iulie 2006.
Obiectivul Convergenţă: promovează dezvoltarea şi ajustările
structurale ale regiunilor care înregistrează întârzieri în dezvoltare. Este
finanţat prin FEDR, FSE, FC. Acoperă zone NUTS nivel II (nivel-regiune),
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al căror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE (NUTS –
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice, utilizat în UE începând cu
1988). Actele normative cu privire la împărţirea teritorială a României
definesc structura teritorială în vigoare, asimilabilă NUTS, după cum
urmează: Nivel NUTS I: macro-regiuni, nu se foloseşte în prezent; Nivel
NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane
locuitori; Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ
teritorială a Românie; Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au
identificat asocieri de unităţi teritoriale; Nivel NUTS V: 265 municipii şi
oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura administrativ
teritorială a României.
Obiectivul Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă:
sprijină regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă. Este
finanţat de FEDR şi FSE. Acoperă zonele NUTS nivel III (nivel-judeţ) sau
mai mici, inclusiv zone cu schimbări socio-economice în sectoarele
industrial şi de servicii, zone rurale în declin, zone urbane în dificultate şi
zone dependente de pescuit.
Obiectivul Cooperare teritorială europeană: sprijină regiuni, judeţe
şi zone transnaţionale. Este finanţat de FEDR. Acoperă zonele NUTS nivel
II ce sunt graniţe interne ale UE, precum şi anumite graniţe externe.
Principiile de programare ale Fondurilor Structurale şi de
Coeziune:
A. Complementaritate: Acţiunile UE trebuie să fie complementare sau să
contribuie la operaţiunile naţionale corespondente.
B. Parteneriat: Acţiunile Uniunii trebuie realizate printr-o strânsă
consultare între Comisie şi SM, împreună cu autorităţi şi organisme numite
de SM, cum ar fi autorităţi regionale şi locale, parteneri economici şi sociali.
Parteneriatul trebuie să acopere pregătirea, finanţarea, monitorizarea şi
evaluarea asistenţei financiare. SM trebuie să asigure asocierea partenerilor
relevanţi la diferite stadii ale programării.
C. Subsidiaritate: Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor
alese de Comisie. Principalele priorităţi ale programului de dezvoltare sunt
definite de autorităţi naţionale/regionale în cooperare cu Comisia, dar
alegerea proiectelor şi managementul lor sunt sub responsabilitatea
exclusivă a autorităţilor naţionale şi regionale.
D. Adiţionalitate: Ajutorul Uniunii nu poate înlocui cheltuieli structurale
publice sau altele echivalente ale SM. Bugetele Programului pot include atât
fonduri UE cât şi fonduri naţionale din surse publice sau private.
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E. Compatibilitate: Operaţiunile finanţate de Fonduri Structurale trebuie să
fie în conformitate cu prevederile tratatelor, precum şi cu politicile şi
acţiunile UE, inclusiv regulile privind concurenţa, achiziţiile publice,
protecţia mediului, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei.
F. Programare: Acţiunea comună a UE şi a Statelor Membre trebuie să fie
implementată pe o bază multianuală printr-un proces de organizare, luare de
decizii şi finanţare bazat pe formularea de strategii integrate şi coerente
multi-anuale şi definirea de obiective concrete.
G. Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate pe câteva obiective
prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acoperă un număr limitat de zone,
care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele rămase sunt
dedicate anumitor grupuri sociale care se confruntă cu dificultăţi în toată
Uniunea Europeană, fără a satisface criterii geografice speciale.
Fonduri europene complementare Fondurilor Structurale şi de
Coeziune: complementar acţiunilor susţinute din Instrumentele Structurale,
vor fi susţinute totodată investiţii în domeniul dezvoltării rurale şi
pescuitului, prin instrumente precum:

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),
care finanţează investiţii pentru creşterea competitivităţii în agricultură şi
silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea
activităţilor economice în spaţiul rural;

Fondul European pentru Pescuit (FEP), care susţine dezvoltarea
durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este
preponderent.
FSC nu acţionează singure, necesitând asigurarea unei contribuţii
din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-finanţate în principal din
resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii este necesară şi
contribuţia financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe
cazuri.
♦ Fondurile alocate României de către Comisia Europeană, pentru mediu
Între 2007-2013, se ridică la peste 5,6 miliarde euro. Această finanţare
provine din două fonduri ale Uniunii Europene – Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC). Strategia şi
distribuţia acestor fonduri pe sectoare de mediu este realizată în cadrul
Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Obiectivul
general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea
Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de
vedere cantitativ cât și calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în
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servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării
durabile și a principiului „poluatorul plătește”.
Axe Prioritare:
Axa Prioritară 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată;
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric;
Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor
climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană
pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai
poluate;
Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protejarea naturii;
Axa Prioritară 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc;
Axa Prioritară 6 – Asistență Tehnică.
♦ Facilitatea Globală pentru Mediu (GEF numit şi Fondul Global pentru
Mediu): România a aderat la GEF în 1994, fiind un fond destinat susţinerii
financiare pentru protecţia mediului la nivel global, prin constituirea unui
fond special şi alocarea acestuia pentru proiecte globale care au în vedere
păstrarea biodiversităţii, schimbările climatice, poluanţii organici
persistenţi, combaterea deşertificării, protejarea stratului de ozon etc.
Proiectele GEF sunt implementate prin intermediul PNUD (Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), PNUM (Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu) şi Banca Mondială. Proiectele trebuie să îndeplinească două
criterii: să reflecte priorităţile naţionale sau regionale şi să aibă sprijinul
ţării/ţărilor implicate; să contribuie la ameliorarea situaţiei mediului pe plan
global. În România au fost implementate, până în 2006, 20 proiecte GEF,
majoritatea referitoare la protecţia apelor Mării Negre şi ale Dunării.
♦ Iniţiativa comunitară ITERREG IV: România participă la
programul Uniunii Europene INTERREG IVC care finanţează proiecte de
cooperare între statele membre ale Uniunii Europene şi beneficiază de un
buget total de 405 milioane euro. Programul se desfăşoară între 2007 şi
2013. Comisia Europeană finanţează INTERREG IVC în vederea creşterii
eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi a contribuţiei acestora la
modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile
inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace
de cooperare interregională. La program participă toate cele 27 de state
membre UE, plus Norvegia şi Elveţia, care contribuie cu fonduri proprii.
Finanţarea programului este asigurată din Fondul European de Dezvoltare
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Regională (FEDR) - 79,32% şi co-finanţare de la bugetele naţionale –
20,67%. Din suma totală a Programului INTERREG IVC, 405 milioane
euro, România are alocate 17 milioane euro. Această sumă provine de la
Comisia Europeană prin FEDR, şi de la statul român, prin cofinanţarea
naţională în valoare de 2,5 milioane euro. Vor beneficia de INTERREG
IVC autorităţile publice şi organismele publice echivalente, ca parteneri în
proiecte comune cu celelalte state participante. INTERREG nu finanţează
decât proiecte care includ parteneri din cel puţin 3 state participante la
program, dintre care două trebuie să fie state membre (Agenţia de presa
AMOS NEWS, 30 mai 2007).
Programului Operaţional INTERREG IV:
Axa prioritară 1 – Inovare şi economia cunoaşterii: Inovare şi economia
cunoaşterii (Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica); Antreprenoriatul
şi IMM-urile; Societatea informaţională; Ocuparea forţei de muncă,
capitalul uman şi educaţie.
Axa prioritară 2 – Mediu şi prevenirea riscului: Riscuri naturale şi
tehnologice; managementul apei; managementul deşeurilor; biodiversitatea
şi conservarea patrimoniului natural; energia şi transportul public durabil;
patrimoniul cultural şi peisajul.
Axa prioritara 3 – Asistenţă tehnică (Sprijin pentru implementare a
programului).
1.3. Delimitarea competenţelor între Uniunea Europeană şi
statele membre în materie de mediu
1.3.1. Despre competenţe. Principiul subsidiarităţii şi al
proporţionalităţii: Repartizarea competenţelor între instituţiile europene şi
statele membre are la bază următoarele componente (MORENO MOLINA
2006, p. 22-23):
1. UE adoptă propriile decizii politice, programe, norme în domeniul
mediului (mai ales directive);
2. Statele membre transpun directivele şi aplică direct regulamentele,
fiind responsabile de executarea, aplicarea şi respectarea dreptului
mediului din cadrul UE;
3. Statele membre, în afara faptului că urmează liniile directoare
impuse de instituţiile Uniunii, conservă competenţe pentru a
reglementa chestiuni care nu au fost rezolvate sau care nu au fost
puse în discuţia forurilor unionale;
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4. Potrivit art. 191, al. 4 din TFUE, statele membre pot negocia şi
încheia tratate internaţionale în domeniul mediului cu alte state sau
organizaţii internaţionale;
5. Statele membre pot acţiona dincolo de ceea ce stabileşte dreptul
Uniunii, adoptând norme mai stricte în domeniul protecţiei mediului,
care, bineînţeles, trebuie să fie compatibile cu cele existente la nivel
unional, trebuind a fi notificate Comisiei în vederea analizării (art.
193 TFUE);
6. Nu în ultimul rând, instituţiile UE controlează şi supraveghează
executarea dreptului unional din partea autorităţilor naţionale.
Distribuirea competenţelor în materia mediului între UE şi SM are la
bază două principii:
 Competenţele normative sunt exercitate de UE şi de către SM,
întrucât este vorba de competenţe partajate.
 Executarea şi finanţarea măsurilor din cadrul politicii de mediu
corespunde, cu unele excepţii, SM.
Acţiunea UE trebuie să ţină seama de principiul subsidiarităţii şi
proporţionalităţii. Art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea
consolidată) stabilește la al. 1 că „Delimitarea competențelor Uniunii este
guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competențe este
reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității”. Potrivit
principiului atribuirii, UE acționează numai în limitele competențelor care iau fost atribuite de SM prin tratate pentru realizarea obiectivelor, iar orice
competență care nu a fost atribuită Uniunii, aparține SM. UE nu intervine
conform principiului subsidiarităţii decât dacă şi în măsura în care
obiectivele acţiunii respective nu pot fi realizate într-un mod satisfăcător de
către statele membre şi, având în vedere dimensiunea sau efectele acţiunii,
aceasta ar fi mai bine realizată la nivel unional. Principiul are la baza ideea
conform căreia competenţele trebuie exercitate la un nivel cât mai aproape
de cetăţeni. Rezultă două caracteristici principale ale acestui principiu care
reglementează exercitarea competențelor:
a) limitează intervenţia Uniunii atunci când problema poate fi
satisfăcător rezolvată de către statele membre;
b) implică o acţiune unională atunci când aceasta este necesară
datorită dimensiunilor problemelor sau incapacităţi statelor membre de a o
trata în mod eficient.
Pentru a determina dacă acest principiu este respectat, trebuie să
luăm în considerare următoarele linii directoare, stabilite şi în Protocolul
Tratatului de la Amsterdam:
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-

acţiunea trebuie să prezinte aspecte transnaţionale, care nu pot fi
soluţionate în mod satisfăcător de către SM;
- acţiunile individuale ale SM sau absenţa intervenţiei UE ar intra în
conflict cu dispoziţiile TCE (acum TFUE) sau ar aduce prejudicii
semnificative intereselor SM;
- acţiunea UE ar aduce beneficii clare în comparaţie cu rezultatele
derivate din intervenţia SM.
Subsidiaritatea este strâns legată de principiile proporţionalităţii şi
necesităţii, conform cărora nici una dintre acţiunile intreprinse de UE (în
conținut și formă) nu trebuie să depăşească nivelul care este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor (art. 5, al. 4 din TUE, versiunea
consolidată).
Competenţele UE în domeniul protecţiei mediului au un caracter
normativ, dezvoltându-se mai ales prin intermediul directivelor. Pentru a
clarifica finalitatea competenţelor normative ale UE, care se referă la
reglementarea şi armonizarea protecţiei mediului, trebuie să pornim de la
diferenţa de bază dintre competenţele comunitare exclusive şi competenţele
partajate. Există competențe exclusive în care competența aparține doar
Uniunii Europene: politica comercială comună, conservarea resurselor
biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul, politica
monetară pentru statele membre a căror monedă este euro. Avem și
competenţe partajete între UE şi SM (comune): politica de mediu,
agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale
mării, protecția consumatorului, energia, transporturile, spațiul de libertate,
securitate și justiție etc. Competenţele exclusive sunt acelea care aparţin în
întregime UE, într-o asemenea formă încât orice intervenţie din partea SM
este exclusă. Cu titlu excepţional, CJUE a admis intervenţia normativă a SM
în aceste materii, în cazul în care o asemenea intervenţie era permisă
anterior de către UE sau era vorba de măsuri provizorii destinate a acoperi
lacune normative unionale şi care aveau o finalitate limitată, atâta timp cât
nu presupuneau adoptarea de noi politici. În cazul materiilor unde
competenţelor sunt partajate, UE şi SM participă deopotrivă la executarea
lor.
1.3.2. Competenţa statelor în executarea legislaţiei Uniunii: În
principiu, revine SM obligaţia de a executa dreptul ce emană de la Uniunea
Europeană. Acest lucru se întâmplă şi în cazul protecţiei mediului, unde
TFUE, în alineatul 4 din art. 192 subliniază că „Fără a aduce atingere
anumitor măsuri adoptate de Uniune, statele membre asigură finanțarea și

45

aplicarea politicii în domeniul mediului”. Expresia „fără aduce atingere
anumitor măsuri adoptate de Uniune”, se referă la posibilitatea ca
regulamentele, care după cum ştim se aplică în mod direct în SM, să conţină
anumite obligaţii adresate instituţiilor unionale şi, în particular, pentru
Comisie pentru ca acestea să adopte măsuri specifice în vederea garantării
aplicării lor (LAZANO CUTANDA 2008, p. 176). Un astfel de exemplu, în
materia care ne interesează este Regulamentul nr. 1980/2000 al PE şi al
Consiliului referitor la sistemul unional revizuit de acordare a etichetei
ecologice. Acesta atribuie instituţiilor Uniunii competenţa pentru stabilirea
produselor care intră sub incidenţa regulamentului şi pentru identificarea
îndeplinirii criteriilor ecologice în vederea acordării etichetei. Chiar şi în
aceste cazuri, intervenţia SM în aplicarea regulamentelor este foarte
importantă, având în vedere că, UE este lipsită de resursele materiale şi
umane necesare pentru a duce la bun sfârşit o asemenea activitate.
Executarea dreptului unional al mediului revine SM indiferent că
este vorba de directive sau de regulamente, cu menţiunea că în primul caz
executarea prezintă un dublu aspect (LAZANO CUTANDA 2008, p. 177):
I.
Directivele fiind norme care fixează doar obiective obligatorii,
nefiind direct aplicabile (decât după expirarea perioadei de
transpunere), este necesară, în primul rând, o executare denumită
„formală” (transpunere). Aceasta constă în adoptarea sau în
modificarea dispoziţiilor legale naţionale necesare pentru a
armoniza ordinea juridică internă cu normele Uniunii.
Transpunerea nu este necesară în cazul regulamentelor care sunt
direct aplicabile în SM, deşi în cazuri excepţionale, avându-se în
vedere anumite situaţii particulare, SM pot adopta norme cu scopul
de a facilita aplicarea lor.
II.
Executarea presupune în plus, fie că avem de-a face cu directive sau
cu regulamente, adoptarea de către SM a unor măsuri
administrative necesare pentru realizarea obligaţiilor ce derivă din
aceste norme unionale. Acest proces îl putem numi executarea
„practică” (implementare).
Obligaţia pe care SM o au de a pune în aplicare dreptul unional are
la bază principiul „autonomiei instituţionale”. El a fost consacrat în
jurisprudenţa CJUE şi stabileşte că în aplicarea dreptului UE „fiecarea SM
este liber să repartizeze, după cum crede de cuviinţă, competenţele în plan
intern şi să aplice directivele prin intermediul măsurilor adoptate de către
autorităţile regionale sau locale” (Sentinţa din 25 mai 1982, Comisia c.
Ţările de Jos, cazul nr. 96/81 şi 97/81). Tot CJUE a stabilit că „o astfel de
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repartizare a competenţelor nu absolvă statul de obligaţia de a garanta că
dispoziţiile directivei sunt aplicate corespunzător în dreptul naţional”
(Sentinţa din 14 ianuarie 1988, Comisia c. Regatul Belgiei, cazuri acvirate
227, 228, 229 şi 230/1985). În acest fel, în statele federale competenţa
pentru adoptarea normelor de mediu poate fi descentralizată, dar în orice
caz, statul va fi responsabil în faţa UE de orice nerespectare a dreptului
unional. Acest lucru presupune existenţa la nivel intern a unor mecanisme
eficace de cooperare între diferitele niveluri politice în vederea asigurării
aplicării efective a dreptului mediului din cadrul UE.
În concluzie, mediul nu intră în competenţele exclusive ale
Uniunii, ci în cele partajate între UE şi statele membre. Drept urmare,
competenţa UE coexistă cu diversele politici naţionale din acest sector.
Cu toate acestea, politica unională prevalează asupra celor naţionale,
dar politicile naţionale pot reglementa aspecte în afara celor
reglementate la nivelul Uniunii, dar niciodată împotriva lor.
Acțiunile UE sunt complementare, cu rol, pe de o parte de asigurare
a cadrului european de armonizare-coordonare a politicilor naționale și, pe
de altă parte, de susținere a politicilor statelor membre și de potențare a
impactului acestora (PASCARIU, p. 49).
1.3.3. Funcţia de control asupra modului de punere în aplicarea
a dreptului Uniunii, exercitată de Comisie: Prin această funcție a
Comisiei, cunoscută și sub numele de „gardian al tratatelor”, amintita
instituție veghează la respectarea tratatelor UE, asigură aplicarea lor,
precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia
supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a
Uniunii Europene.
Comisia dispune de câteva mijloace pentru a afla dacă o anumită
normă unională este aplicată şi cum în SM. În primul rând, există planurile de
implementare: majoritatea directivelor referitoare la mediu impun SM
obligaţia de a elabora documente, rapoarte cu date exacte, analize, valori
maxime a emisiilor şi a calităţii mediului, referitoare la directiva în cauză. Pe
baza acestor informaţii, Comisia va stabili dacă SM a implementat în mod
efectiv normele comunitare de mediu. Directiva nr. 91/692, din 23 decembrie
1991, DOCE L 377, din 31.12.1991, a uniformizat modelele rapoartelor,
precum şi termenul de prezentare a acestora. Pe de altă parte, numeroase
directive impun SM să elaboreze planuri, programe (de gestionare a
deşeurilor, în materia calităţii aerului etc.) care devin instrumente absolut
necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite în directivă. Aceste planuri
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trebuie, bineînţeles, trimise Comisiei, lipsa lor putând fi interpretată ca un
semn al aplicării incorecte a dispoziţiilor directivei. O altă modalitatate de
supraveghere este controlul in situ (la sursa de contaminare). În cazuri
excepţionale, funcţionari ai Comisiei vizitează instalaţiile, locurile care se
confruntă cu grave probleme ambientale. Întrebările adresate PE, reprezintă o
altă cale de a lua cunoştinţă de încălcări ale dreptului UE. Astfel, PE în
momentul în care află pe diverse căi (petiţii ale cetăţenilor europeni, în cadrul
desfăşurării propriilor activităţi) despre o eventuală violare a normelor
Uniunii, informează Comisia. Nu în ultimul rând, se află plângerile şi
denunţurile cetăţenilor sau ale ONG-urilor. Aceste plângeri pe probleme de
mediu au crescut simţitor în ultimii ani (pentru detalii a se vedea capitolul
VIII). Să nu uităm că, particularii nu au legitimitate procesuală activă pentru a
introduce în faţa CJUE acţiuni împotriva SM care nu respectă dispoziţiile
unionale. Comisia are în exclusivitate această legitimitate, împreună cu SM.
Comisia Europeană are putere discreţionară de a iniţia procedura în caz
de violare a dispoziţiilor tratatului prevăzută în art. 258-260 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (PETRESCU & GOSZTONY 2003, p.
123-124):
Art. 258 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europeneversiunea consolidată (ex-articolul 226 TCE): „ În cazul în care Comisia
consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin
în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect,
după ce a oferit statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.
În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul
stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii
Europene”.
Procedura poate fi introdusă de Comisie, ca urmare a unei sesizări
din partea unui particular, fapt pentru care s-a şi publicat un formular tip.
Particularii nu pot denunţa o eventuala abţinere a Comisiei de a interveni,
neavând dreptul de a introduce o acţiune pentru nerespectarea de către un
stat a obligaţiilor stabilite în tratate. Revine Comisiei rolul de a aprecia
oportunitatea unei intervenţii contra unui stat, specificând dispoziţiile pe
care le consideră violate, având posibilitatea de a stabili momentul
introducerii acţiunii. Avizul motivat trebuie să cuprindă o expunere
detaliată şi coerentă a motivelor pe care Comisia le consideră hotărâtoare
pentru a iniţia respectiva procedură. Modificările legislative introduse de
stat, după expirarea termenului stabilit în aviz, nu pot fi luate în considerare.
În materia responsabilităţii statelor pentru prejudiciile cauzate particularilor
ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce le reveneau din Tratate, sunt
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fundamentale sentinţele CJUE în cauzele Francovich şi Bonifaci (19
noiembrie 1991), Factorame III (5 martie 1996) (PETRESCU&GOSZTONY
2003, p. 123-124). Avându-se în vedere gravitatea unei astfel de acuzaţii, sa stabilit o procedură preliminară. În această fază se oferă posibilitatea
statului în cauză de a-şi prezenta motivaţiile cu privire la acuzaţiile aduse.
Dacă în această etapă prealabilă nu se elucidează chestiunea în cauză,
Comisia sau un stat membru pot sesiza CJUE. Art. 259 (ex-articolul 227
TCE) „ Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiție a
Uniunii Europene în cazul în care consideră că un alt stat membru a încălcat
oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor. Înainte ca un stat
membru să introducă împotriva unui alt stat membru o acțiune întemeiată pe
o pretinsă încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, acesta
trebuie să sesizeze Comisia. Comisia emite un aviz motivat, după ce a oferit
posibilitatea statelor în cauză să își prezinte în contradictoriu observațiile
scrise și orale. În cazul în care Comisia nu a emis avizul în termen de trei
luni de la introducerea cererii, absența avizului nu împiedică sesizarea
Curții”.
Instituţiile UE, SM pot introduce o acţiune în constatarea
neîndeplinirii de către state a obligaţiilor ce decurg din tratatele constitutive.
În practică, aceasta initiaţivă corespunde Comisiei. CJUE examinează cazul,
stabilind dacă într-adevăr este vorba de o violare a Tratatelor. În caz
afirmativ, statul este obligat să remedieze respectiva deficienţă. În cazul
neexecutării hotărârii TJCE, Comisia are posibilitatea de a cere, ca urmare a
unei a doua hotărâri, plata unei sume forfetare sau a unor penalităţi cu titlu
cominatoriu de către SM care a încălcat tratatele sau nu a executat sentinţa.
Art. 260 (ex-articolul 228 TCE)„ (1) În cazul în care Curtea de
Justiție a Uniunii Europene constată că un stat membru a încălcat oricare
dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest stat este obligat să
ia măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții. (2) În cazul în care
consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune
executarea hotărârii Curții, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat
statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Comisia indică
cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu pe care
statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră adecvat
situației. În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a
respectat hotărârea sa, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau
a unor penalități cu titlu cominatoriu. Această procedură nu aduce atingere
articolului 259. (3) În cazul în care sesizează Curtea printr-o acțiune în
temeiul articolului 258, considerând că statul respectiv nu și-a îndeplinit
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obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în
conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în
care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu
cominatoriu care urmează a fi plătită de statul respectiv și pe care îl
consideră adecvat situației. În cazul în care constată neîndeplinirea
obligației, Curtea poate impune statului membru respectiv plata unei sume
forfetare sau a unei penalități cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate
de Comisie. Obligația de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin
hotărârea sa”.
Comisia a făcut publice în cadrul unor comunicări din 1996 (DOCE
C 242/6) şi 1997 (DOCE C 63/2) direcţiile care trebuie luate în
considerare în stabilirea criteriilor de aplicare a sancţiunilor pecuniare.
Statelor Membre li se pot aplica penalităţi cominatorii şi/sau o amendă sub
formă de sumă globală (forfetară). În 2010, ca urmare a ratei inflației s-a
stabilit suma de 640 euro/zi în cazul aplicării de penalități cominatorii și
210 euro/zi în cazul sumelor forfetare (Commission Comunication
SEC(2010) 923/3, p. 4). Această sumă se multiplică succesiv în urma
intervenirii unor coeficienţi numerici, ce se referă la o serie de circumstanţe
existente în fiecare caz:
- Gravitatea infracţiunii (coeficientul fluctuează între 1-20)
O încălcare privind neexecutarea unei hotărâri este întotdeauna
serioasă. Însă, pentru nevoile specifice de stabilire a cuantumului sancţiunii
pecuniare, Comisia va ţine cont, de asemenea, de doi parametri în strânsă
legătură cu încălcarea de bază care a dat naştere hotărârii pentru
neexecutare, şi anume importanţa normelor UE încălcate şi impactul
încălcării asupra intereselor generale şi particulare. Pentru a evalua
importanţa prevederilor încălcate, Comisia va ține seama de natura şi
întinderea acestora, de rangul lor în ierarhia normelor. În general, încălcările
cu privire la drepturile fundamentale şi la cele patru libertăţi fundamentale
consacrate de tratat ar trebui să fie considerate ca fiind grave şi să facă
obiectul unei sancţiuni pecuniare adaptate. În plus, atunci când este cazul,
este necesar să se ţină cont de faptul că hotărârea Curţii căreia statul
membru a omis să i se conformeze face parte dintr-o jurisprudenţă stabilită
(de exemplu, când o hotărâre de neexecutare urmează unei hotărâri similare
în cadrul unei proceduri care presupune pronunţarea unei hotărâri
preliminare). Claritatea (sau caracterul ambiguu sau obscur) al normei
încălcate poate reprezenta un factor determinant. Efectele încălcărilor
asupra intereselor generale sau particulare trebuie măsurate de la caz la caz.
Următoarele elemente pot fi oferite ca exemplu: pierderea de resurse
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proprii pentru UE, impactul încălcării asupra modului de funcţionare al
Uniunii, daune grave sau ireparabile cauzate sănătăţii umane sau mediului,
orice posibil avantaj financiar pe care statul membru îl câştigă prin
nerespectarea hotărârii Curţii, faptul că încălcarea este izolată sau constituie
un caz de recidivă (de exemplu, întârzierea repetată în transpunerea
directivelor într-un anumit sector) etc.
- Durata infracţiunii
Curtea de Justiţie a confirmat că durata încălcării trebuie luată în
considerare atât pentru plata penalităţilor cu titlu cominatoriu, cât şi pentru
suma forfetară, având în vedere scopul specific al fiecărui tip de sancţiune. În
ceea ce priveşte calculul penalităţii cu titlu cominatoriu, durata luată în
considerare este cea a încălcării începând de la prima hotărâre a Curţii până la
momentul la care Comisia decide să sesizeze Curtea de Justiţie. Această
perioadă va fi luată în considerare sub forma aplicării unui coeficient de
multiplicare al sumei forfetare standard. Durata încălcării afectează suma
forfetară standard cu un coeficient de multiplicare de minim 1 şi maxim 3 şi
se calculează la o rată de 0,10 pe lună de la data pronunţării hotărârii în
temeiul articolului 258.
- Capacitatea economică a SM vinovat, care se determină în funcţie
de anumiţi factori ca PIB, numărul de voturi în Consiliu.
În acest caz, fiecare stat are un coeficient „propriu” („n”). Factorul
„n”, este definit ca o medie geometrică bazată, pe de o parte, pe produsul
intern brut (PIB) al statului membru în cauză, şi pe de altă parte, pe ponderea
voturilor în Consiliu. Se constată, ca rezultat, că factorul „n” combină
capacitatea de plată a fiecărui stat membru - reprezentată de PIB-ul acestuia cu numărul de voturi de care dispune în Consiliu. România are coeficientul
„n” de 3,53. Potrivit comunicării Comisiei (Commission Comunication
SEC(2010) 923/3, p. 5) din 2010, suma mimimă forfetară stabilită pentru țara
noastră este 1862 euro, cea mai mare sumă a fost stabilită pentru Germania
11323 (coeficient „n” de 21,44).
Decizia finală privind aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 258260 revine Curţii de Justiţie, care are competenţă deplină în acest domeniu.
Cu toate acestea, Comisia, în calitatea sa de „gardian al tratatelor”, joacă un
rol determinant în măsura în care îi revine iniţierea procedurii prevăzute la
articolul 260 şi, în cazul în care este necesar, sesizarea Curţii de Justiţie în
sensul unei cereri de aplicare a unei sume forfetare şi/sau a unor penalităţi
cu titlu cominatoriu cu o valoare determinată.
Comisia, din motive de transparenţă, comunică criteriile pe care
intenţionează să le aplice pentru a indica Curţii valoarea sancţiunilor
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financiare pe care le consideră adecvate circumstanţelor fiecărui caz. Atât
alegerea criteriilor, cât şi modul în care sunt aplicate trebuie să fi
determinate de necesitatea asigurării unei aplicări eficiente a dreptului
Uniunii. Sancţiunile propuse de către Comisie Curţii de Justiţie trebuie să
fie previzibile pentru statele membre şi trebuie să fie calculate după o
metodă care respectă atât principiul proporţionalităţii cât şi principiul
egalităţii de tratament între statele membre. Este, de asemenea, important
să existe o metodă clară şi uniformă, deoarece Comisia trebuie să justifice în
faţa Curţii modalitatea în care a stabilit suma propusă. Consecinţe specifice
privind principiul proporţionalităţii au rezultat din jurisprudenţa CJUE. În
cauzele C-387/97, Comisia c. Grecia şi C-278/01, Comisia c. Spania, Curtea
a afirmat că plata unor penalităţi cu titlu cominatoriu ar trebui să fie
adaptată circumstanţelor şi proporţională atât cu încălcarea constatată, cât şi
cu capacitatea de plată a statului membru în cauză. Comisia examinează cu
atenţie, în fiecare caz, cum să ţină seama cel mai bine de aceste principii
atunci când pune la punct sistemul de sancţiune pe care îl propune Curţii. În
primul rând, în cauzele care implică încălcări multiple şi în care Comisia
estimează că există temeiuri uşor disponibile, clare şi obiective, care permit
recurgerea la evaluarea distinctă a acestor încălcări fără a compromite
scopul procedurii articolului 260, Comisia va propune o sancţiune distinctă
pentru fiecare încălcare, fără ca această distincţie să ducă la o creştere a
volumului global al sancţiunilor propuse în raport cu practica anterioară.
Această abordare presupune, mai degrabă, că volumul total al sancţiunilor
se va reduce, în raport cu încetarea fiecărei încălcări.
În al doilea rând, pot exista situaţii de încălcare, precum cele din
cauza C-278/01, Comisia c. Spania, în legătură cu normele privind calitatea
apei pentru scăldat prevăzute de Directiva nr. 76/160/CEE, context în care
Curtea a observat „că este extrem de dificil pentru statele membre să ajungă
la o implementare completă a directivei” şi „că este de aşteptat ca statul
membru pârât să reuşească să crească gradul de implementare a directivei
fără a reuşi s-o implementeze în totalitate pe termen scurt.” În acele
circumstanţe, Curtea a declarat: „o sancţiune care nu ar ţine cont de
progresele eventuale realizate de statul membru în executarea obligaţiilor
sale nu ar fi nici adaptată circumstanţelor, nici proporţională cu
neexecutarea constatată”.
În al treilea rând, cauzele C-278/01, Comisia c. Spania şi C-304/02,
Comisia c. Franţa, ilustrează faptul că s-ar putea dovedi necesară adaptarea
calendarului de referinţă folosit pentru evaluarea continuării nerespectării
după cea de a doua hotărâre şi pentru a determina când este exigibilă plata
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penalităţilor cu titlu cominatoriu. În cazul în care gradul de executare nu
poate fi apreciat decât la intervale regulate de timp, este necesară evitarea
unei situaţii în care penalităţile ar continua să se acumuleze în perioadele de
timp în care încălcarea a încetat de fapt, dar încetarea nu a fost constatată. În
timp ce Comisia va continua, în mod normal, să propună penalităţi pe zi, va
sugera în consecinţă, în cazurile adecvate, aplicarea unor termene de
referinţă diferite, de exemplu de şase luni sau un an. Termenele de referinţă
adecvate vor depinde de metoda de evaluare a respectării astfel cum este
prevăzut în legislaţia în domeniu.
În al patrulea rând, în circumstanţe speciale, se poate justifica, de
asemenea, prevederea unei suspendări a plăţii unei penalităţi cu titlu
cominatoriu. De exemplu, în anumite cazuri de aplicare incorectă, este
previzibil ca statul membru să poată afirma, la un moment dat, că toate
măsurile necesare au fost luate. Se va impune atunci o perioadă de timp
pentru verificarea eficienţei acestor măsuri, în cooperare între statul membru
şi Comisie. În plus, în cazuri excepţionale, un stat membru poate să fi luat
deja toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii, dar trebuie să se
scurgă un anumit timp, în mod inevitabil, înainte ca rezultatele să fie atinse.
În astfel de cazuri, poate fi necesar să definească Curtea, în hotărârea sa în
temeiul articolului 260, condiţiile unei suspendări, inclusiv posibilitatea
pentru Comisie de a efectua verificările necesare pentru a determina dacă,
condiţiile pentru începerea şi terminarea suspendării sunt îndeplinite.
Comisia poate, în cazul în care este adecvat, să facă propuneri Curţii cu
privire la acest aspect.
Din punct de vedere al eficacităţii sancţiunii, este important să se
stabilească sume corespunzătoare pentru a asigura caracterul descurajator
al acestora. Impunerea unor sancţiuni pur simbolice ar lipsi acest
instrument, complementar procedurii privind încălcarea dreptului UE, de
efectul său util şi s-ar abate de la obiectivul final al acestei procedurii care
este asigurarea aplicării depline a dreptului comunitar.
O să amintim în cele ce urmează primele hotărâri ale CJUE prin care
au fost stabilite penalităţi cu titlu cominatoriu.
În sentinţa din 4 iulie 2000 (cauza C-387/97, Rec. I-369) CEJ (din
2009 a devenit CJUE) a condamnat Grecia la plata către Comisie a sumei de
20.000 euro pentru fiecare zi de întârziere pentru neexecutarea măsurilor
stabilite în sentinţa Comisia c. Grecia din 7 aprilie 1992 (cazul C-45/91,
prima sentinţă). În acestă sentinţă din 1992, Grecia a fost găsită vinovată de
nerespectarea dreptului comunitar prin neadoptarea măsurilor materiale
necesare punerii în aplicare a două directive privind tratamentul
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reziduurilor, prin negarantarea gestionării deşeurilor şi deşeurilor toxice şi
periculoase şi prin neelaborarea planurilor şi programelor de gestionare a
deşeurilor în municipiul Chania (insula Creta). CJUE a considerat că fapta
părţii elene este „deosebit de gravă” şi de o „durată considerabilă”
(trecuseră mai bine de opt ani de la pronunţarea sentinţei neexecutate),
considerând că aplicarea amenzii este „mijlocul cel mai potrivit pentru a
garanta aplicarea uniformă şi efectivă a dreptului comunitar” şi pentru ca
Grecia „să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile”, ceea ce s-a şi întâmplat.
Spania a fost cel de al doilea stat condamnat, prin sentinţa CJUE, din
25 noiembrie 2003 (cauza C-278/01), la plata unor penalități cominatorii.
Spania a fost găsită vinovată de nerespectarea dispoziţiilor Directivei
privind calitatea apelor pentru îmbăiere (Directiva nr. 76/160/CEE). În acest
caz, CJUE a declarat că Spania nu a pus în practică măsurile necesare în
vederea executării sentinţei din 12 februarie 1998, prin care Regatul Spaniei
era condamnat de neîndeplinirea obligaţiilor care îi reveneau din amintita
directivă, şi anume neadoptarea dispoziţiilor necesare astfel încât, calitatea
apelor de îmbăiere interioare de pe teritoriul spaniol să se încadreze în
limitele stabilite de directivă. CJUE a stabilit că această neconformare este
semnificativă, punând în pericol sănătatea umană şi prejudiciind mediul, iar
aplicarea unor penalităţi cu titlu cominatoriu ar determina Spania să
remedieze într-un timp cât mai scurt situaţia. Astfel, a fost obligată la plata
a 624.150 euro pe an. Suma respectivă urma să se plătească anul şi nu
pentru fiecare zi de întârziere, întrucât CJUE a considerat că evaluarea
calităţii apelor se face cu o periodicitate anuală, astfel că neîndeplinirea
obligaţiilor se putea constata doar anual. În anul 2005, în ciuda faptului că
evaluările realizate nu demonstrau remedierea situaţiei, Comisia a hotărât să
nu încaseze penalităţile, justificându-şi decizia prin faptul că Spania
îndeplinea cerinţele directivei pentru cel puţin 95% din apele interioare de
îmbăiere.
Pe lânga posibilitatea ca SM să răspundă în faţa Comisiei, există alte
două căi (LAZANO CUTANDA 2008, p. 184-185), alternative sau
complementare procedurii de încălcare a dispoziţiilor tratatelor, ce sunt
destinate a garanta respectarea de către state a legislaţiei Uniunii:
I. Responsabilitatea internă a SM faţă de particulari, pentru
prejudiciile suferite ca urmare a nerespectării de către statul membru a
dreptului UE. Această responsabilitate a fost consacrată în jurisprudenţa
CJUE începând cu senţinţa Francovich şi Bonifaci din 19 noiembrie 1991
(alte sentinţe care reiterează responsabilittaea internă a SM: sentinţa
Brasserie du Pêcheur şi Factorame din 5 martie 1996, sentinţa British
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Telecommunications din 26 martie 1996). CJUE a considerat că pentru a se
putea invoca responsabilitatea statului trebuie îndeplinite simultan trei
condiţii:
a) norma juridică încălcată trebuie să confere drepturi pentru
particulari;
b) trebuie să fie vorba de o încălcare clară;
c) să existe o legătură de cauzalitate directă între încălcarea
obligaţiei ce revenea statului şi prejudiciul suferit de
particular.
II. Efectul direct al directivelor după expirarea perioadei de
transpunere. Jurisprudența UE a statuat că lipsa transpunerii directivei,
după expirarea termenului stabilit, permite particularilor să invoce
dispoziţiile acesteia împotriva statului. În sentinţa Becker din 19 ianuarie
1982 s-a stabilit: „... când dispoziţiile unei directive sunt, din punctul de
vedere al conţinutului necondiţionate, suficient de precise, pot fi invocate în lipsa măsurilor de executare care ar fi trebuit luate în termenul stabilit împotriva oricăror dispoziţii naţionale contrare directivei sau dacă sunt de
natură a stabili drepturi pe care particularii le pot invoca împotriva statului”.
O dispoziţie este necondiţionată, după cum precizează CJUE în sentinţa
Comitato di Coordinamento per Difensa de la Cava din 23 februarie 1994,
când nu este supusă niciunei condiţii şi nici executarea sau efectele sale nu
sunt subordonate adoptării vreunui act de către instituţiile comunitare sau de
către SM”.
În urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia
prezintă, anual, începând cu 1984, un raport anual privind monitorizarea
aplicării dreptului unional în anul precedent. La data de 1 octombrie 2010,
Comisia Europeană a prezentat raportul său anual privind monitorizarea
aplicării dreptului pentru anul 2009. Una din principalele provocări
evidențiată de raport este reprezentată de transpunerea tardivă a directivelor
de către statele membre. În acest sens, s-a subliniat că procedura privind
încălcarea dreptului UE joacă un rol esențial pentru garantarea aplicării
corecte a acestuia. Raportul confirmă numărul ridicat de probleme
soluționate fără a fi necesară sesizarea CJUE (95% din plângeri fiind
soluționate înainte de pronunțarea unei hotărâri a Curții). La sfârșitul anului
2009, Comisia gestiona aproximativ 2 900 de plângeri și dosare privind
încălcarea dreptului UE, cu 16% mai puțin decât în 2008 și cu 26% mai
puține acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligației de notificare a
măsurilor de transpunere a directivelor. Numărul cazurilor de încălcare a
dreptului unional bazate pe plângeri a scăzut cu 15% în raport cu anul 2008.
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Sectoarele care continuă să fie cel mai încărcate din punct de vedere al
acțiunilor gestionate, sunt în continuare mediul, impozitarea, energia,
transporturile și piața internă. Dintre domenii de acțiune prioritare
prezentate în raport amintim (EUROPEAN COMMISSION 2010):
- Transpunerea tardivă și măsurile preventive: Cu toate că, în 2009, au
fost înregistrate anumite progrese, transpunerea tardivă continuă să reprezinte
o problemă sistemică și generalizată, care afectează cetățenii și întreprinderile
din UE. Comisia încurajează intensificarea cooperării cu statele membre în
ceea ce privește măsurile preventive, în vederea asigurării unei mai bune și
mai prompte transpuneri și puneri în aplicare a dreptului.
- Raportare: Instrumentele legislative ale UE cuprind adesea obligația
Comisiei de a elabora un raport cu privire la aplicarea inițială a măsurilor.
Comisia subliniază valoarea acestor rapoarte, elaborate în baza contribuțiilor
statelor membre, acordându-se o atenție sporită evaluării impactului
legislației UE.
- Probleme în aplicarea legislației UE: Trebuie acordată mai multă atenție
măsurilor de punere în aplicare în cadrul elaborării noii legislații. Acestea pot
avea aplicare orizontală sau pot fi axate pe anumite sectoare. De fiecare dată
când un instrument legislativ al UE conține măsuri de punere în aplicare,
precum dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unor decizii, Comisia
va depune eforturi în vederea garantării folosirii depline a acestor măsuri,
concentrându-se pe transpunerea și aplicarea corectă a acestora.
- Procedurile privind încălcarea dreptului comunitar: Comisia
actualizează și confirmă prioritatea pe care o acordă aplicării cât mai eficace
și prompte a legii, în interesul cât mai larg al unui număr cât mai mare de
cetățeni și întreprinderi.
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Rezumat
1. Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea se întemeiază pe Tratatul privind
Uniunea Europeană și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
două tratate cu aceeași valoare juridică. De la aceeași dată, Uniunea se
substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia. O noutate absolută
introdusă de TL o reprezintă art. 47, care prevede: „Uniunea are personalitate
juridică”, articol care pune capăt interpretărilor și ambiguităților existente până
în acest moment cu privire la natura juridică a Uniunii (versiunea consolidată a
TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 2010, p. 41). Ca o consecință a
dobândirii pesonalității juridice, în fiecare dintre statele membre, Uniunea are
cea mai largă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice de către
legislațiile interne. Uniunea poate, în special, să dobândească sau să
înstrăineze bunuri mobile și imobile și poate sta în justiție. În acest scop,
Uniunea este reprezentată de Comisie. Cu toate acestea, UE poate fi
reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative,
pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor (art. 335 TFUE).
2. Mediul nu intră în competenţele exclusive ale UE, ci în cele partajete între
Uniune şi statele membre. Drept urmare, competenţa UE coexistă cu diversele
politici naţionale din acest sector. Cu toate acestea, politica unională
prevalează asupra celor naţionale, dar politicile naţionale pot reglementa
aspecte în afara celor reglementate la nivelul UE, dar niciodată împotriva lor.
3. Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită în principal de
articolele 191 – 193 TFUE.
4. Art. 191 al TFUE prezintă obiectivele politicii de mediu:
- Conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
- Ocrotirea sănătății persoanelor;
- Utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
- Promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze
problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta
împotriva schimbărilor climatice.
5. Principiile dreptului mediului sunt acele reguli esenţiale, de maximă
aplicabilitate, care stau la baza ramurii de drept.
6. Există trei tipuri principale de instrumente ale politicii de mediu:
legislative, tehnice şi economico-financiare.
7. Distribuirea competenţelor în materia mediului între UE şi SM are la bază
două principii:
 Competenţele normative sunt exercitate de UE şi de către
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SM, fiind vorba de competenţe partajate.
 Executarea şi finanţarea măsurilor din cadrul politicii de
mediu corespunde, cu unele excepţii, SM.
Acţiunea UE trebuie să ţină seama de principiul subsidiarităţii şi
proporţionalităţii.
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CAPITOLUL II
PROGRAMELE DE ACŢIUE PETRU MEDIU - CADRUL
GEERAL DE IMPLEMETARE A POLITICII DE MEDIU
Politica de mediu ar trebui să fie parte integrantă a tuturor
strategiilor de dezvoltare economică la nivel internațional, naţional, regional
și local. Dezvoltarea durabilă a societăţii trebuie să aibă în vedere o
abordare integrată a obiectivelor politice, economice, sociale şi de mediu la
toate nivelurile. Atitudinea societăţii civile şi a actorilor politici faţă de
mediu a început să se schimbe începând cu anii '70, când au apărut reacţiile
publice împotriva aşa numitei „bunăstări nepăsătoare” (MCCORMICK 2006,
p. 284), generate de mai buna înţelegere ştiinţifică a problemelor de mediu.
Această atitudine multinațională faţă de problemele de mediu este justificată
de factori cum ar fi (MCCORMICK 2006, p. 284):
 Mare parte a problemelor de mediu (de exemplu poluarea aerului,
apei) au impact transfrontalier, putând găsi o mai bună rezolvare
prin conlucrare interstatală.
 Acţionând singure, statele ar putea ezita să ia măsuri de protecţie a
mediului, temându-se de costurile împovărătoare care ar putea să le
submineze competitivitatea economică. Pe măsură ce statele se
bazează pe schimburile dintre ele şi pe investiţiile străine şi ca
urmare a înlăturării barierelor din calea acestor schimburi, temerile
legate de pierderea avantajelor economice faţă de vecini devin mai
puţin importante.
 Beneficiile economice ale înlăturării barierelor din calea
schimburilor comerciale (de exemplu a standardelor ecologice
diferite) compensează costurile măsurilor de protecţie a mediului.
 Asistenţa financiară şi tehnologică din partea statelor dezvoltate pot
influenţa pozitiv starea mediului din ţări mai puţin dezvoltate, iar pe
termen lung, se reduce numărul întreprinderilor închise şi mutate în
ţări cu standarde de mediu mai puţin pretenţioase.
Protecția mediului a intrat pe agenda de lucru a Comunităților în
1971, prin prima Comunicare a Comisiei către Consiliu cu privire la
necesitatea unei politici europene de mediu (PEM). În 1972, la întâlnirea la
vârf în cadrul Consiliului European de la Paris, șefii de state și de guverne ai
țărilor membre, cu siguranță sub impulsul dat și de Conferinț a ONU pe
probleme de mediu din același an, au cerut Comisiei să elaboreze un
program de mediu și să adopte măsurile necesare implementării lui.
Rezultatul a constat în crearea unui serviciu specializat pentru protecția
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mediului și adoptarea în 1973 a Primului Program de Acțiune pentru Mediu
(PAM) pentru perioada 1973-1977 (PASCARIU, p. 44). Aşadar, începând cu
anii '70 principiile şi obiectivele de mediu au fost prezentate şi dezvoltate
prin intermediul Programelor de acţiune pentru mediu (IER 2003, p.1014; PRISECARU 2004, p. 229-226).
Baza juridică a acestor programe se regăseşte în art. 192, al. 3 din
TFUE. În redactarea actuală acest articol stabileşte: „ Parlamentul European
și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și
după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului
Regiunilor, adoptă programe de acțiune cu caracter general prin care se
stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate”.
Astfel, documentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt
Programele de Acţiune pentru Mediu (în engleză Environmental Action
Programs - EAP), primul dintre ele fiind adoptat de Comunitate în 1972 şi
fiind urmat de alte cinci. Aceste programe de acţiune sunt, de fapt, o
combinaţie de programe pe termen mediu corelate printr-o abordare
strategică şi constau într-o tratare verticală a problemelor ambientale.
Considerăm că, PAM-urile nu au forţă obligatorie nici pentru particulari,
nici pentru SM sau instituţiile UE. Doar regulamentele şi deciziile sunt
obligatorii pentru particulari şi nici unul dintre aceste programe nu a
îmbrăcat formă finală de regulament, doar PAM 6 a devenit decizie. De
asemenea, un program de acţiune al Comunităţii este adresat în exclusivitate
instituţiilor UE şi nu SM. PAM-urile stabilesc obiective, principii, orientări,
planuri viitoare de acţiune care „obligă” în sensul că, întreaga activitate
politică din cadrul Uniunii se desfăşoară în cadrul scenariului stabilit de
program şi acordă atenţie preferenţială problemelor identificate.
ici PAM-urile, nici tratatele nu prevăd sancţiuni sau alte
măsuri de constrângere în cazul neatingerii obiectivelor stabilite (în
acest sens a se vedea punctul 12 din PAM 5 „... Aceste obiective şi scopuri
nu constituie nicio obligaţie juridică, ci, mai degrabă reuşite şi rezultate
determinate pe care trebuie să le urmărim de pe acum pentru a se ajunge ca
dezvoltarea să fie durabilă” (traducerea noastră). PAM 6 este singurul
program care a îmbrăcat forma deciziei. Potrivit art. 288 TFUE „ Decizia
este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică
destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceștia”. Decizia prin care
se aprobă PAM 6 este cu siguranţă atipică, pentru că nu se adresează
niciunui particular şi niciunui SM. Art. 3 din amintita decizie afirmă că:
„scopurile şi obiectivele Programului vor încerca să se atingă, între altele,
prin intermediul următoarelor mijloace: ...dezvoltarea unei noi legislaţii
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comunitare şi modificarea celei existente”. Drept urmare, este clar că
destinatarul imediat nu poate fi decât Comisia, care are rolul de a prezenta
propuneri legislative corespunzătoare. Programul este în realitate un tot de
obiective, declaraţii de principii, plan de lucru care se va realiza în măsura
în care va fi posibil. Redactarea acestui ultim program abundă în timpuri
verbale condiţionale şi viitoare „ar trebui, se va încerca...” (a se vedea art.
8, al. 1 şi 2). Nu există nici instrumentele juridice pentru a face din PAM 6
un program obligatoriu.
Primele două programe de acţiune pentru mediu, PAM 1 (aprobat în
22 noiembrie 1973 şi extins până în 1977) şi PAM 2 (din 17 mai 1977 și
extins până în 1983) (DOCE C 139, 1977) reflectă o abordare sectorială a
combaterii poluării şi promovează nevoia de protecţie a apei şi a aerului,
prin introducerea unor standarde minime de poluare. Aceste două programe
au inclus o abordare sectorială a combaterii poluării.
PAM 3 (semnat în 7 februarie 1983 şi extins până în 1986) (DOCE
C 46, 1983) şi PAM 4 (din 19 octombrie 1987 şi extins până în 1992)
(DOCE C 328, 1987) reflectă evoluţia politicilor comunitare la acel moment
şi dezvoltarea „pieţei interne”, astfel încât, obiectivele de mediu să fie
corelate cu cele ale pieţei. În 1987, a intrat în vigoare Actul Unic European
care a inclus şi ideea că protecţia mediului trebuie să fie o componentă a
tuturor politicilor comunitare. În plus, PAM 4 promovează abordarea
integrată a politicii de mediu şi introduce conceputul „dezvoltării durabile”
(sustainable development).
Al 5-lea Program de Acţiune pentru Mediu (1993 -2000) (DOCE
C 138, 1993) numit şi „Către o dezvoltare durabilă” (Towards
Sustainability) a transformat dezvoltarea durabilă în strategie a politicii de
mediu. Această abordare apare, de altfel, în toate politicile UE odată cu
Tratatul de la Amsterdam (1997), când este promovată ca politică
transversală. În această perspectivă, dezvoltarea durabilă înseamnă:
• menţinerea calităţii generale a vieţii;
• accesul continuu la rezervele naturale;
• evitarea compromiterii pe termen lung a mediului;
• înţelegerea dezvoltării durabile ca acea dezvoltare ce răspunde
nevoilor prezentului, fără a afecta capacitatea generaţiilor viitoare de
a răspunde propriilor lor nevoi.
Alte elemente de noutate aduse de PAM 5:
- Integrarea dimensiunii de mediu în toate celelalte politici
comunitare.
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- Schimbarea direcţiei politicii de mediu către o politică bazată pe
consens, prin consultarea părţilor interesate în cadrul procesului de luare a
deciziei, precum şi trecerea de la o abordare bazată pe control la una bazată
pe prevenire şi operaţionalizată prin utilizarea de instrumente economice şi
fiscale.
Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu (aprobat în iulie 2002
şi extins până în 2012) (DOCE L 242, 2002), numit şi „Alegerea noastră,
viitorul nostru” este consecinţa procesului de evaluare globală a rezultatelor
PAM 5 (realizată în anul 2000) şi stabileşte priorităţile de mediu pe
parcursul prezentei decade, fiind revizuit în 2007. Au fost identificate,
astfel, patru arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune ale politicii de
mediu:
1) schimbarea climatică şi încălzirea globală – tinde spre reducerea
emisiei de gaze ce produc efectul de seră cu 8% faţă de nivelul anului 1990
(conform protocolului de la Kyoto), până în perioada 2008-2012. Au fost
stabilite constrângeri severe pentru producătorii industriali din UE: amenzi
de 50 Euro/t în primul an şi 100 Euro/t în al doilea an;
2) protecţia naturii şi biodiversitatea – are ca obiectiv îndepărtarea
ameninţărilor la adresa speciilor pe cale de dispariţie şi a mediilor lor de
viaţă în Europa. Arealele naturale trebuie protejate prin programul Natura
2000;
3) sănătatea în raport cu mediul – se urmărește asigurarea unui
mediu care să nu aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru
sănătatea umană. Prima condiţie este aplicarea legislaţiei existente
combinată cu acţiuni concrete în diferite sectoare individuale;
4) conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor – are ca
obiectiv creşterea gradului de reciclare a deşeurilor şi de prevenire a
producerii acestora. Prevenirea creşterii volumului deşeurilor este parte a
politicii integrate a produselor (PIP). Se au în vedere şi măsuri pentru
stimularea reciclării, recuperării şi incinerării deşeurilor. Obiectivul
principal: reducerea cantităţii de deşeuri cu 20% în 2010 faţă de nivelul
anului 2000 şi cu 50% până în 2050.
Aceste arii prioritare sunt completate de un set de măsuri ce duc la
realizarea obiectivelor lor şi care au în vedere:
 Aplicarea efectivă şi îmbunătăţirea aplicării legislaţiei UE în materie
de mediu în SM;
 Continuarea integrării aspectelor de mediu în toate celelalte politici;
 Conlucrarea strânsă cu întreprinderile şi consumatorii;
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Asigurarea accesului general la informaţiile de mediu, în vederea
dezvoltării preocupării pentru protecţia acestuia;
 Priorităţile de mediu trebuie văzute în contextul extinderii UE;
 Accentuarea importanţei reducerii poluării urbane şi a utilizării
adecvate a terenurilor (în scopul conservării peisajelor şi a mediilor
naturale).
De asemenea, PAM 6 prevede şi dezvoltarea a 7 strategii tematice,
ce corespund unor aspecte importante ale protecţiei mediului, precum:
protecţia solului, protecţia şi conservarea mediului marin, utilizarea
pesticidelor în contextul dezvoltării durabile, poluarea aerului, mediul
urban, reciclarea deşeurilor, gestionarea şi utilizarea resurselor în
perspectiva dezvoltării durabile. Abordarea acestor strategii este una
graduală, fiind structurată în două faze: prima, de descriere a stării de fapt şi
de identificare a problemelor; a doua, de prezentare a măsurilor propuse
pentru rezolvarea acestor probleme.
1) Calitatea aerului - strategie iniţiată prin programul „Aer curat
pentru Europa” (CAFE, Clean Air for Europe), lansat în martie 2001, are în
vedere dezvoltarea unui set de recomandări strategice şi integrate, în
vederea combaterii efectelor negative ale poluării aerului asupra mediului şi
sănătăţii umane.
2) Protecţia solului – primul pas în această direcţie a fost făcut în
aprilie 2002, prin publicarea, de către Comisia Europeană, a unei
comunicări cu titlul „Către o strategie tematică pentru protecţia solului”
(Towards a Thematic Strategy for Soil Protection). Problema protecţiei
solului este pentru prima dată tratată independent şi sunt prezentate
problemele existente, precum şi funcţiile şi trăsăturile distinctive ale unei
politici de mediu în această direcţie.
3) Utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile –
strategie ce a demarat în iunie 2002, prin comunicarea Comisiei: „Către o
strategie tematică pentru utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării
durabile” (Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of
Pesticides) - comunicare prin care sunt stabilite următoarele obiective:
minimizarea riscurilor la adresa sănătăţii şi mediului rezultate din utilizarea
pesticidelor, îmbunătăţirea controlului asupra utilizării şi distribuţiei
pesticidelor, reducerea nivelului substanţelor dăunătoare active prin
înlocuirea lor cu alternative mai sigure, încurajarea obţinerii de recolte fără
utilizarea pesticidelor, stabilirea unui sistem transparent de raportare şi
monitorizare a progresului, inclusiv dezvoltarea de indicatori adecvaţi.
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4) Protecţia şi conservarea mediului marin (Towards a strategy to
protect and conserve the marine environment): această strategie este iniţiată
prin comunicarea omonimă a Comisiei (octombrie 2002), cu scopul de a
promova utilizarea mărilor în contextul durabilităţii şi conservarea
ecosistemelor marine, inclusiv a fundurilor oceanelor, estuarelor şi zonelor
de coastă, acordând o atenţie specială ariilor cu un grad mare de
biodiversitate. Se acordă o atenţie sporită impactului crescut al pescuitului şi
navigaţiei asupra mediului marin.
5) Reciclarea şi prevenirea deşeurilor – lansată în mai 2003, această
strategie reprezintă prima tratare separată a aspectelor reciclării şi prevenirii
producerii de deşeuri, iar prin comunicarea aferentă sunt investigate
modalităţile de promovare a reciclării produselor (atunci când este cazul) şi
sunt analizate opţiunile cele mai potrivite sub aspectul raportului costeficacitate.
6) Mediul urban – această strategie are deja identificate patru teme
prioritare în sensul dezvoltării durabile, prin influenţa lor asupra evoluţiei
mediului în spaţiul urban: transportul urban, gestionarea urbană durabilă,
domeniul construcţiilor şi urbanismul/arhitectura urbană. În 2003, a fost
lansată comunicarea aferentă, iar strategiile de protecţie a mediului au fost
definitivate în vara anului 2005.
7) Utilizarea continuă a resurselor naturale: chestiunea epuizării
resurselor naturale a fost pusă în discuţie şi în cadrul Raportului Clubului de
la Roma. Comisia a lansat o dezbatere politică (Towards a thematic strategy
on sustainable use of natural resources, 2003) asupra problemelor
principale privind înţelegerea relaţiei dintre utilizarea resurselor şi impactul
lor, evaluarea impactului propunerilor politice în acest domeniu asupra altor
politici şi integrarea politicilor astfel ca deciziile să fie luate în contextul
dezvoltării durabile.
Un mare câștig adus de PAM 6 este adaptarea instrumentelor de
mediu la principiile și mecanismele pieței. Acordurile Voluntare de Mediu,
Eco-etichetarea, Politica Integrată a Produselor, Sistemul Financiar de
Management și Audit al Mediului reprezintă câteva exemple de reușită.
După cum precizam, un aspect inovator a fost adoptarea unei „politici
integrate a produselor (PIP)” având ca scop reducerea degradării mediului
de către diverse produse pe parcursul ciclului lor de viaţă şi conducând
astfel la dezvoltarea unei pieţe a produselor ecologice. Programul a fost
supus unei evaluări intermediare în 2005, în vederea revizuirii şi actualizării
sale conform ultimelor informaţii şi progrese în domeniu.
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În realitate, PAM 6 este redus ca extindere, cuprinde doar 12
articole, întinzându-se pe circa 15 pagini din Jurnalul Oficial al Comunităţii
(din 2009 al UE).
Conferinţa de la Rio din 1992, prin lansarea Agendei 21 a influenţat
considerabil politica din domeniul gestionării resurselor naturale din multe
ţări ale lumii, multe dintre ele întocmind Strategii Naţionale pentru
Dezvoltarea Durabilă. În aprilie 1993, la Lucerna, în cadrul conferinţei „Un
mediu pentru Europa”, miniştrii mediului din întreaga Europă au ajuns la un
acord privind întocmirea Planurilor Naţionale de Acţiune pentru Mediu
(PNAM). La conferinţa de la Lucerna a fost stabilit un Grup de Lucru la
care au participat guverne din est şi vest, organizaţii internaţionale şi
instituţii financiare pentru a facilita implementarea PAM şi pentru a asigura
un schimb de experienţă eficace între ţările din Europa Centrală şi de Est.
La prima reuniune, 27-28 septembrie 1993, Grupul de Lucru a adoptat
termeni de referinţă şi un program de lucru şi a căzut de acord asupra unui
grafic pentru traducerea PAM în planuri de acţiune naţionale detaliate.
Programul de lucru constă din patru activităţi esenţiale:
- Canalizarea sprijinului pentru diseminarea politicilor propuse de
PAM şi oferirea posibilităţilor ţărilor Europei Centrale şi de Est să-şi
dezvolte propriile lor programe de acţiune;
- Organizarea unor programe de instruire pentru dezvoltrea
capacităţii de a identifica, pregăti şi administra proiecte prioritare de
protecţie a mediului;
- Antrenarea sectorului privat în promovarea ameliorării mediului în
întreprinderi;
- Îmbunătăţirea administrării zonelor de conservare prioritare.
Dintre politicile orizontale cele mai relevante, politicile regionale au
un impact semnificativ asupra progresului în domeniul protecţiei mediului.
Planul aţional de Acţiune pentru Protecția Mediului (PAPM) trebuia
să aibă drept principal obiectiv conturarea şi elaborarea politicilor de mediu,
precum şi direcţionarea investiţiilor în propriile state, stabilind liniile
directoare pentru luarea deciziilor în acest sector. Prin întocmirea acestor
PNAM s-a încurajat pregătirea şi implementarea Planul Local de Acţiune
pentru Mediu (PLAM), precum şi a celor regionale, PAMR. PAMR se pot
întocmi de state vecine care împart resurse comune (râuri, mări) ce impun o
gestionare coordonată. Planul aţional de Acţiune pentru Protecţia
Mediului este un instrument de implementare a politicilor din domeniu,
prin promovarea, susţinerea şi urmărirea realizării celor mai importante
proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în vederea aplicării şi
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respectării normelor interne şi a directivelor Uniunii Europene. PNAPM
este și un instrument de planificare care abordează cele mai importante
probleme, identificate conform unor criterii bine stabilite (MMDD 2008, p.
31).
PNAPM reprezintă o abordare specifică României a problemelor de
protecţie a mediului, o particularizare a Programului General de Acţiune
pentru Mediu în ţările Europei Centrale şi de Est (document cadru adoptat
de Conferinţa interministerială de la Lucerna). Planurile de acţiune pentru
mediu sunt din ce în ce mai mult utilizate ca instrumente în sprijinul
armonizării cerinţelor de mediu cu standardele existente în Uniunea
Europeană. Stabilirea categoriilor de probleme, a obiectivelor, indicatorilor,
acţiunilor şi a termenelor pentru atingerea acestora trebuie să ţină seama de
obligaţiile ce revin României în vederea conformării cu cerinţele Uniunii
Europene în domeniul protecţiei mediului.
PNAPM cuprinde o strategie la nivel naţional, dezvoltarea unei
strategii la nivel local prin PLAM fiind în concordanţă cu acesta. PNAM
trebuie să conţină obiective şi sarcini concretizate şi cuantificate în timp,
spaţiu şi costuri. Conceptul unui PNAM este în concordanţă cu principiile
generale şi obiectivele prioritare identificate în Strategia de Protecţie a
Mediului din România, în care obiectivele de protecţie a mediului sunt
unitare şi abordate integral. Strategia de Protecţie a Mediului se elaborează
de către Ministerul Mediului şi trebuie să răspundă consensului şi
obligaţiunilor celor implicaţi în protecţia mediului. Strategia trebuie să ţină
seama atât de sarcinile ce revin pe plan naţional, cât şi de sarcinile ce revin
ţării noastre din convenţiile internaţionale la care România a aderat sau este
parte.
PNAM are ca scop întocmirea unui plan de măsuri limitat, care
integrează aspectele privitoare la mediu în dezvoltarea economică şi socială.
Considerentele care impun realizarea unui plan de acţiune pentru
mediu sunt (MMDD 2008, p. 2):
- Economice: La elaborarea Planului de Acţiune pentru Mediu sunt
luate în considerare condiţiile existente în ţara noastră. Pentru acest lucru
este necesară cunoaşterea resurselor naturale ale zonei respective, a situaţiei
de ansamblu a dezvoltării economice şi a calităţii globale a factorilor de
mediu, ca punct de plecare.
- Legislative: În stabilirea obiectivelor, indicatorilor, acţiunilor şi a
termenelor pentru atingerea acestora se urmăreşte conformarea cu cerinţele
Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, astfel încât la
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actualizarea PAM să se poată obţine o evaluare a gradului de implementare
a acquisului UE la nivel judeţean /regional/ naţional.
- Sociale: O cerinţă specifică a planului de acţiune o reprezintă
participarea comunităţii în luarea deciziilor. Planul de acţiune pentru mediu
este orientat către identificarea de acţiuni care să dezvolte conştiinţa
ecologică a comunităţii şi să încurajeze o atitudine pro-activă faţă de mediu.
Fiecare regiune administrativă (judeţ), prin propunerile sale participă
la elaborarea PNAM, incluzând principalele probleme de protecţie a
mediului la nivel local în Strategia Naţională pentru Mediu a României,
conform principiilor şi obiectivelor acesteia.
În concluzie, deşi s-au înregistrat progrese în modul de concepere a
politicilor de mediu, bilanţul implementării acestora în SM nu este întrutotul
încurajator. Această realitate este determinată de factori cum ar fi
(MCCORMICK 2006, p. 288):
- Lipsa resurselor financiare şi tehnice;
- Lipsa personalului specializat;
- Majoritatea dispoziţiilor legale din UE, din domeniu, s-au
concentrat asupra creării de politici şi mai puţin pe
conceperea mijloacelor concrete de implementare şi
impunere a acestor legi.
- Eşecul părţilor implicate în formularea de politici de a admite
dificultatea de a îndeplini obiectivele propuse.
- Capacitatea limitată a Comisiei de a asigura respectarea
legislaţiei UE de către SM.
Așadar, prin cele șase PAM-uri, Uniunea a elaborat un sistem
complex de legi orizontale (calitatea aerului, gestiunea deșeurilor, calitatea
apei, zgomot, protecție civilă etc), a trecut de la abordarea sectorială la cea
integrată, a dezvoltat principii și instrumente de acțiune, a dezvoltat
dimensiunea externă prin cooperarea la nivel internațional. În prezent,
Uniunea se concentrează pe patru mari domenii de acțiune: schimbări
climatice, sănătate și mediu, natură și biodiversitate și gestionarea resurselor
naturale. O prioritate deosebită se va acorda acelor strategii și instrumente
care vor promova o mai bună corelare între obiectivele de mediu și cele ale
pieței (în special prin modificarea comportamentelor de producție și de
consum) și se va urmări o integrare mai eficace și mai coerentă mediului în
politicile sectoriale (PASCARIU, p. 63).
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Rezumat
1. Principiile şi obiectivele de mediu au fost prezentate şi dezvoltate prin
intermediul Programelor de Acţiune pentru Mediu (PAM).
2. Baza juridică a acestor programe se regăseşte în art. 193, al. 3 din
TFUE. PAM-urile nu au forţă obligatorie nici pentru particulari, nici
pentru SM sau instituţiile UE. Nici PAM-urile, nici TFUE nu prevăd
sancţiuni sau alte măsuri de constrângere în cazul neatingerii obiectivelor
stabilite.
3. Există şase programe de acţiune pentru mediu. PAM 6 dezvoltă 7
strategii tematice:
- Calitatea aerului
- Protecţia solului
- Utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării durabile
- Protecţia şi conservarea mediului
- Reciclarea şi prevenirea deşeurilor
- Mediul urban
- Utilizarea continuă a resurselor naturale
4. Planul Naţional de Acţiune pentru Protecția Mediului (PNAM):
Politicile naţionale din domeniul mediului devin funcţionale atunci când
sunt legate şi sprijinite prin obiective socio-economice naţionale. PNAM
reprezintă o abordare specifică României a problemelor de protecţie a
mediului.
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CAPITOLUL III
STRATEGII ALE POLITICII DE MEDIU
Înaintarea către o societate durabilă la nivel mondial depinde de o
combinaţie de acţiuni care implică toate segmentele societăţii: de la guverne
până la cercetători, întreprinderi şi cetăţeni. În acest sens, strategiile de
protecție a mediului joacă un rol fundamental în conturarea și definirea
ulterioară a direcțiilor politice care trebuie urmate în vederea atingerii
performanțelor dorite de mediu.
Strategia de protecţie a mediului este definită ca fiind: „totalitatea
acţiunilor şi măsurilor destinate conservării resurselor naturale şi menţinerii
calităţii factorilor de mediu la un nivel acceptabil” (ROJANSCHI et al 2002, p.
109). Într-o altă definiție (MINEA 2008, p. 47), strategia de protecție a
mediului este văzută ca fiind un ansamblu de planuri, acțiuni întocmite
secvențial, sectorial, care sunt coordonate – atât în elaborare, cât și în
implementare – de o manieră unitară, responsabilă, în scopul asigurării
creșterii bunăstării și prosperității individuale/colective și având ca obiectiv
dezvoltarea economică durabilă, astfel încât să fie asigurată o calitate a
vieții corespunzătoare și pentru generațiile viitoare.
Strategiile de realizare ale politicii de mediu întăresc principiul
subsidiarităţii (adică delegarea de responsabilităţi SM, în timp ce UE
trasează numai cadrul general, obiectivele ce trebuie avute în vedere) şi
încearcă înlocuirea abordării verticale tradiţionale, de tip comandă şi
control, prin promovarea unui model alternativ de realizare a obiectivelor de
mediu ale UE (pentru mai multe detalii legate de Strategii a se vedea IER
2003, p. 21-27).
Elaborarea unor strategii de protecţie a mediului a fost determinată
de diverse considerente cum ar fi:
 Înlocuirea unor acţiuni întâmplătoare, izolate cu acţiuni coerente de
protecţie a mediului;
 Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicii de mediu pe etape,
astfel încât să fie posibilă evaluarea acesteia;
 Formarea personalului specializat în funcţie de fiecare etapă şi
acţiune;
 Controlul aplicării măsurilor stabilite conform acordurilor,
autorizaţiilor, cerinţelor legale etc.
Practica internațională consideră că o strategie de protecție a
mediului la nivel național trebuie să conțină șase componente: legislativă,
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administrativ-instituțională, educativ-informativă, economico-tehnologică,
socială, de cooperare internațională (MINEA 2008, p. 49, 50).
Strategiile trebuie să creeze un cadru pentru o largă participare a
părţilor interesate. Sfera de cuprindere a unei strategii poate fi îngustă, când
este axată pe un singur domeniu/sector sau poate acoperi mai multe domenii
interdependente. Strategia poate fi întocmită pentru o singură organizaţie
(guvern, industrie, ONG-uri, etc) sau poate să reflecte reacţia integrată a
tuturor sectoarelor. Strategiile elaborate pe diverse domenii trebuie să
urmărească o structură comună, pentru a permite efectuarea unor analize
comparative (IONESCU 2003, p. 4-5). Astfel, o strategie trebuie să conţină
câteva elemente principale:
 să exprime un obiectiv major;
 să stabilească mijloacele prin care să se îndeplinească respectivul
obiectiv;
 să conducă la rezultate măsurabile.
Se poate spune că aceste strategii sunt nişte „instrumente ajutătoare”,
care vin să completeze instrumentele standard şi care acţionează ca
stimulente în vederea adoptării de măsuri pentru protecţia mediului sau care
accentuează tendinţa spre o abordare bazată pe principiul voluntariatului.
Astfel, se poate vorbi despre:
 Strategia privind dezvoltarea durabilă
 Strategia tematică privind poluarea atmosferică
 Strategia pentru diversitate biologică
 Strategia tematică pentru protecția solului
 Strategia privind schimbările climatice
 Strategia pentru reciclarea și prevenirea producerii deșeurilor
 Strategia privind mediul și sănătatea
 Strategia pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă
 Strategia tematică referitoare la mediul urban.
Ele sunt rezultatul noii abordări a PAM 5 şi a tendinţei inovatoare a
PAM 6, care prevede creşterea numărului instrumentelor de implementare a
politicii de mediu şi care promovează acţiunile orizontale şi integrate.
În România, documentele strategice de referinţă care stabilesc
politica actuală a României în domeniul protecției mediului (fără a ne referi
la documentele specifice), indiferent ca vorbim despre dezvoltare durabilă,
mediu urban, schimbări climatice, biodiversitate sunt următoarele: Tratatul
de Aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, şi
protocoalele anexate cuprinzând angajamentele concrete ale României de
transpunere, implementare şi control al aplicării întregului acquis comunitar,
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Planul aţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) ce reprezintă documentul
de planificare strategică şi programare financiară multianuală care
orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţării în
concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Cadrul
Strategic aţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia
Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale
Instrumentelor Financiare ale UE în cadrul politicii de coeziune economică
şi socială şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare
2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin Orientările Strategice Comunitare
privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia de la Lisabona revizuită,
Strategia aţională de Dezvoltarea Durabilă 2010 – 2030 care stabileşte
obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi
realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă.
În concluzie, politica de protecție a mediului, ca parte a politicii
generale de dezvoltare economico-socială, poate fi concepută numai în
contextul general al politicii de dezvoltare a țării, cu prognozare economică
și socială pe termen lung (LUPAN 2009, p. 24). Așadar politicile de mediu
trebuie să se armonizeze cu programele de dezvoltare din toate domeniile.
3.1. Dezvoltarea durabilă (DD)
Esenţa DD presupune ca problemele dezvoltării economice să fie
soluţionate numai ţinându-se cont de cerinţele de mediu şi de necesităţile
asigurării sociale. Faptul că evoluțiile economice și sociale ale statelor
lumii nu mai pot fi separate de consecințele activității umane asupra
cadrului natural s-a evidențiat în nenumărate declarații de principii ale
conferințelor și ale altor întruniri internaționale. În raportul din 1972 al
Clubului de la Roma intitulat „Limitele creșterii” (Raportul Meadows) erau
sintetizate datele privind evoluția a cinci parametri: creșterea populației,
impactul industrializării, efectele poluării, producția de alimente și
tendințele de epuizare a resurselor naturale, sugerând ca actualul model de
dezvoltare nu poate fi susținut pe termen lung. Luând în considerare toate
documentele programatice, scopurile DD sunt considerate ca fiind:
- Asigurarea dreptului populaţiei la un mediu favorabil de viaţă;
- Revizuirea politicii de utilizare extensivă a resurselor naturale și
folosirea acestora în limitele capacităţilor de regenerare;
- Asigurarea populaţiei cu minimul necesar de muncă, alimentaţie,
energie, apă, servicii comunale şi asistenţă medicală;
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-

Integrarea cerinţelor de mediu în toate deciziile economice şi
sociale;
- Crearea accesului la informaţia de mediu şi participarea publicului la
luarea deciziilor de mediu.
Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă a fost
adoptată în anul 2001, la întâlnirea internaţională de lucru de la Gothenburg
(Suedia), ca strategie pe termen lung ce concentrează politicile de
dezvoltare durabilă în domeniile: economic, social şi protecţia mediului şi
care a cunoscut o apreciere semnificativă în următorii ani. Tratatul asupra
Uniunii Europene (1992) a stabilit în mod formal conceptul dezvoltării
durabile în legislaţia UE. Punctul de plecare în formularea conceptului de
dezvoltare durabilă îl constituie Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu
și Dezvoltare a ONU, cunoscut şi sub numele Raportul Brundtland, care îl
defineşte ca fiind acea dezvoltare care este capabilă de a satisface cerinţele
generaţiei prezente, fară însă a se compromite şansa generaţiilor viitoare
de a-şi satisface la rândul lor propriile necesităţi. Prin însuşi caracterul ei,
dezvoltarea durabilă reprezintă nevoia de responsabilizare şi educaţie pentru
protecţia mediului, iar acest aspect este reflectat de evoluţia politicii Uniunii
din ultimii ani, politică marcată de trecerea de la o abordare bazată pe
sancţiuni, la una mai flexibilă, bazată pe stimulente, pe caracterul voluntar
al acţiunilor de protecţie a mediului.
Conceptul dezvoltării durabile este prezent în politica de mediu a UE
încă din PAM 5 şi se delimitează ca strategie de sine stătătoare în 2001, iar
în anul 2002 i-a fost adaugată o dimensiune externă la Barcelona. În anul
2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a strategiei,
publicând, în luna februarie, o evaluare critică a progreselor înregistrate
după 2001 care punctează şi direcţiile de acţiune care trebuie urmate în
continuare. În iunie 2005, şefii de state şi de guverne ai ţărilor Uniunii
Europene au adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltării
durabile care încorporează Agenda de la Lisabona revizuită pentru creşterea
economică şi crearea de noi locuri de muncă drept o componentă esenţială a
obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile.
În data de 13 decembrie 2005, Comisia Europeană a prezentat o
propunere de revizuire a Strategiei de la Gothenburg din 2001. Ca rezultat al
acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia de
Dezvoltare Durabilă reinnoită pentru o Europă extinsă. Responsabilitatea
pentru implementarea strategiei revine Uniunii Europene și statelor
membre, implicând toate componentele instituționale la nivel unional și
național. Strategia stabileşte obiectivele generale şi acţiunile concrete pentru
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şapte provocări prioritare pentru perioada următoare, multe dintre ele fiind
predominant de mediu:
- Schimbările climatice şi energia curată;
- Transportul durabil;
- Consumul şi producţie durabile;
- Conservarea şi gestionarea resurselor naturale;
- Sănătate publică;
- Incluziunea socială, demografia şi migraţia;
- Sărăcia globală şi provocările dezvoltării durabile.
În vederea asigurării corelării echilibrate a componentelor
economice, ecologice și socio-culturale ale dezvoltării durabile, Strategia
UE statuează următoarele principii directoare:
- Promovarea și protecția drepturilor fundamentale ale omului;
- Solidaritatea în interiorul generațiilor și între generații;
- Cultivarea unei societăți deschise și democratice;
- Informarea și implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional;
- Implicarea mediului de afaceri și a partenerilor sociali;
- Coerența politicilor și calitatea guvernării la nivel local, regional,
național și global;
- Integrarea politicilor economice, sociale și de mediu prin evaluari de
impact și consultarea factorilor interesați (stakeholders);
- Utilizarea cunoștințelor moderne pentru asigurarea eficienței
economice și investiționale;
- Aplicarea principiului precauției în cazul informațiilor științifice
incerte;
- Aplicarea principiului „poluatorul plătește”.
Strategia UE stabilește, de asemenea, proceduri precise de
implementare, monitorizare, cu obligații de raportare din partea Comisiei
Europene și a statelor membre la fiecare doi ani asupra angajamentelor
asumate. Următorul termen pentru analizarea progreselor înregistrate și
revederea priorităților Strategiei UE de către Consiliul European a fost
septembrie 2009.
În iulie 2009, Comisia a adoptat revizuirea Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a UE (SDDUE). Aceasta subliniază că, în ultimii ani, UE a integrat
dezvoltarea durabilă într-o gamă largă a politicilor sale. UE a preluat
conducerea în lupta împotriva schimbărilor climatice şi promovarea unei
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Revizuirea face bilanţul
măsurilor de politică a UE în domeniile vizate de SDDUE şi lansează un
proces de reflecţie asupra viitorului SDDUE şi a relaţiei acesteia cu
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Strategia de la Lisabona (www.ec.europa.eu/environment/eussd/). În
decembrie 2009, Consiliul European (CONSILIUL EUROPEAN 2009, p. 8) a
afirmat că o serie de tendințe nedurabile necesită acțiune urgentă, fiind
necesare eforturi suplimentare, semnificative pentru a reduce schimbările
climatice și a se adapta la acestea, pentru a limita consumul ridicat de
energie în sectorul transporturilor și a stopa pierderea actuală a
biodiversității și a resurselor naturale. În viitor, va fi necesar să se acorde o
mai mare atenție procesului de trecere la o economie sigură și durabilă, cu
emisii scăzute de dioxid de carbon și cu consum redus. Acțiunile prioritare
ar trebui precizate mai bine în viitoarele revizuiri. Guvernanța, inclusiv
mecanismele de punere în aplicare, de monitorizare și de continuare, ar
trebui consolidată, de exemplu prin stabilirea unor legături mai clare cu
viitoarea strategie UE 2020 și cu alte strategii cu caracter transversal. Pentru
România, primul termen de raportare în ceea ce privește Strategia Națioanlă
pentru Dezvoltare Durabilă este luna iunie 2011.
Strategia ațională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030: În România, începând cu noiembrie 2008,
avem o nouă Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD), în
acord cu tendințele de dezvoltarea ale UE. Strategia vizează realizarea
următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung (GUVERNUL
ROMÂNIEI 2008, p. 4):
- Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile, conform exigențelor UE, în ansamblul programelor și politicilor
publice ale României.
- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referință la cifrele
anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai dezvoltării durabile.
- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din
acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor
dezvoltării durabile.
Fără a stabili o ierarhie rigidă a domeniilor prioritare de intervenție,
documentul identifică o serie de probleme care impun o atenție specială,
cum ar fi (GUVERNUL ROMÂNIEI 2008, p. 5): modernizarea accelerată a
sistemelor de educație și formare profesională și de sănătate publică, ținând
seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul acestora asupra
pieței muncii; anticiparea efectelor previzibile ale schimbărilor climatice și
elaborarea unor planuri de măsuri de contingență inter-sectoriale,
cuprinzând portofolii de soluții alternative pentru situații de criză generate
de fenomene naturale sau antropice; crearea unui mecanism funcțional
pentru a asigura folosirea celor mai bune tehnologii disponibile (Best
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Available Technologies – BAT) în deciziile investiționale din fonduri
publice pe plan național, regional și local pentru stimularea unor asemenea
decizii din partea capitalului privat; introducerea fermă a criteriilor de ecoeficiență în toate activitățile de producție sau servicii; asigurarea securității
și siguranței alimentare, inclusiv prin valorificarea avantajelor comparative
ale României în privința agriculturii organice etc.
3.2. Strategia tematică privind poluarea atmosferică
În anul 2005, Comisia Europeană a făcut cunoscută Strategia
tematică privind poluarea atmosferică (COMISIÓN EUROPEA 2005a). Este
una din cele șapte strategii tematice stabilite în cel de al 6-lea PAM, fiind
prima strategie adoptată în mod formal de Comisie. Ea vine să completeze
cadrul legislativ existent, definind obiectivele în materie de poluare
atmosferică (de exemplu, reducerea cu până la 43% a zonelor în care
ecosistemele sunt supuse eutrofizării, reducerea cu până la 47% a
mortalității cauzate de expunerea la particule), propunând măsuri care
trebuie luate pe termen lung, până în anul 2020. Printre măsurile propuse se
numără: adaptarea legislației existente, îndreptarea atenției mai cu seamă pe
poluanții cei mai nocivi, implicarea mai puternică a sectoarelor care pot
influența poluarea aerului. Unul dintre elementele esențiale ale strategiei
este simplificarea cadrului legislativ. Din acest motiv, s-a alăturat
documentului strategiei o propunere de revizuire a legislației privind
calitatea aerului, care urmărește fuziunea directivei-cadru (Directiva nr.
96/62/CE privind evaluarea și gestionarea calității aerului, înlocuită din
iunie 2010 cu Directiva nr. 2008/50/CE) cu alte trei directive (Directiva nr.
1999/30/CE, Directiva nr. 2000/69/CE, Directiva nr. 2002/3/CE) și cu o
decizie privind schimbul de informații (Decizia nr. 97/101/CE). Noua
propunere - Directiva PE și a Consiliului privind calitatea aerului și o
atmosferă de calitate în Europa (COMISIÓN EUROPEA 2005b) modernizează
dispozițiile privind evaluarea și gestinonarea calității aerului, în special prin
intermediul obligației impuse SM de a elabora planuri și programe care să
garanteze respectarea limitelor stabilite.
Strategia naţională privind protecţia atmosferei aprobată prin H.G.
nr. 586/2004, are ca scop asigurarea cadrului organizatoric, instituţional şi
legal de cooperare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competențe în
domeniul protecţiei atmosferei şi al evaluării şi gestionării calităţii aerului
pe teritoriul României.
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Strategia națională privind protecția atmosferei urmărește
(www.mmediu.ro/protectia_mediului/calitate_aer.htm):
- Menținerea calității aerului în zonele și aglomerările în care aceasta
se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru
indicatorii de calitate;
- Îmbunătățirea calității aerului în zonele și aglomerările în care
acesta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare
pentru indicatorii de calitate;
- Adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a
efectelor negative asupra mediului (inclusiv în context transfrontier);
- Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele
internaţionale la care România este parte şi participarea la
cooperarea internaţională în domeniu.
3.3. Strategia pentru diversitate biologică
Adoptată în 1998, această strategie oferă cadrul pentru elaborarea de
politici şi instrumente care să permită îndeplinirea obligaţiilor stabilite în
Convenţia de la Rio de Janeiro privind diversitatea biologică. Strategia se
axează pe patru teme principale:
Conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice;
Repartizarea beneficiilor derivate din utilizarea resurselor genetice;
Identificarea, stabilirea, monitorizarea şi schimbul de informaţii;
Educaţie, formare profesională şi sensibilizare.
Dintre obiectivele și măsurile de atingere a acestora, stabilite în
strategie, menționăm:
 Conservarea resurselor naturale: crearea și punerea în funcțiune a
rețelei „Natura 2000”, protejarea unor specii vulnerabile, aplicarea
unor instrumente cum ar fi Directiva-cadru apă, impulsionarea unor
inițiative internaționale, combaterea schimbărilor climatice etc.
Rețeaua „Natura 2000” se opune tendinţei actuale de fragmentare a
habitatelor naturale şi are ca fundament faptul real că dezvoltarea
sistemelor socio-economice se poate face numai pe baza sistemelor
ecologice naturale şi semi-naturale. Reţeaua „Natura 2000” este
alcătuită din: Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (APSA)
pentru protecţia păsărilor sălbatice (UE acceptă toate propunerile
trimise), Situri de Importanţă Comunitară (SIC) pentru protecţia
unor specii de floră şi faună, dar şi habitate, care după acceptarea
UE se vor transforma în Arii Speciale de Conservare (ASC).
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Obligaţiile legale ale statelor membre în domeniul protejării naturii
sunt incluse în Directiva Consiliului nr. 79/409/CEE privind
conservarea păsărilor sălbatice (Directiva „Păsări”) şi în Directiva
nr. 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor
de floră şi faună sălbatice (Directiva „Habitate”).
 Tursim: promovarea unui turism viabil din punct de vedere ecologic,
determinarea factorilor de atracție turistică în relație cu mediul și
diversitatea biologică.
 Agricultură: consolidarea conservării resurselor genetice care
servesc pentru alimentație, încurajarea bunelor practici agricole care
permit conservarea diversității genetice și reduc poluarea,
dezvoltarea de măsuri agroambientale, promovarea politicilor
comerciale care favorizează respectarea diversității biologice etc.
Pentru a atinge aceste obiective, strategia solicită dezvoltarea şi
punerea în aplicare a planurilor de acţiune sectoriale în următoarele
domenii: protecţia resurselor naturale (amintim Planul de acțiune pentru
biodiversitate în vederea conservării resurselor naturale din 2001),
agricultura (Planul de acțiune privind biodiversitate în agricultură din 2001),
pescuitul (Planul de acțiune privind biodiversitate în domeniul pescuitului,
2001) şi ajutor pentru dezvoltare şi cooperare economică (Planul de acțiune
privind biodiversitate în domeniul dezvoltării şi cooperării economice). Alte
domenii de acţiune nu sunt supuse planurilor de acţiune, dar se vor integra
în instrumentele existente sau vor beneficia de un tratament special, de
exemplu, în cadrul strategiei forestiere a Uniunii Europene sau în reforma
politicii agricole comune.
La nivel european conservarea biodiversităţii a căpătat însă o nouă
dimensiune, în ultimul timp punându-se foarte mult accentul pe înţelegerea
şi evaluarea peisajelor, ca sisteme dinamice supuse transformărilor naturale
şi ale societăţii. Peisajul reprezintă o parte de teritoriu perceput ca atare de
către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii
factorilor naturali şi/sau umani (MMP, GEF, PNUD 2010, p. 11). Pentru a
contribui în mod direct la conservarea peisajului, în anul 2000, a fost lansată
spre semnare Convenţia Europeană a Peisajului, ratificată de România prin
Legea nr. 451/2002. Aceasta subliniază importanţa salvării peisajelor nu atât
pentru valoarea estetică, cât, mai ales, pentru calitatea vieţii umane şi
naturale. În acest sens, conceptul de peisaj european a fost lărgit printr-o
serie de studii avansate realizate de organizaţia Lanscape Europe care a
lansat în dezbatere noţiunea de Euroscape 2020 şi Leisurescape 2020 ca
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ţintă pentru populaţia europeană în anul 2020, aceasta fiind pusă în discuţie
pe agenda politică a guvernării UE.
Implementarea Reţelei atura 2000 în România a fost o condiţie a
integrării ţării noastre în UE. Pentru aceasta, primul termen ce trebuia
respectat era începutul anului 2007 când, trebuia înaintată Comisiei
Europene, lista potenţialelor Situri de Importanţă Comunitară conform
Directivei „Habitate” şi a listei cu Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică
constituite conform Directivei „Păsări”.
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (modificată prin
O.U.G. nr. 154/2008 și Legea nr. 329/2009), care are ca scop garantarea
conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes
public major şi componentă fundamentală a strategiei pentru dezvoltare
durabilă.
Implementarea prevederilor Directivei nr. 79/409 EEC pentru
conservarea păsărilor sălbatice:
Obiective:
 Desemnarea prin legislaţia naţională a Ariilor de Protecţie
Specială Avifaunistică (SPA);
 Înaintarea listei de arii de protecţie specială avifaunistică
Comisiei Europeane;
 Protecţia speciilor de păsări stabilite prin directivă.
Schema de elaborare a Directivei privind păsările (nr. 79/409/EEC)
este oarecum similară celei descrise pentru Directiva privind habitatele, cu
excepţia faptului că nu mai există o împărţire pe capitole. În particular,
Capitolul „Conservarea habitatelor naturale şi habitatelor de specii” din
Directiva privind habitatele îşi găseşte un echivalent în articolele 3 şi 4 din
Directiva privind păsările. Între schemele adoptate de către cele două
Directive există o suprapunere. În primul rând, ariile de protecţie specială
clasificate în cadrul Directivei privind păsările, sunt acum integrate în
reţeaua Natura 2000. Articolul 3(1) din Directiva privind habitatele prevede
că „Reţeaua Natura 2000 va include ariile de protecţie specială clasificate de
către statele membre ca urmare a aplicării Directivei nr. 79/409/EEC”.
Comisia consideră că prevederile art. 6(2), (3) şi (4) din Directiva privind
habitatele sunt aplicabile ariilor de protecţie specială (art. 7, Directiva
privind habitatele). Prevederile art. 6(1) nu se aplică ariilor de protecţie
specială. Prevederi specifice ariilor de protecţie specială, analoage celor din
art. 6(1), se găsesc în art. 4(1) şi (2) din Directiva privind păsările. În
conformitate cu art. 4(1) din Directiva privind păsările, speciile de păsări
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cuprinse în Anexa I a acestui act normativ, necesită măsuri speciale de
conservare privind habitatele, în vederea asigurării supravieţuirii şi
înmulţirii în aria lor de distribuţie. În plus, fiecare stat membru trebuie să
aleagă arii de protecţie specială adecvate pentru conservarea acestor specii
şi să ia în considerare numărul şi întinderea acestora. Conform art. 4(2) din
Directiva privind păsările, speciile migratoare care nu sunt menţionate în
mod explicit în Anexa I, se bucură de aceleaşi măsuri de conservare privind
habitatele.
Implementarea prevederilor Directivei nr. 92/43/EEC asupra
conservării habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună:
Obiective:
 Constituirea unei reţele ecologice europene coerente de arii speciale
de conservare, sub numele de „Natura 2000”, alcătuită din situri care
includ tipurile de habitate naturale ce figurează în Anexa I şi
habitatele speciilor care figurează în Anexa II a Directivei.
 Să asigure măsuri de conservare specială a siturilor inclusiv a ariilor
de protecţie specială în conformitate cu Directiva nr. 79/409/EEC.
 Să se stabilească un sistem de strictă protecţie pentru speciile de
plante şi animale enumerate în Anexa 4 (art. 12, 13).
Directiva nr. 92/43/EEC poate fi împărţită în trei capitole. Capitolul
1 cuprinde art. 1 şi 2, şi poartă denumirea de Definiţii. Acest capitol
stabileşte scopul Directivei, şi anume: acela de a contribui la asigurarea
biodiversităţii prin conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei de pe
teritoriul european al statelor membre cărora li se aplică TCEE (devenit
ulterior TCE și apoi TFUE). Aici sunt cuprinse de asemenea măsurile care
trebuie prevăzute pentru a menţine şi reface anumite habitate şi specii la un
nivel favorabil de conservare [art. 2(2)]. În acelaşi timp, aceste măsuri
trebuie să ţină seama de cerinţele de ordin economic, social şi cultural,
precum şi de specificul local [art. 2(3)]. Nivelul favorabil de conservare este
definit de art. 1(e) pentru habitatele naturale şi de art. 1(i) pentru specii.
Nivelul de conservare pentru habitatele naturale, este favorabil atunci când:
domeniul natural şi suprafaţa pe care o acoperă habitatul sunt stabile sau în
creştere; există sau este probabil să existe în viitorul previzibil, structuri şi
funcţionalităţi specifice necesare menţinerii pe termen lung a habitatului;
nivelul conservării speciilor tipice este favorabil. Nivelul de conservare al
speciilor, este favorabil când: datele care privesc dinamica efectivelor din
speciile respective, indică o capacitate de autosusţinere pe termen lung şi
faptul că acestea constituie o componentă viabilă a habitatelor naturale în
care se găsesc; domeniul natural al speciilor nu este mai redus şi nici nu se
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întrevede probabilitatea ca acesta să fie redus în viitorul previzibil; există şi
probabil, va continua să existe un habitat suficient de mare pentru a asigura
menţinerea efectivelor speciilor pe termen lung.
Următoarele capitole descriu prevederile specifice ale Directivei
privind habitatele. Art. 3-11 se referă la „Conservarea habitatelor naturale şi
habitatelor de specii” şi cuprind prevederi şi cerinţe referitoare la înfiinţarea
şi conservarea reţelei „Natura 2000”. De un interes aparte se bucură art. 6,
care cuprinde prevederi referitoare la conservarea şi gestionarea ariilor
„Natura 2000”. Art. 12-16 sunt reunite sub titulatura „Protejarea speciilor”.
Aceste articole stabilesc măsurile de protejare a speciilor faunistice şi
floristice strict ocrotite, listate în Anexa IV din Directiva privind habitatele.
Măsurile sunt necesare pentru a asigura protejarea corespunzătoare a acelor
specii care se află în afara reţelei Natura 2000 şi care ar putea să nu
beneficieze de prevederile art. 6.
Comisia Europeană a anunțat, în data de 17 octombrie 2007,
inițierea procedurii de infringement împotriva României pentru
nerespectarea legislației UE din domeniul biodiversității. Conform unui
comunicat de presa al Executivului de la Bruxelles, România nu a reușit să
stabilească zone protejate speciale pentru păsările sălbatice migratoare sau
în pericol, încălcând astfel directiva privitoare la protejarea speciilor de
păsări sălbatice. Ca urmare a acestei proceduri, a fost elaborată O.U.G. nr.
154/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.
407/2006 prin care au fost modificate și completate o serie de articole și
anexe.
În România, până în prezent au fost elaborate două Strategii
Naționale și Planuri de Acțiune privind Protecția Biodiversității (SNPAPB),
prima în 1996, iar a doua în 2000, ca urmare a deciziei de aderare la
Uniunea Europeană şi de preluare a acquis-ului comunitar. Cea de-a treia
SNPACB se adresează perioadei 2010 – 2020 şi a fost realizată în cadrul
proiectului „Suportul pentru Conformarea Strategiei Naţionale şi a Planului
de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii cu CBD (Convenţia privind
Diversitatea Biologică) şi realizarea Mecanismului de Informare (ClearingHouse Mechanism – CHM)”.
Prin SNPACB, România îşi propune, pe termen mediu 2010-2020,
următoarele ţinte strategice generale (MMP, GEF, PNUD 2010, p. 42):
Ţinta 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor
degradate până în 2020.
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Ţinta 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în
toate politicile sectoriale până în 2020.
Ţinta 3: Promovarea cunoştinţelor, practicilor şi metodelor
inovatoare tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru
conservarea biodiversităţii, ca suport al dezvoltării durabile până în 2020.
Ţinta 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educației în domeniul
biodiversităţii până în 2020.
Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii
şi utilizarea durabilă a componentelor sale, urmare a analizei contextului
general de la nivel naţional şi a ameninţărilor la adresa biodiversităţii,
pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ” şi pentru împărţirea
echitabilă a benficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite
următoarele 10 obiective strategice:
A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general;
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale
de arii naturale protejate;
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile
protejate;
D. Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice;
E. Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invazive;
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce
decurg din utilizarea acestor resurse;
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor
tradiţionale;
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de
tehnologie;
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului.
Pentru fiecare obiectiv strategic, după analiza situaţiei existente la
momentul actual, a fost stabilit un set de obiective operaţionale şi un plan de
acţiuni.
3.4. Strategia tematică pentru protecția solului
Solul este o resursă naturală practic neregenerabilă, iar resursele pe
care le conţine pot varia în timp, în funcţie de condiţiile de gestionare şi
utilizare ale terenurilor. Creşterea cerinţelor umane şi sporirea activităţilor
economice creează presiuni din ce în ce mai mari asupra resurselor
terenurilor, conducând la competiţie şi situaţii conflictuale, ale căror
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rezultate constau într-o utilizare neraţională a terenurilor şi a resurselor lor
(IONESCU 2003, curs 9, p. 1; cu privire la compoziţia solului a se vedea
BLIEFERT & PERRAUD 2001, p. 343 şi DIŢOIU & HOLBAN 2005, p. 170-171).
Unul din obiectivele celui de-al 6-lea PAM, este de a proteja solul
împotriva poluării şi a eroziunii. Un prim pas pentru dezvoltarea unei
strategii în domeniu a fost făcut prin comunicarea COM (2002)179,
intitulată „Către o strategie tematică privind protecţia solului”. Elaborarea sa
este rezultatul unor consultări ample ale societății civile și a altor părți
interesate. Trebuie să menționăm că până în acest moment, solul nu a făcut
obiectul măsurilor de protecție specifică la nivelul UE, regăseam, însă
dispoziții dispersate referitoare la protecția mediului, care atingeau și acest
domeniu, în cadrul altor politici.
SM și institiuțiile UE vor trebui să integreze protecția solului în
politicile sectoriale ce ar putea avea un impact asupra acestuia, în special
fiind vorba despre agricultură, dezvoltare rurală, transporturi, cercetare.
Strategia (pentru detalii a se vedea COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES 2006a) și propunerea de directivă (COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES 2006b) care face parte din ea, prevăd, printre
altele, definirea zonelor de risc, a terenurile contaminate, precum și
reabilitarea solurilor degradate. Propunerea de directivă invocă necesitatea
elaborării şi a adoptării unui cadru legal uniform privind protecţia solului.
Astfel, se recunoaşte că legislaţia Uniunii include dispoziţii referitoare la
protecţia solului, de exemplu în cadrul legal cu privire la reziduuri,
agricultură, dezvoltare rurală, la produsele chimice, la prevenirea şi
controlul poluării industriale, a schimbării climatice, a protecţiei apei, etc,
dar niciuna dintre aceste dispoziţii nu protejează toate tipurile de sol, contra
tuturor proceselor de degradare. Propunerea este structurată pe cinci
capitole, ce cuprind dispoziții privind prevenirea riscurilor, ameliorare,
restaurare, inventarul terenurilor contaminate, procedura de identificare a
terenurilor contaminate, reabilitarea solului. Potrivit propunerii, SM au
obligaţia ca în termen de şapte ani de la intrarea în vigoare a directivei să
elaboreze o Strategie Naţională privind Reabilitarea care va fi revizuită o
dată la cinci ani.
Strategia tematică pentru protecția solului din UE, are în vedere
măsuri prin care se tinde la conservarea capacității solului de a-și îndeplini
funcțiile sale ecologice, economice, sociale și culturale. Strategia include și
stabilirea unui cadru legal care să permită protecția și utilizarea solului întro manieă durabilă, integrarea politicii de protecție a solului în politicile
naționale și în cele ale UE și, nu în ultimul rând, o mai mare conștientizare a
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populației. Propunerea de directivă reprezintă unul dintre elementele de
bază ale strategiei, care va permite SM să adopte dispoziții legale adaptate
condițiilor locale. Stabilește măsuri destinate să identifice problemele, să
prevină degradarea și să înlesnească reabilitarea solurilor contaminate sau
degradate
(www.europa.eu/legislation_summaries/environment/soil_protection/l2818_
es.htm). Comisia are în vedere revizuirea legislației în vigoare, mai ales a
Directivei Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecția mediului, în special
a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură,
versiunea consolidată, a Directivei nr. 2008/1/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat
al poluării (IPPC). O atenție deosebită va fi acordată posibilității de
includere a dispozițiilor privind protecția solului în Directiva-cadru apă nr.
2000/60/CE și în Strategia tematică pentru mediul marin (Directiva nr.
2008/56/CE de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul
politicii privind mediul marin, numită și Directiva-cadru „Strategia pentru
mediul marin”, care avea ca termen de transpunere în legislația națională
data de 15 iulie 2010, iar necesitatea transpunerii corecte și complete a
impus adoptarea O.U.G. nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea
strategiei pentru mediul marin).
În data de 10 mai 2007, Parlamentul European prin intermediul
Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a propus 43 de
amendamente cu privire la Strategia tematică pentru protejarea solului
[2006/2293(INI)]. Parlamentul European, prin Comisia pentru mediu,
sănătate publică şi siguranţă alimentară, a prezentat în 24 octombrie 2007 un
Raport referitor la strategia tematică pentru protecţia solului
[2006/2293(INI)]. Raportul cuprinde patru parţi: Propunerea de rezoluţie a
PE, Expunerea de motive, Avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi
siguranţă alimentară, Rezultatul votului final în Comisie. Astfel,
Parlamentul European face următoarele aprecieri (cu titlu exemplificativ)
(PE 2007, p. 4-10):
- Constată că degradarea solului are cauze şi efecte locale şi regionale şi că
efectele sporadice transfrontaliere sunt cauzate de factori geomorfologici
regionali şi, prin urmare, necesită măsuri interguvernamentale;
- Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la consecinţele degradării solului,
survenită pe cale naturală sau ca rezultat al activităţilor umane și subliniază
necesitatea unei strategii europene pentru identificarea şi rezolvarea
problemelor legate de degradarea solurilor;
- Consideră că imensa diversitate a tipurilor de soluri (320, cu numeroase
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subtipuri), pe lângă abordările naţionale ascendente (bottom-up), necesită şi
o strategie europeană care să se bazeze pe acţiuni de prevenire, sensibilizare
a publicului larg, informarea şi identificarea domeniilor de risc, în vederea
abordării acestei probleme la nivel european. PE solicită statelor membre
care nu au legislaţie în domeniul protecţiei solului să îşi asume
responsabilităţile în acest domeniu, luând, de asemenea, în considerare rolul
proprietarilor, accentuând faptul că autorităţile regionale şi locale trebuie să
joace un rol important în stabilirea obiectivelor şi planurilor pentru protecţia
solului;
- Subliniază faptul că solul este o resursă comună. Spre deosebire de apă,
aer şi biodiversitate, pentru care există deja dispoziţii legislative unionale
specifice, solul - care are un rol decisiv în producţia viabilă, pe termen lung,
a produselor alimentare, furajelor, fibrelor şi, într-o măsură din ce în ce mai
mare, a biomasei - nu este vizat de astfel de dispoziţii legislative;
- Susţine poziţia Comisiei, conform căreia este necesară adoptarea unei
directive-cadru privind protecţia solului, având în vedere rolul important pe
care îl are solul în abordarea unor provocări internaţionale cum ar fi
diminuarea productivităţii solului, a serviciilor ecosistemice şi a
biodiversităţii, cauzate de despăduriri, deteriorarea calităţii apei, formarea
de stepe, eroziunea continuă a solului, inundaţii şi alunecări de teren
repetate, precum şi în asigurarea unei producţii alimentare sigure şi în
cantităţi suficiente;.
Cu privire la Sinergia cu alte politici ale UE: se propune o evaluare
şi o analiză profundă a directivelor deja puse în aplicare în Uniunea
Europeană, cum ar fi directiva privind nitraţii şi cea privind apele subterane,
precum şi a măsurii în care SM îndeplinesc obligaţiile impuse fermierilor de
respectare a eco-condiţionalităţii; se consideră că, pe baza acestei analize,
pot fi formulate, dacă este cazul, măsuri obligatorii menite să promoveze
calitatea solului și, în consecință, va fi, de asemenea, posibilă efectuarea
unui schimb de informaţii în interiorul UE pentru a promova calitatea
solului; se susţin acţiunile şi calendarul propus de Comisie, în vederea
revizuirii Directivei privind nămolurile de epurare şi a Directivei privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării, precum şi în vederea evaluării
unor posibile sinergii între măsurile de protecţie a solului şi măsurile
cuprinse, printre altele, în Directiva-cadru privind apa; este invită, de
asemenea, Comisia să evalueze şi eventuale sinergii cu Directiva privind
deşeurile și să elaboreze cât mai curând posibil o directivă privind buna
gestionare a deşeurilor biologice, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri
biologice stocate în depozitele de deşeuri sau incinerate şi a promovării, în
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schimb, a producerii de compost şi de biogaz; se subliniază faptul că
reziduurile tratate şi compostul rezultate în urma producerii de biogaz şi
care sunt de o calitate satisfăcătoare ar putea avea o contribuţie
semnificativă la conservarea şi creşterea materiei organice din sol;
Cu privire la Schimbările climatice: se recunoaşte că schimbarea
modului în care este utilizat solul ar putea provoca o creştere a captării de
carbon sau a emisiilor de gaze cu efect de seră, de exemplu în cazul
despăduririlor sau în cazul în care sunt secate turbăriile, ca urmare a unei
fitoirigări sau a unei irigări necorespunzătoare sau în cazul în care sunt arate
pajiştile permanente, precum şi în cazul arării necorespunzătoare a
versanţilor; se recunoaşte nu numai că utilizarea solului are un impact
semnificativ asupra schimbărilor climatice, ci şi că schimbările climatice, la
rândul lor, pot provoca degradarea sau eroziunea severă a solului.
Cu privire la Agricultură: se constată că terenurile agricole
productive reprezintă o resursă din ce în ce mai rară la nivel mondial, ceea
ce indică necesitatea adoptării unor practici agricole durabile, care să
menţină calităţile valoroase ale solului; se reiterează invitaţia adresată
Comisiei de a crea un catalog al practicilor agricole şi al diverselor efecte
ale acestora asupra solului, astfel încât să poată fi promovate cele mai bune
practici agrotehnice, în concordanţă cu caracteristicile exploatării agricole şi
beneficiile aduse de aceasta solului şi mediului în general.
Cu privire la Biodiversitate: se consideră esenţială aplicarea
principiului precauţiei şi garantarea respectării integrale a celui de al 6-lea
PAM şi a legislaţiei de mediu a UE, cum ar fi directivele privind habitatele
şi păsările şi Directiva-cadru privind apa; se consideră, de asemenea, că
politicile Uniunii ar trebui revizuite, atunci când acest lucru este necesar,
astfel încât să prevină mai bine reducerea biodiversităţii.
Cu privire la Cercetare: se invită Comisia să promoveze cercetări
suplimentare privind rolul solului în protecţia biodiversităţii, precum şi a
biodiversităţii solului, în ceea ce priveşte procesele care stau la baza
funcţiilor solului, schimbările spaţiale şi temporale ale proceselor care
privesc solul, factorii ecologici, economici şi sociali care reprezintă
ameninţări la adresa solului, factorii care influenţează rolurile utilitare ale
solurilor pentru mediu, precum şi procedurile şi tehnologiile operaţionale
pentru protecţia şi remedierea solurilor.
Cu privire la Deşertificare şi formarea stepelor: se atrage atenţia,
în acest sens, că 14 SM sunt afectate de fenomenul de deşertificare, iar
restul de 13 state, chiar dacă nu sunt afectate de acest fenomen, sunt supuse
totuşi unor presiuni ecologice ca eroziunea şi salinizarea; se consideră că
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directiva-cadru va spori semnificativ punerea în aplicare a Convenţiei ONU
pentru combaterea deşertificării şi va consolida eforturile de prevenire şi
atenuare a deşertificării şi formării de stepe în statele membre afectate din
Uniunea Europeană, iar competenţele şi cunoştinţele acumulate în contextul
Strategiei tematice pentru protecţia solului, trebuie să fie transferate şi puse
la dispoziţia ţărilor în dezvoltare care sunt afectate de deşertificare.
Cu privire la Contaminare: se consideră că prevenirea contaminării
solului este foarte importantă pentru conservarea proprietăţilor fizice şi
chimice corespunzătoare ale solului, precum şi a calităţii solului şi pentru
asigurarea protecţiei altor elemente ale mediului natural şi, prin urmare,
Comisia este invitată să garanteze faptul că legislaţia UE actuală şi viitoare
respectă acest obiectiv.
Cu privire la Monitorizarea, impactul calamităţilor naturale,
formarea şi educaţia: Comisia este chemată să garanteze că protecţia
solului şi legăturile dintre acesta şi schimbările climatice, biodiversitatea,
despădurile, drenarea terenurilor, deşertificarea, formarea de stepe, scăderea
nivelului apelor subterane, eroziunea şi riscul sporit din cauza calamităţilor
naturale şi a celor provocate de om vor fi abordate în mod prioritar în cadrul
Monitorizării Globale pentru Mediu şi Securitate (MGMS) şi în cadrul
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European
Community); invită Comisia să promoveze cercetări suplimentare privind
riscurile sporite de inundaţii şi alunecări de teren, provocate de
impermeabilizare şi de subsidenţa solului, şi privind impactul sporit al
inundaţiilor, alunecărilor de teren şi al activităţilor seismice din cauza
densităţii crescânde a populaţiei şi a intensificării activităţilor în zonele de
coastă, în bazinele hidrografice şi în zonele din jurul vulcanilor, precum şi
în zonele cu emisii considerabile de CO2 şi SO2, şi să identifice cele mai
bune practici pentru abordarea acestor riscuri sporite; se solicită Comisiei să
iniţieze şi să elaboreze sisteme de încurajare a transferului de cunoştinţe
referitor la cele mai bune practici din legislaţiile naţionale privitoare la
protecţia solului.
La nivel internațional, în Agendei 21, Capitolul 10 („Abordarea
integrată a planificării şi managementului resurselor terenurilor”) este
special destinat planului de acţiune globală pentru protecţia şi
managementul resurselor terenurilor. Capitolul este dedicat unui singur
domeniu de programe, respectiv abordării integrate a planificării şi
managementului resurselor terenurilor, care se ocupă cu reorganizarea şi,
dacă este cazul, cu întărirea structurilor de luare a deciziilor, cuprinzând
politicile existente, procedurile de planificare şi management şi metodele
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care pot sprijini punerea în aplicare a abordării integrate a resurselor
terenurilor.
În cadrul sistemului juridic naţional, art. 136, al. 3 din Constituţia
României stabileşte: „Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul
aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele,
marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului
continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul
exclusiv al proprietăţii publice”.
Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, (republicată în
M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998), în art. 1 prevede că: „Terenurile de orice
fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de
domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al
României”. Art. 2 menționează că în funcţie de destinaţie, terenurile sunt
terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri cu destinaţie forestieră, terenuri
aflate permanent sub ape, terenuri din intravilan, terenuri cu destinaţii
speciale. Art. 79 face referiri la măsurile de proteție și ameliorare a solului
Protecţia şi ameliorarea solului se realizează prin lucrări de prevenire şi de
combatere a proceselor de degradare şi poluare a solului provocate de
fenomene naturale sau cauzate de activităţi economice şi sociale (al. 1);
Lucrările necesare pentru protecţia şi ameliorarea solului se stabilesc pe
bază de studii şi proiecte, întocmite la cerere de organele de cercetare şi
proiectare de specialitate, în corelare cu cele de amenajare şi organizare a
teritoriului, şi se execută de către deţinătorii terenurilor sau prin grija
acestora, de către unităţi specializate în execuţia unor asemenea lucrări (al.
2). Statul sprijină realizarea lucrărilor de protecţie şi ameliorare a solului,
suportând parţial sau total cheltuielile în limita alocaţiei bugetare aprobate,
pe baza notelor de fundamentare elaborate de unităţile de cercetare şi
proiectare, însuşite de organele agricole de specialitate judeţene şi aprobate
de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (al. 3).
Nici legea privind protecţia mediului nr. 265/2006 aprobată prin
O.U.G. nr. 195/2005 nu omite referiri la protecţia solului, a subsolului.
Conform art. 36 din O.U.G. nr. 195/2005, autorităţile publice centrale
competente conform legislaţiei specifice din domeniul chimicalelor, în
colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, au
printre obligaţii şi verificarea, prin reţeaua de laboratoare, a concentraţiilor
reziduurilor de produse de protecţie a plantelor în sol, recolte, furaje,
produse agroalimentare vegetale şi animale. Capitolul XI este dedicat
„Protecţiei solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre” (art. 65-69). Art.
65: „Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri
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adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului,
este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu”. Controlul respectării
reglementărilor legale privind protecţia, conservarea, amenajarea şi
folosirea judicioasă a solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre se
organizează şi se exercită de autorităţile competente pentru protecţia
mediului, precum şi, după caz, de alte autorităţi ale administraţiei publice
competente, potrivit dispoziţiilor legale (art. 67). Deţinătorii de terenuri, cu
orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o
activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii
(art. 68): a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea
calităţii mediului geologic; b) să asigure luarea măsurilor de salubrizare a
terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a
lungul căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigaţie; c) să respecte
orice alte obligaţii prevăzute de reglementările legale în domeniu.
Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din
afara fondului forestier şi ai pajiştilor, precum şi orice persoană fizică sau
juridică care desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu
juridic, au următoarele obligaţii (art. 69): a) să menţină suprafaţa împădurită
a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier,
inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor existente, fiind interzisă
reducerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; b) să exploateze
masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia măsuri de reîmpădurire şi,
respectiv de completare a regenerărilor naturale; c) să gestioneze
corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în condiţiile prevăzute de
lege; d) să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport
tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii
biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic; e) să respecte regimul
silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturii şi
protecţiei mediului; f) să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare
pentru pădurile cu funcţii speciale de protecţie, situate pe terenuri cu pante
foarte mari, cu procese de alunecare şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la
limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte
asemenea păduri; g) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea
vegetaţiei lemnoase de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de
protecţie a solului şi a resurselor de apă; h) să asigure exploatarea raţională,
organizarea şi amenajarea pajiştilor, în funcţie de capacitatea de refacere a
acestora; i) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol,
potrivit prevederilor legale în domeniu; j) să exploateze pajiştile, în limitele
bonităţii, cu numărul şi speciile de animale şi în perioada stabilită, în baza
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studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice; k) să protejeze
patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din cadrul ariilor
naturale protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de management şi
regulamentele specifice; l) să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului
despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte
asemenea ecosisteme terestre.
Art. 87 din O.U.G. nr. 195 menţionează că autoritatea publică
centrală în domeniul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale are
următoarele atribuţii şi răspunderi:
- asigură protecţia şi conservarea solurilor şi menţinerea patrimoniului
funciar.
Art. 94 din Legea nr. 265/2006, al. (2), lit. b) stabileşte că
„Persoanele fizice sau juridice care prospectează, explorează ori exploatează
resursele solului şi subsolului au următoarele obligaţii:
- să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau, după caz, celelalte
autorităţi competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care
pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia”. Art. 96, al.
2 (2), punctul 27 menționează că persoanele fizice şi juridice, care
prospectează, explorează sau exploatează resursele naturale, au obligaţia de
a remedia zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost
afectate.
Un rol esenţial în protecţia solurilor şi în prevenirea deteriorării
calităţii îl au lucrările de îmbunătăţire funciară. Amenajările de îmbunătăţiri
funciare sunt lucrări de construcţii complexe şi pedoameliorative care au
drept scop să promoveze dezvoltarea integrală şi durabilă a agriculturii
precum şi a zonelor rurale. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare este administratorul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de
interes naţional din România. Art. 1 din Legea nr. 138/2004 privind
îmbunătăţirile funciare, republicată în 2009, stabileşte ca obiective pentru
ameliorările funciare:
a) asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii
de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi
protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regularizarea
cursurilor de apă;
b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să
permită sau să stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile
vitipomicole, culturile agricole şi silvice;
c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sarăturate şi nisipoase,
precum şi protecţia împotriva poluării.
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Principiile care stau la baza realizării obiectivelor
îmbunătăţirilor funciare sunt (art. 4 din Legea nr. 138/2004 republicată):
a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare,
sistemelor de irigaţii sau desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare
împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului pentru asigurarea
protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;
b) consultarea şi, după caz, implicarea beneficiarilor, organizaţiilor
neguvernamentale şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile în luarea
deciziilor în scopul promovării adoptării raţionale, eficiente şi transparente a
acestora;
c) realizarea - în principal, de către proprietarii de teren, individual
sau prin organizaţiile de îmbunătăţiri funciare sau federaţiile de organizaţii
de îmbunătăţiri funciare a exploatării - întreţinerii şi reparaţiilor
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin,
inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea
costurilor acestor activităţi; statul intervine prin Administraţie şi prin
alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale
Administraţiei sau ale beneficiarilor amenajărilor declarate de utilitate
publică, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăşura ei înşişi
activităţi de îmbunătăţiri funciare;
d) exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se
prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi
poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu
standardele de mediu.
Efecte economice produse de amenajările de îmbunătăţiri
funciare (a se consulta şi www.anif.ro/strategie/)
 Prin aplicarea numai a irigaţiilor, producţiile agricole cresc în medie
cu 30-50% iar prin aplicarea irigaţiilor concomitent cu alte măsuri
agrotehnice, producţiile agricole se dublează, ceea ce conduce la
creşterea veniturilor în agricultură şi, implicit, a prosperităţii
producătorilor agricoli;
 Prin amenajările de îndiguire, desecare-drenaj şi combatere a
eroziunii solului, se redau circuitului agricol importante suprafeţe de
teren, efectul direct fiind creşterea suprafeţei arabile;
 Creşterea producţiilor agricole creează premisele trecerii agriculturii
de la faza de subzistenţă la faza de piaţă, prin excedentul de
produse.
Prin Ordinul comun nr. 242/197/2005 al Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
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Rurale s-a aprobat Programul de organizare a Sistemului naţional de
monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru
reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de
management al reziduurilor organice provenite din zootehnie. Sistemul
naţional de monitoring integrat al solului este gestionat de Institutul
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie şi Agrochimie şi
Protecţia Mediului. Printre atribuţiile sale se numără : identificarea şi
delimitarea cât mai exactă a zonelor vulnerabile şi potenţial vulnerabile la
poluarea cu nitraţi din surse agricole şi revizuirea acestora; supravegherea şi
monitorizarea concentraţiei, azotaţilor şi a altor compuşi ai azotului din sol
şi apele subterane (acvifere) precum şi a altor poluanţi din surse agricole.
Legislaţie națională specifică: Hotărâre de Guvern nr. 1408/2007
privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi
subsolului; Hotărâre de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în
care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate; Ordonanţă de
urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea
şi repararea prejudiciului asupra mediului; Legea nr. 265/2006 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie
2005 privind protecția mediului; Legea nr. 107/1999 pentru aprobarea OG
nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a
terenurilor degradate; Legea nr. 237/2004 pentru modificarea Legii minelor
nr. 85/2003; Legea minelor nr. 85/2003; Legea petrolului nr. 238/2004;
Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată în 2009; Ordinul
242/2005 pentru aprobarea organizării sistemului național de monitoring
integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea
aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și
potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați si pentru aprobarea Programului
de organizare a Sistemului Național de Monitoring Integrat al Solului.
3.5. Strategia referitoare la schimbările climatice
În anul 2005, Comisia Europeană a publicat Comunicarea
„Câștigarea luptei împotriva schimbărilor climatice mondiale”. În viziunea
Comisiei strategia trebuie să urmărească printre altele: extinderea luptei
împotriva schimbărilor climatice în toate ţările (cu responsabilităţi comune,
dar diferenţiate) şi sectoarele, utilizarea şi consolidarea instrumentelor de
piaţă (cum ar fi sistemul de comercializarea emisiilor introdus de UE),
consolidarea inovării, inclusiv punerea în aplicare, implementarea

97

tehnologiilor existente şi dezvoltarea de noi tehnologii. Printre actele cu
incidență în acest domeniu amintim Decizia nr. 280/2004/CE privind un
mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul
Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto,
Comunicarea Comisiei „Schimbări climatice, către o strategie comunitară
post Kyoto” (COM (98)353), Decizia nr. 2002/358/CE privind aprobarea, în
numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convențiacadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și
îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta, Directiva nr.
2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie
de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (transpusă prin H.G nr.
780/2006, privind stabilirea schemei de comercializare a emisiilor de gaze
cu efect de sera, completată prin H.G. nr. 133/2010) și de modificare a
Directivei Consiliului nr. 96/61/CE.
Guvernul României a adoptat, în iulie 2005, prin Hotărârea
Guvernului nr. 645/2005 prima Strategie Naţională privind Schimbările
Climatice (SNSC). Conform prevederilor din SNSC, s-a elaborat Planul
Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice (PNASC). PNASC este
principalul instrument de implementare a SNSC şi stabileşte modul în care
se vor raporta progresele realizate în implementare. PNASC desemnează
sarcini şi responsabilităţi pentru fiecare instituţie implicată şi identifică
actorii principali pentru fiecare acţiune specifică şi sarcină aferentă. PNASC
prevede termene clare pentru acţiunile ce urmează să fie întreprinse şi
identifică potenţialele surse de finanţare a acţiunilor specifice. Strategia
Națională privind Schimbările Climatice pentru perioada 2009-2012
definește politicile României de îndeplinire a obligațiilor ce îi revin în baza
acordurilor internaționale (Conventia-cadru a Națiunilor Unite asupra
Schimbărilor Climatice, Rio de Janeiro 1992 – ratificată prin Legea nr.
24/1994; Protocolul de la Kyoto 1997, ratificat de România prin Legea nr.
3/2001), ale acquisu-lui UE (Directiva nr. 2009/29/CE - Directiva pentru
modificarea Directivei nr. 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
Decizia nr. 2009/406/CE privind efortul SM de a reduce emisiile de gaze cu
efect de seră, astfel încât să se respecte angajamentele Comunităţii de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020; Directiva nr.
2009/28/CE privind promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;
Directiva nr. 2009/31/2009 referitoare la captarea şi stocarea geologică a
dioxidului de carbon) și priorităților țării noastrei în domeniul schimbărilor
climatice. Obiectivele generale se referă la: implementarea activităților de
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cooperare internațională și națională în vederea reducerii emisiilor de GES
și adaptării la efectele schimbărilor climatice pe termen scurt, mediu și lung;
dezvoltarea unei economii și societăți românești durabile, rezistente și
competitive.
3.6. Strategia privind prevenirea și reciclarea deșeurilor
Conform statisticilor Agenţiei Europene de Mediu, fiecare persoană
produce anual 3,5 tone de deşeuri în timp ce deşeurile provenite din
agricultură se ridică la 700 milioane de tone. Conform datelor Organizaţiei
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) cantitatea de deşeuri
generate în statele Uniunii Europene a crescut cu 10% în perioada 19901995 şi se prevede o creştere cu 45% pentru perioada 1995 – 2020 (PASCAL
2004, p.11). Majoritatea deşeurilor sunt fie incinerate, fie aruncate la gropile
de gunoi (67%), ambele metode aducând prejudicii mediului. Gropile de
gunoi nu numai că necesită terenuri, ci produc şi poluarea apei, aerului sau a
solului, prin eliminarea bioxidului de carbon şi a metanului în aer, a
chimicalelor sau pesticidelor în sol şi în apele subterane, poluare ce este
dăunătoare sănătăţii populaţiei, plantelor şi animalelor.
Considerăm necesar clarificarea noţiunii de „deşeu”, chiar dacă nici
o definiţie nu satisface în întregime această noţiune. Există mai multe
definiţii ale deşeului (CULIC & PETRESCU 2006, p. 14-15). Din punct de
vedere legislativ: Legea nr. 426/2001 defineşte deşeul ca „orice substanţă
sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa I B, pe care deţinătorul le
aruncă, are intenţia sau obligaţia de a le arunca”. Clasificarea categoriilor de
deșeuri o regăsim în Anexa I B din Ordonanţă de urgenţă nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor (modificată în 2006). Din punct de vedere al
protecţiei mediului: un deşeu constituie o ameninţare din momentul în care
acesta intră în contact cu mediul. Definiţia deşeurilor este aplicată de
autorităţile competente prevăzute în Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru
privind deşeurile), de la caz la caz, cu ocazia transportării deşeurilor sau a
acordării permiselor. În general, este clar ceea ce reprezintă şi ce nu
reprezintă un deşeu. Cu toate acestea, există numeroase probleme în ceea ce
priveşte interpretarea acestei definiţii. Una dintre acestea este distincţia între
materialele care nu reprezintă obiectivul principal al unui proces de
producţie, dar care pot fi considerate subproduse şi cele care trebuie
considerate deşeuri. În realitate, nu există o distincţie clară, ci mai degrabă o
largă varietate de situaţii tehnice cu riscuri şi impacturi de mediu variate şi
un anumit număr de zone gri. Totuşi, pentru a putea aplica legislaţia din
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domeniul mediului, este necesară trasarea unei linii clare între cele două
situaţii juridice, de la caz la caz – deşeu sau non-deşeu [COM(2007) 59 final
p. 3]. Un rol clarificator pentru a face distincţia între deşeuri şi non-deşeuri
în contextul unui proces de producţie, îl are Comunicarea interpretativă a
Comisie către Consiliu și Parlamentul European privind deşeurile şi
subprodusele (2007). Aceasta nu este relevantă, însă în ceea ce priveşte alte
deşeuri, precum cele municipale sau altele asemenea, şi nici în ceea ce
priveşte reziduurile de consum. Nu se referă la modul în care un produs
poate deveni deşeu, sau la momentul în care un deşeu încetează să mai
reprezinte un deşeu. Nu se referă la deşeurile care nu fac obiectul
Directivei-cadru privind deşeurile. CEJ a declarat în mod consecvent că
definiţia deşeurilor trebuie interpretată în sens larg, pentru a fi conformă cu
obiectivul Directivei-cadru. Curtea a subliniat în diverse ocazii faptul că
statutul de deşeu al unui material depinde de anumite circumstanţe specifice
şi că, în consecinţă, decizia trebuie adoptată de autoritatea competentă de la
caz la caz. CEJ a menţionat că un reziduu de producţie este un produs care
nu reprezintă rezultatul vizat al procesului de producţie. În consecinţă,
pentru a stabili dacă un material reprezintă sau nu un deşeu trebuie mai întâi
să se determine dacă producătorul a ales în mod deliberat să producă
materialul în discuţie [COM(2007) 59 final, p. 6]. Chiar şi în cazul în care
un material este considerat un reziduu de producţie, Curtea a indicat că
acesta nu reprezintă în mod obligatoriu un deşeu. Caracteristicile
materialului în ceea ce priveşte posibilitatea de a-l utiliza în economie pot
indica faptul că acesta nu trebuie considerat un deşeu. În cazul în care există
posibilitatea ca materialul să nu poată fi folosit, să nu îndeplinească
specificaţiile tehnice necesare pentru utilizare sau în cazul în care nu există
o piaţă pentru materialul în cauză, atunci se va considera că materialul
reprezintă un deşeu. În cazul în care ulterior se dovedeşte că deşeul poate
servi unui scop util, materialul îşi va pierde statutul de deşeu în momentul în
care va deveni un produs recuperabil. În anumite situaţii, există posibilitatea
ca un anumit procent dintr-un material să fie folosit, iar restul să fie necesar
a fi înlăturat. În cazul în care, în conformitate cu decizia autorităţii
competente, o anumită utilizare nu poate fi garantată pentru întreaga
cantitate de material vizată, atunci materialul va fi considerat deşeu. În mod
similar, în cazul în care materialul va fi stocat pe termen nelimitat, anterior
unei utilizări posibile, dar nesigure, atunci va trebui considerat deşeu pe
durata stocării. CEJ enumeră o întreagă gamă de factori care pot indica
statutul de deşeu al unui material. Niciunul dintre aceste elemente nu este
absolut decisiv, dar ele pot fi utile în anumite cazuri :

100

- Nu se poate prevedea nicio altă utilizare cu excepţia evacuării, sau
utilizarea prezintă un impact ridicat asupra mediului sau impune măsuri
speciale de protecţie;
- Metoda de tratare a materialului în discuţie reprezintă o metodă
standard de tratare a deşeurilor ;
- Întreprinderea consideră materialul ca reprezentând un deşeu;
- Întreprinderea încearcă să limiteze cantitatea de material produs.
Strategia privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor este una din cele
şapte prevăzute în cadrul celui de al 6-lea PAM. Această strategie („Un pas
înainte în utilizarea durabilă a resurselor - O strategie tematică privind
prevenirea şi reciclarea deşeurilor”, [COM(2005)666] stabilește direcțiile şi
prezintă măsurile pentru a reduce presiunile asupra mediului determinate de
producţia şi gestionarea deşeurilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să se
realizeze o fuziune a directivei-cadru privind deşeurile (Directiva nr.
2006/12/CE privind deșeurile abrogată prin Directiva nr. 2008/98/CE) cu
directiva privind deşeurile periculoase şi uleiurile uzate (Directiva nr.
91/689/EEC privind deșeurile periculoase, Directiva nr. 75/439/EEC privind
uleiurile uzate, amendată de Directiva nr. 87/101/EEC și de Directiva nr.
91/692/EEC), eliminarea suprapunerilor dintre directiva-cadru privind
deşeurile şi directiva IPPC (de exemplu, în ceea ce priveşte acordarea
permiselor), consolidarea celor trei directive privind deșeurile provenind din
industria dioxidului de titan. În plus, se clarifică câteva noțiuni: se introduce
o definiţie a reciclării în directiva-cadru privind deşeurile, se propune o
nouă definiţie a activităţilor de recuperare şi eliminare pentru a promova
cele mai bune practici de mediu, în acest sens, se creează niveluri de
eficienţă pentru a face o distincţie între activitățile de recuperare şi cele de
eliminare; propunerea de directivă-cadru care însoţeşte strategia prevede
stabilirea unor criterii de mediu pentru a determina când un deşeu încetează
să mai fie un deșeu, se clarifică definiții ale deșeurilor care în varianta
actuală creează insecuritate juridică şi costurile administrative. Strategia
urmărește limitarea producţiei de deşeuri, dar nu include niciun obiectiv
general cantitativ cu privire la aceasta, având în vedere că astfel de obiective
nu conduc întotdeauna la o îmbunătăţire a calității mediului. Strategia are
drept scop încurajarea industriei de reciclare, în vederea reintroducerii
deşeurilor în circuitul economic, sub formă de produse de calitate, reducând
la
minim
impactului
negativ
asupra
mediului
(www.europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l2
8168_es.htm).
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Obiectivul strategiei este eliminarea relaţiei cauzale dintre rata
creşterii economice/utilizarea resurselor şi cea a producerii deşeurilor. Sunt
identificate următoarele aspecte principale (PRISECARU 2004, p. 254):
→ Pentru formularea unei politici bune de prevenire a
deşeurilor este necesară o analiză ştiinţifică, iar în prezent
nu există date statistice de încredere;
→ În privinţa reciclării, trebuie să se pună accentul pe
materiale în locul accentului pe produse care şi-au
încheiat perioada de viaţă;
→ O nouă dezbatere asupra definiţiei deşeurilor;
→ Necesitatea stabilirii unui nivel de reciclare comun
tuturor statelor membre, etc.
UE urmăreşte reducerea, în perioada 2000-2010, cu 20% a cantităţii
de deşeuri generate şi cu 50% până în anul 2050. Politica Uniunii în
managementul deşeurilor implică trei strategii complementare (COM (2003)
301) (PASCAL 2004, p.18):
 Eliminarea producerii deşeurilor la sursă prin îmbunătăţirea
design-ului produselor; prevenirea şi eliminarea producerii
deşeurilor este strâns legată de îmbunătăţirea metodelor de fabricare
a produselor, metode prin care pot fi influenţaţi consumatorii în a
cere şi a consuma produse ecologice şi care să necesite folosirea
redusă a ambalajelor.
 Încurajarea reciclării şi refolosirii deşeurilor: se încurajează
recuperarea unei cantităţi cât mai mare de deşeuri şi reciclarea lor.
Comisia Europeană a identificat câteva „surse” de deşeuri cărora li
se acordă o importanţă prioritară, având drept scop reducerea
impactului acestora asupra mediului. Aceste „surse” se referă la
ambalaje şi deşeurile de ambalaje, baterii şi acumulatori sau
deşeurile electrice şi electronice.
 Reducerea poluării cauzată de incinerarea deşeurilor: în cazurile
în care deşeurile nu pot fi refolosite şi reciclate, se recomandă
incinerarea acestora, apelându-se la gropile de gunoi ca ultimă
soluţie în depozitarea deşeurilor. Folosirea incinerării, ca şi a
gropilor de gunoi, impun o monitorizare atentă datorită prejudiciilor
ce pot fi aduse mediului, motiv pentru care au fost aprobate directive
ce stabilesc linii directoare stricte privind managementul diferitelor
tipuri de deşeuri, a gropilor de gunoi sau a limitării emisiilor
provenite din incineratoare.
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Un rol important în îndeplinirea obiectivelor stabilite este și
promovarea Politicii Integrate a Produselor (PIP). PIP are la bază Carta
verde a unei politici integrate a produselor (februarie 2001) şi există ca
strategie începând din iunie 2003, odată cu adoptarea de către Comisie a
comunicării aferente. PIP urmăreşte să minimizeze degradarea pe care unele
produse o cauzează mediului pe durata ciclului lor de viaţă şi propune o
abordare voluntară în vederea „produselor verzi”, precum şi o strânsă
cooperare cu părţile interesate. Principiile de bază ale acestei strategii sunt:
1) pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, trebuie să se
ia în considerare gândirea în perspectivă a ciclului de viaţă al produselor de
la producerea până la sfârşitul vieţii produsului;
2) implicarea pieţei, prin crearea de stimulente în vederea încurajării
cererii şi ofertei de „produse verzi” (acele produse ce nu dăunează mediului,
art. 4, al. k din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată
prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 prevede ca modalitate de implementare
a obiectivelor strategice şi „Recunoaşterea produselor cu impact redus
asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice”);
3) implicarea celor interesaţi şi încurajarea cooperării între
consumatori, producători/distribuitori şi forurile politice;
4) descreşterea permanentă a impactului pe parcursul ciclului de
viaţă al produsului;
5) crearea şi utilizarea de instrumente variate care să răspundă
diversităţii produselor (instrumentele pe baza acordurilor voluntare sunt
primordiale, dar vor fi necesare şi măsuri obligatorii).
În ceea ce priveşte implementarea sa, au fost identificate două
direcţii de acţiune :
- Stabilirea de „condiţii-cadru” pentru îmbunătăţirea continuă a
impactului produselor asupra mediului, în toate fazele ciclului de viaţă, de la
producere, utilizare şi până la eliminare ;
- Crearea unei „abordări specifice produsului”, adică identificarea
celor mai dăunătoare produse la adresa mediului şi dezvoltarea de proiecte
pilot pentru demonstrarea practică a beneficiilor aplicării PIP.
Aceasată strategie are un potenţial ridicat de promovare a unei
atitudini centrată pe preocuparea pentru mediu, atât din partea
producătorilor, cât şi a consumatorilor – ceea ce, pe termen lung, poate
genera formarea unui mecanism autoreglabil de selecţie a tipurilor de
produse aflate pe piaţă, în funcţie de potenţialul lor dăunător asupra
mediului. Pentru a asigura eficacitatea acestei strategii, Comisia a prevăzut
o revizuire a sa la fiecare trei ani.
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Putem spune că, legislația UE din sectorul deșeurilor este structurată
pe cinci categorii și acoperă (POHOAȚĂ, p. 113-114):
 Prevenirea producerii de deșeuri prin tehnologii și produse;
 Reciclarea și reutilizarea;
 Optimizarea procesului de depozitare finală;
 Reglementarea transporturilor de deșeuri;
 Acțiunile de remediere a amplasamentelor poluate.
Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile (Directiva-cadru
privind deșeurile – DCD, abrogă Directiva nr. 2006/12/CE privind
deșeurile): cerințele, definițiile și principiile de bază referitoare la
gestionarea deșeurilor în Comunitate sunt stabilite în Directiva-cadru
privind deșeurile. Această directivă introduce o definiție a deșeurilor, obligă
statele membre să instituie rețele adecvate de instalații de eliminare a
deșeurilor, introduce o ierarhie de gestionare a deșeurilor care favorizează
cu prioritate prevenirea producerii de deșeuri față de recuperarea acestora,
eliminarea reprezentând ultima soluție.
Directiva obligă statele membre să asigure că deșeurile sunt
recuperate sau eliminate fără a pune în pericol sănătatea umană sau mediul
și, interzice abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a
deșeurilor. De asemenea, impune SM să întocmească planuri naționale de
gestionare a deșeurilor (PNGD) și introduce obligația de obținere a unei
autorizații pentru manipularea lor. În 2009, se aflau încă în curs, în legătură
cu DCD, 11 cauze privind eșecul structural și generalizat de a soluționa
problema descărcărilor ilegale de deșeuri, 10 cauze privind aplicarea
necorespunzătoare, 4 cauze privind planificarea în domeniul deșeurilor și 3
cauze privind neconformitatea dispozițiilor de drept intern cu directiva.
Directiva nr. 91/689/CEE privind deșeurile periculoase:
introduce o definiție precisă și uniformă a deșeurilor periculoase și vizează
asigurarea unei gestionări ecologice a acestui flux de deșeuri. Se impun o
serie de controale, pe lângă cele stabilite în DCD, privind gestionarea
deșeurilor periculoase, inclusiv cerințe de trasabilitate, interzicerea
amestecării deșeurilor periculoase cu alte deșeuri, obligația de notificare a
Comisiei cu privire la deșeurile care prezintă proprietăți periculoase, dar
care nu sunt clasificate ca atare. Există în special îndoieli cu privire la
aplicarea interdicției de amestecare a deșeurilor și a scutirilor aferente de la
această interdicție, precum și de la cerințele privind autorizarea. Câteva state
membre nu au asigurat regularitatea inspecțiilor. De asemenea, există
preocupări cu privire la cerințele de raportare pentru producători. A fost
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identificat un caz de lipsă a unor reguli clare de ambalare și etichetare a
deșeurilor periculoase, care trebuie urmărit în continuare.
Măsuri ale Comisiei în vederea ameliorării implementării legislației
privind deșeurile (COMISIA EUROPEANĂ 2009): Peste 20 % din toate cauzele
deschise privind încălcarea dreptului UE în domeniul mediului sunt legate
de legislația în materie de deșeuri. Începând cu 2007, Comisia a luat măsuri
suplimentare pentru a ameliora implementarea, lansând o serie de acțiuni de
promovare a conformității, inclusiv 36 de evenimente de sporire a gradului
de conștientizare și de schimb de informații, documente orientative pentru
statele membre cu privire la un număr de aspecte cheie legate de legislația
Uniunii în materie de deșeuri, acțiuni de aplicare și activități de inspecție
comune în SM, în strânsă cooperare cu IMPEL (Reţeaua Uniunii Europene
pentru Implementarea şi Aplicarea Legislaţiei de Mediu), realizarea unei
faze pilot a unui serviciu de asistență pentru implementarea legislației
unionale în materie de deșeuri. În prezent se realizează studii suplimentare
pentru a explora moduri optime de soluționare a problemelor de
implementare în viitor, inclusiv un studiu de fezabilitate cu privire la
instituirea unui organism european de monitorizare și asistență pentru
implementarea legislației în materie de deșeuri.
Situația implementării în practică rămâne problematică în cazul
Directivei-cadru privind deșeurile, al Directivei privind depozitele de
deșeuri și al Regulamentului privind transporturile de deșeuri, fiind necesare
eforturi coordonate pentru a se ajunge la o situație conformă cu legislația.
Sunt necesare acțiuni pentru soluționarea deficiențelor semnificative
constatate în ceea ce privește infrastructura de gestionare a deșeurilor,
precum și pentru soluționarea problemei legate de existența depozitelor
ilegale de deșeuri într-un număr considerabil de state membre și a multe
transporturi ilegale de deșeuri, în principal deșeuri electronice și vehicule
scoase din uz. În special, este recomandabil ca, împreună cu Comisia,
statele membre și IMPEL să își intensifice acțiunile în vederea rezolvării
lacunelor de implementare a Directivei privind depozitele de deșeuri.
În România, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD)
a fost elaborată pentru perioada 2003 – 2013, urmând a fi revizuită periodic
în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului.
La nivel național Directiva-cadru privind deşeurile a fost transpusă
în legislaţia României prin: O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
aprobată prin Legea nr. 426/2001, modificată şi completată de O.U.G. nr.
61/2006, aprobată prin Legea 27/2007; H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv
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deşeurile periculoase – a abrogat H.G. 155/1999. Consecință a transpunerii
şi implementării Directivei Cadru a Deşeurilor este elaborarea, promovarea,
implementarea şi monitorizarea implementării:
•
Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor (SNGD);
•
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD);
•
Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD);
•
Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD).
PNGD a fost elaborat pe baza Strategiei Naţionale de Gestiune a
Deşeurilor şi a datelor referitoare la deşeuri, precum şi a necesităţilor
identificate în planurile judeţene de gestionare a deşeurilor elaborate de
autorităţile teritoriale de protecţia mediului.
3.7. Strategia europeană de mediu şi sănătate (SCALE)
De la început, politica de mediu a avut drept obiectiv îmbunătăţirea
sănătăţii. Art. 152-174 din Tratatul de la Amsterdam au reprezentat baza
legală a acţiunilor UE în ceea ce priveşte mediul şi sănătatea, iar obiectivele
şi acţiunile necesare au fost incluse în cel de al 6-lea PAM.
Această strategie are în vedere relaţia complexă şi direct cauzală
existentă între poluarea, schimbarea caracteristicilor mediului şi sănătatea
umană. SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument,
Evaluation) este rezultatul preocupării constante a Comisiei Europene în
această direcţie şi a fost iniţiată în iunie 2003, fiind elaborată prin
colaborarea dintre DG Mediu cu DG Cercetare şi DG Sănătate. Elementul
de noutate al acestei strategii este centrarea pe sănătatea copiilor – care
reprezintă cel mai vulnerabil grup social şi cel mai afectat de efectele
poluării mediului – spre deosebire de restul legislaţiei de mediu, care este
bazată pe norme şi standarde pentru adulţi. Dezvoltarea acestei strategii
urmează să se facă ciclic. Primul ciclu (2004-2010) urmărește legătura
dintre factorii de mediu și: bolile respiratorii, alergiile infantile, problemele
în dezvoltarea neurologică, cancerul infantil, bolile sistemului endocrin.
Pentru dezvoltarea acestei strategii, Comisia are în vedere o serie de
întâlniri cu părţile interesate, în vederea stabilirii unor grupuri de lucru şi
grupuri consultative, precum şi în scopul determinării rolului acestora din
urmă în cadrul implemetării SCALE. UE participă în cadrul diverselor
activităţi internaţionale, cum ar fi Carta Europeană pentru Mediu şi Sănătate
şi în proiectul „Un Mediu Sănătos pentru Copii”, ce se desfășoară în
colaborare cu OMS.
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Art. 4, al. s din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată prin Legea nr. 265/2006 prevede ca modalitate de implementare a
obiectivelor strategice şi înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care
periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor.
3.8. Strategia pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă
În anul 2009, Comisia a trimis către PE, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, comunicatul „O
abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor
provocate de om” (COM(2009)82 final) care urmărește identificarea
măsurilor care ar putea fi incluse într-o strategie comunitară pentru
prevenirea dezastrelor naturale și a dezastrelor provocate de om, pe baza și
prin interrelaționarea măsurilor existente. Comunitatea a elaborat deja un set
de instrumente cu scopul de a aborda diverse aspecte legate de pregătirea,
reacția și redresarea în cazul producerii unor dezastre. De asemenea, există
o serie de inițiative ce vizează inundațiile (Directiva nr. 2007/60/CE privind
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații), dezastrele tehnologice
(Directiva nr. 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de
accidente majore care implică substanțe periculoase, Directiva Seveso) și
deversările de petrol (Regulamentul nr. 1726/2003, prin care se interzice
intrarea petrolierelor cu cocă simplă în porturile europene și Regulamentul
nr. 2038/2006 privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene
pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de
nave), care abordează elemente ale prevenirii dezastrelor. Cu toate acestea,
nu există la nivelul Uniunii o abordare strategică în materie de
prevenire a dezastrelor. Comunicarea reprezintă o continuare a
angajamentului luat de Comisie de a elabora propuneri privind prevenirea
dezastrelor și constituie un răspuns la apelurile lansate de Parlamentul
European (Rezoluția Parlamentului European din 19 iunie 2008 privind
accelerarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de dezastre,
Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 privind impactul
regional al cutremurelor) și de Consiliu (Concluziile Consiliului din 16
iunie 2008) referitoare la intensificarea măsurilor de prevenire a dezastrelor
și de atenuare a efectelor acestora. Aceasta contribuie la implementarea
Cadrului de acțiune de la Hyogo pentru perioada 2005-2015 (Adoptat la
Conferința mondială privind reducerea dezastrelor) și reprezintă o parte a
unui pachet care include o dimensiune externă și una internă (Strategia UE
privind contribuția la reducerea riscurilor de dezastre în țările în curs de
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dezvoltare (COM (2009)84). Comisia a subliniat necesitatea prevenirii
dezastrelor în cadrul viitoarelor inițiative de cooperare cu țări terțe, în
special: cu țările candidate și cu țările potențial candidate, prin intermediul
participării acestora sau al asocierii lor la mecanismul comunitar, precum și
al implementării inițiativei privind reducerea riscurilor de dezastre; în cadrul
politicii europene de vecinătate (PEV)1, prin consolidarea capitolului din
acordurile existente consacrat prevenirii dezastrelor; prin intermediul
programului pentru prevenirea, pregătirea și reacția la dezastrele naturale și
la cele provocate de om (Programme for Prevention, Preparedness and
Response to natural and man-made Disasters – PPRD, Procesul de la
Barcelona: conferința ministerială „Uniunea pentru Mediterana” – declarație
finală, Marseille, 4 noiembrie 2008) în cadrul parteneriatului euromediteranean; cu partenerii orientali ai PEV (COM (2009)82 final, p.10).
Directiva nr. 2007/60/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea
riscurilor de inundații: nevoia elaborării acestui act normativ s-a impus și
ca urmare a faptului că în Directiva cadru-apă nr. 2000/60/CE reducerea
riscului de inundații nu constituie un obiective principal. Potrivit art. 1 din
directivă, scopul său îl constituie stabilirea unui cadru pentru evaluarea și
gestionarea riscurilor de inundații, cu scopul de a reduce consecințele
negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea
economică asociate cu inundațiile în cadrul UE. Pentru fiecare district
hidrografic sau unitate de gestionare sau pentru porțiunea unui district
hidrografic internațional care se află pe teritoriul său, statele membre trebuie
să întreprindă (până la 22 decembrie 2011) o evaluare preliminară de risc
privind inundațiile. Pentru a avea la dispoziție un instrument eficient de
informare, precum și o bază valoroasă pentru stabilirea priorităților și pentru
luarea unor decizii ulterioare tehnice, financiare și politice privind
gestionarea riscului de inundații, este necesar să se prevadă crearea unor
hărți de hazard la inundații și a unor hărți cu risc de inundații care să arate
potențialele consecințe negative asociate diferitelor cazuri de inundații,
inclusiv informații privind surse potențiale de poluare a mediului ca urmare
a inundațiilor. Pe baza acestor hărți, statele membre stabilesc planuri de
gestionare a riscurilor de inundații coordonate la nivelul districtului
hidrografic sau a unității de gestionare. Planurile de gestionare a riscului de
inundații au în vedere toate aspectele gestionării riscului de inundații care se
axează pe prevenirea, protecția, starea de pregătire, inclusiv previziunile de
inundații și sistemele de avertizare timpurie, luând în considerare
caracteristicile unui anumit bazin sau subbazin hidrografic. Planurile de
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gestionare a riscului de inundații pot include și promovarea practicilor de
utilizare durabilă a terenurilor, îmbunătățirea capacității de retenție a apei,
precum și inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor inundații.
SM trebuie să se asigure că planurile de gestionare a riscului de inundații
sunt finalizate și publicate până la 22 decembrie 2015.
În vederea prevenirii tuturor tipurilor de riscuri și a consecințelor
asupra mediului, UE a stabilit și un mecanism de cooperare pentru protecția
civilă, reglementat prin Decizia Consiliului nr. 779 din 8 noiembrie 2007 de
instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă (Jurnalul Oficial al
UE L 314, 01/12/2007, p. 0009 - 0019). Mecanismul ar trebui să faciliteze
răspunsul în domeniul protecției civile la toate tipurile de situații de urgență
majoră care se produc pe teritoriul Uniunii sau în afara acesteia, inclusiv
dezastre naturale sau provocate de om, acte de terorism și accidente
tehnologice, radiologice și de mediu, inclusiv poluarea marină accidentală.
Asistența în domeniul protecției civile poate fi solicitată în toate aceste
situații de urgență pentru a completa capacitățile de răspuns ale țării
afectate. Obiectivul general al mecanismului este de a acorda sprijin, la
cerere, în situații de urgență majoră și de a facilita o mai bună coordonare a
intervențiilor de asistență întreprinse de către statele membre și de către UE,
ținând cont de necesitățile speciale ale regiunilor izolate, ultraperiferice,
insulare sau a altor regiuni ale Comunității. Potrivit art. 2 din Decizia nr.
779 din 2007, mecanismul constă într-o serie de elemente și acțiuni, care
cuprind printre altele:
 Identificarea echipelor de intervenție și a altor forme de sprijin
pentru intervenție, disponibile în SM pentru intervenții de
asistență în situații de urgență;
 Înființarea și punerea în aplicare a unui program de instruire
destinat echipelor de intervenție și altor forme de sprijin pentru
intervenție, precum și experților din echipele responsabile cu
evaluarea și/sau coordonarea;
 Instituirea și gestionarea unui centru de monitorizare și de
informare (MIC), accesibil și capabil de a răspunde imediat, 24
de ore pe zi, aflat în serviciul SM și al Comisiei, pentru
necesitățile mecanismului;
 Instituirea și gestionarea unui sistem comun de comunicare și
informare în situații de urgență (CECIS) pentru a permite
comunicarea și schimbul de informații între MIC și punctele
operaționale de contact din statele membre.
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Strategia națională de prevenire a situaţiilor de urgenţă
formează documentul-cadru pentru pregătirea şi adoptarea unor măsuri şi
acţiuni specifice având ca scop reducerea impactului produs de manifestarea
factorilor de risc specifici asupra populaţiei, bunurilor şi mediului printr-o
planificare, la nivel naţional şi local, pe termen mediu şi lung, a unui set de
acţiuni şi măsuri specifice. Strategia de prevenire a situaţiilor de urgenţă
formează documentul-cadru pentru pregătirea şi adoptarea unor măsuri şi
acţiuni specifice vizând (Hotărârea nr. 762/2008, Anexa):
1. Reducerea impactului produs de manifestarea factorilor de risc
specifici asupra populaţiei, bunurilor şi mediului printr-o planificare, la
nivel naţional şi local, pe termen scurt şi mediu, a unui set de acţiuni şi
măsuri specifice.
2. Elaborarea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale a programelor proprii în domeniul de competenţă în vederea:
a) întăririi capacităţilor de evaluare, expertiză şi cercetare în domeniul
riscurilor naturale şi antropice;
b) dezvoltării politicilor de prevenire;
c) informării populaţiei, pregătirii acesteia şi formării unui
comportament preventiv;
d) supravegherii respectării modului de aplicare a reglementărilor în
domeniul gestionării dezastrelor.
3. Pregătirea autorităţilor, instituţiilor, organelor şi organismelor potrivit
atribuţiilor legale pe care le au în domeniul situaţiilor de urgenţă.
4. Reconstrucţia, învăţarea din experienţa anterioară pentru prevenirea
producerii unor situaţii similare.
5. Corelarea elementelor compatibile ale strategiei româneşti cu cele ale
strategiei europene de dezvoltare durabilă şi fixarea obiectivelor şi
planurilor de acţiune specifice pentru România.
Riscuri generatoare de situații de urgență: Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă gestionează riscurile nonmilitare. În
conformitate cu Glosarul internaţional al termenilor de bază, specific
managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare
(DHA) - Geneva 1992, 1993, 1996, sub egida ONU şi adoptat în legislaţia
statelor membre ale UE se aplică următoarele definiţii (Hotărârea nr.
762/2008, Anexa, pct. IV):
Riscul este estimarea matematică a probabilităţii producerii de
pierderi umane şi pagube materiale pe o perioadă de referinţă, respectiv
viitoare şi într-o zona dată, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este
definit ca produs între probabilitatea de producere a fenomenului generator
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de pierderi umane/pagube materiale şi valoarea pagubelor produse.
Riscurile pot fi clasificate în riscuri naturale (se referă la evenimente in
cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de la
normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi
şi ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă furtuni şi fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure,
alunecări şi prăbuşiri de teren), tehnologice (cuprind totalitatea
evenimentelor negative care au drept cauză depăşirea măsurilor de siguranţă
impuse prin reglementări, ca urmare a unor acţiuni umane voluntare sau
involuntare, defecţiunilor componentelor sistemelor tehnice, eşecului
sistemelor de protecţie, etc. Riscurile tehnologice sunt asociate activităţilor
industriale şi biologice (se referă la urmările negative asupra colectivităţilor
de oameni, animale şi asupra plantelor, cauzate de îmbolnăviri sau alte
evenimente în relaţie cu sănătatea şi care afectează un număr neobişnuit de
mare de indivizi). Un risc de tip special, prin frecvenţă şi consecinţe, îl
reprezintă cel de incendiu (riscul de incendiu este cel mai frecvent risc care
se manifestă pe teritoriul naţional, producerea lui reprezentând o situaţie de
urgenţă de tip special, fenomen care afectează domenii importante ale
activităţii vieţii economice şi sociale, precum construcţii, instalaţii,
amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole etc).
Riscurile transfrontaliere sunt acele riscuri care, datorită evoluţiei
lor, ameninţă părţi din sau teritoriul a două sau mai multe state. Riscurile
naţionale sunt acele riscuri care, datorită evoluţiei lor, ameninţă peste 50%
din teritoriul naţional. Riscurile regionale sunt acele riscuri care, datorită
evoluţiei lor, ameninţă părţi din sau teritoriul a două sau mai multe judeţe.
Riscurile judeţene sunt acele riscuri care, datorită evoluţiei lor, ameninţă
părţi din sau teritoriul unui singur judeţ (două sau mai multe localităţi).
Riscurile locale sunt acele riscuri care, ca urmare a evoluţiei lor, ameninţă
teritoriul unei singure localităţi (a se vedea fig. nr. 1). În funcţie de frecvenţa
şi de consecinţele situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de riscuri
specifice, riscurile pot fi principale sau secundare.
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Fig. nr.1
Reprezentarea tipurilor de riscuri existente în România

Sursa: www.mmediu.ro/ump/index-ump.html

Vulnerabilitatea reprezintă gradul de pierderi, de la 0% la 100%,
rezultat dintr-un fenomen susceptibil de a produce pierderi umane şi
materiale.
Hazardul natural reprezintă posibilitatea de apariţie, într-o zonă şi
pe o perioadă determinată a unui fenomen natural ce poate genera distrugeri.
Hazardul antropic se referă la acele fenomene a căror variaţie
aleatoare este modificată ca urmare a acţiunii omului.
Cadrul juridic național cuprinde în prezent:
- referitor la situaţiile de urgenţă: O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005; Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
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situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 2288/2004
pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le
asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă;
H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din
punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
H.G. nr. 501/2005 pentru aprobarea criteriilor privind asigurarea
mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor.
- în ceea ce priveşte riscurile naturale: Legea nr. 575/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a V-a
„Zone de risc natural”; O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente, republicată; H.G. nr. 2.288/2004;
H.G. nr. 1.854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management
al riscului la inundaţii; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 638/420/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.995/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la
cutremure şi/sau alunecări de teren; Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 1.508/2.058/5.709/2006 pentru
realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional
de educaţie antiseismică a elevilor; Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
171/319/2007 privind unele măsuri pentru avertizarea populaţiei din zonele
expuse riscului la cutremur; Manualul prefectului şi primarului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii.
- referitor la riscurile tehnologice: H.G. nr. 804/2007 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de
urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004
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pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind
activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care
sunt implicate substanţe periculoase; Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor
de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi,
respectiv, a accidentelor majore produse; Ordinul ministrului mediului şi
gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea
secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; Ordinul
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.299/2005 privind aprobarea
Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de
producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe
periculoase; Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al
ministrului transportului, construcţiilor şi turismului şi al ministrului
economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de
reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 6/1991 privind aderarea
României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste
frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, întocmită la 2022 martie 1989.
- în ceea ce priveşte riscurile nucleare: Decizia Consiliului nr. 87/600
EURATOM din 14 decembrie 1987 privind procedura comunitară de
schimb rapid de informaţii în caz de urgenţă radiologică; Legea nr.
111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare, republicată; H.G. nr. 916/2002 privind
aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi
informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor
dispozitive nucleare explozive; Decretul nr. 223/1990 privind aderarea
României la Convenţia cu privire la notificarea rapidă a unui accident
nuclear, şi la Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau
urgenţă radiologică; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea,
pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 683/2005 privind
aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi
răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice; Ordinul ministrului apelor,
pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993 pentru aprobarea Normelor
republicane de securitate nucleară privind planificarea, pregătirea şi
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intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice; Ordinul
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.
274/2004 pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor
notificate pentru domeniul nuclear;
- în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor: Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor; H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,
republicată (transpune Directiva produselor pentru construcţii nr.
89/106/CEE); H.G. nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentul de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, cu
modificările ulterioare; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei de recunoaştere a organismelor pentru atestarea conformităţii
produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la
incendiu, cu modificările ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei
şi internelor nr. 1.822/394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza
performanţelor de comportare la foc, cu modificările şi completările
ulterioare; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005
pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei
produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la
incendiu, cu modificările şi completările ulterioare.
3.9. Strategia tematică privind mediul urban
În urma reuniunii Consiliului de mediu, în luna iunie 2006, a fost
adoptată Strategia Tematică pentru Mediul Urban. În conformitate cu cel
de-al 6-lea PAM, Comisia a prezentat analiza provocărilor cu care se
confruntă zonele urbane, prin intermediul unei Comunicări interimare
[COM(2004)60], „Spre o Strategie Tematică a Mediului Urban” şi a sugerat
acţiuni în patru domenii prioritare:
1. Management urban;
2. Transport durabil;
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3. Construcţii;
4. Proiectare urbană.
Obiectivele strategiei : o mai bună implementare a politicilor de
mediu ale UE şi a legislaţiei la nivel local, prin sprijinirea şi încurajarea
autorităților locale de a adopta o abordare mai integrată a managementului
urban şi prin invitarea SM să sprijine acest proces şi să exploateze
oportunităţile oferite la nivelul UE [COM(2004) 60, p. 3].
Măsuri:
 Îndrumare pentru managementul integrat de mediu;
 Sprijin pentru schimbul larg de experienţă la nivelul UE;
 Portalul Comisiei pentru autorităţile locale;
 Îndrumare pentru planurile de transport urban durabil;
 Instruire: Programul LIFE+ are drept obiectiv și sprijinirea capacităţilor
locale în implementarea politicii de mediu. Aceasta poate include programe
de schimb de experienţă pentru funcţionarii din autorităţile locale.
 Folosirea altor programe de ajutorare a comunităţilor.
În finalul acestui capitol, precizăm că, un rol esențial în elaborarea,
aplicarea, implementarea măsurilor de protecție a mediului îl reprezintă
acordurile de mediu. Acordurile de mediu există ca strategie declarată în
urma unei Comunicări a Comisiei din iulie 2002 (COM 2002 412 final) şi
reprezintă o formă de coreglementare, cu rolul de a sprijini implicarea activă
şi responsabilizarea agenţilor economici faţă de protecţia mediului.
Acordurile de mediu au un caracter voluntar şi sunt folosite în mod curent în
toate SM, la nivel naţional, regional sau local, însă apar ca o noutate la
nivelul UE – ca acorduri încheiate între Comisia Europeană şi federaţiile
industriale europene. Elementul de noutate este reprezentat de stabilirea
unui cadru legal pentru utilizarea acordurilor voluntare de mediu; de altfel,
putem vorbi de acorduri de mediu încă din 1996, când au fost pentru prima
dată subliniate avantajele acestora: o abordare pro-activă din partea
industriei; soluţii eficace şi create special pentru problemele identificate;
realizarea rapidă a obiectivelor de mediu. Reglementarea funcţionării
acestora, adusă de Comunicarea din iulie 2002, stabileşte trei tipuri de
acorduri posibile:
1. acorduri din proprie iniţiativă: se referă la iniţiativele sectorului
industrial în domenii în care Comisia nu intenţionează să propună
reglementări şi pe care le poate sprijini printr-o recunoaştere formală;
2. auto-reglementări: reprezintă situaţiile în care reprezentanţii
industriei aleg să reglementeze un aspect controversat, pentru a preveni o
reglementare legislativă din partea Comisiei. Comisia recunoaşte acordul
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prin emiterea unei recomandări şi poate adăuga o monitorizare a obligaţiilor
printr-o decizie a PE;
3. co-reglementări: atunci când Comisia consideră că este necesară
legislaţia într-un anumit sector, se poate utiliza o formă mai strictă de acord
voluntar de mediu, în care Consiliul şi PE stabilesc obiectivele şi cerinţele
de monitorizare, în timp ce industria decide măsurile care trebuie luate.
Domeniile în care aceste acorduri la nivel comunitar pot avea un rol
însemnat sunt: impactul produselor din PVC asupra mediului, politica
integrată a produselor, schimbarea climatică şi gestionarea deşeurilor.
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Rezumat
1. Strategia de mediu reprezintă „totalitatea acţiunilor şi măsurilor
destinate conservării resurselor naturale şi menţinerii calităţii factorilor de
mediu la un nivel acceptabil” (ROJANSCHI et al 2002). Practica
internațională consideră că o strategie de protecție a mediului la nivel
național trebuie să conțină șase componente: legislativă, administrativinstituțională, educativ-inforamtivă, economico-tehnologică, socială, de
cooperare internațională (MINEA 2008).
2. O strategie trebuie să înglobeze câteva elemente principale:
- să exprime un obiectiv major;
- să stabilească mijloacele prin care să se îndeplinească respectivul
obiectiv;
- să conducă la rezultate măsurabile.
3. Strategiile politicii de mediu din UE:
1. Strategia privind dezvoltarea durabilă;
2. Strategia tematică privind poluarea atmosferică;
3. Strategia pentru diversitate biologică;
4. Strategia tematică pentru protecția solului;
5. Strategia privind schimbările climatice;
6. Strategia referitoare la reciclarea și prevenirea producerii deșeurilor;
7. Strategia privind mediul și sănătatea;
8. Strategia pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă;
9. Strategia tematică pentru mediul urban.
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CAPITOLUL IV
CADRUL ISTITUȚIOAL
4. 1. Organizaţii globale interguvernamentale
Sistemul Organizaţiei aţiunilor Unite (OU) cuprinde 15 agenţii
specializate, cum ar fi: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii
(IFAD); Fondul Monetar Internaţional (FMI); Organizaţia Internaţională
Maritimă (IMO); Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO);
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO);
Banca Mondială (BM), 10 programe, fonduri şi alte organisme, amintim:
Conferinţa Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP),
Programul 3aţiunilor Unite pentru Mediu (U3EP); Programul Naţiunilor
Unite pentru Aşezări Umane (UN-HABITAT), Fondul Naţiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF); Programul Mondial pentru Alimentaţie (WFP), etc.
Principala sursă de finanţare a bugetului ONU este contribuţia
statelor membre, nivelul acesteia fiind evaluat de către Adunarea Generală
pe baza recomandărilor Comitetului pentru Contribuţii (format din
reprezentanţi ai 18 ţări membre). Criteriul fundamental care stă la baza
stabilirii nivelului contribuţiei fiecărei ţări este capacitatea reală de plată a
acesteia. Nivelul maxim al unei contribuţii este de 22% din bugetul total, iar
cel minim este de 0,001%. România este stat membru ONU din 14
decembrie 1995, iar nivelul contribuţiei în 2004 era stabilit la 0,060%
(www.onuinfo.ro/despre_onu/statele_membre/).
Principalele organisme ale ONU sunt:
1. Adunarea Generală: Toate statele membre ONU sunt reprezentate
în Adunarea Generală, un fel de „parlament al naţiunilor” care se întruneşte
în sesiuni ordinare sau extraordinare pentru a discuta cele mai presante
probleme mondiale. Fiecare stat membru are drept de vot. Decizii în
probleme-cheie cum sunt pacea şi securitatea internaţionale, admiterea de
noi membri şi bugetul ONU sunt aprobate cu o majoritate de două treimi.
Alte decizii sunt votate prin majoritate simplă.
2. Consiliul de Securitate (15 membri): principala responsabilitate
este menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Consiliul se poate reuni
oricând, dacă există ameninţări la adresa păcii mondiale. Conform Cartei,
toate statele membre ONU sunt obligate să respecte şi să aplice deciziile
Consiliului.
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3. Consiliul Economic şi Social (ECOSOC, 54 de membri), se află în
subordinea Adunării Generale, coordonează activitatea economică şi socială
a Naţiunilor Unite şi a organizaţiilor din sistemul ONU.
4. Consiliul de Tutelă (5 membri) a fost înfiinţat pentru a asigura
supravegherea internaţională a unui număr de 11 teritorii aflate sub tutelă şi
administrate de şapte state membre. De asemenea, s-au asigurat toate
măsurile necesare pregătirii teritoriilor respective pentru auto-guvernare şi
independenţă.
5. Curtea Internaţională de Justiţie, cunoscută şi sub numele de
Curtea Mondială, este principalul organism judiciar al ONU. Cei 15
judecători sunt aleşi de Adunarea Generală şi de Consiliul de Securitate.
Curtea dezbate disputele dintre state în baza participării voluntare a statelor
aflate în litigiu. Dacă un stat alege să participe la procedurile curţii, atunci
este obligat să se supună rezoluţiilor acesteia. Curtea emite de asemenea
opinii consultative către ONU şi agenţiile specializate ale acesteia.
6. Secretariatul se ocupă de partea administrativă a Naţiunilor Unite.
Secretariatul este alcătuit din departamente şi oficii, având aproximativ
7500 de angajaţi plătiţi din bugetul obişnuit.
Dintre structurile ONU, cel mai important rol în crearea şi
dezvoltarea dreptului internaţional al mediului o are Adunarea Generală,
care a adoptat diverse rezoluţii, programe, declaraţii care au constribuit la
conturarea şi dezvoltarea principiilor juridice privind protecţia şi
conservarea mediului. De asemenea, sub egida ONU au fost elaborate o
serie de tratate şi convenţii internaţionale de bază în materia dreptului
internaţional privind mediul.
Ca urmare a faptului că, deteriorările de mediu nu cunosc frontiere,
încă de la începutul anilor '70, au fost demarate acţiuni internaţionale de
protejare. În anul 1972 a fost convocată la Stockholm prima Conferinţă
ONU pentru Mediu. Una dintre consecinţele Conferinţei l-a reprezentat
Programul aţiunilor Unite pentru Mediu (PUE), de fapt, un organism
internaţional cu sediul la Nairobi (Kenya). PNUE este cea mai înaltă
autoritate de mediu din cadrul sistemului Naţiunilor Unite. Rolul său este
acela de apărător al mediului şi al utilizării durabile a resurselor naturale. În
acest sens, PNUE colaborează cu diverşi parteneri: organizaţii ONU,
organizaţii internaţionale, guverne naţionale, ONG-uri, etc.
Structura organizatorică:
B) Consiliul de administraţie este format din reprezentanţii a 58 de
state, aleşi de Adunarea Generală. Se întruneşte în fiecare an și
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elaborează politica în domeniu şi un raport anual asupra activităţii
Comitetului Economic şi Social.
C) Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi: este format dintr-un
preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un raportor.
D) Secretariatul: este condus de un director executive, are rolul de a
centraliza acţiunile PNUE şi de a asigura coordonarea între
organismele Naţiunilor Unite în materie de mediu.
E) Fondul de Mediu: furnizează ajutor financiar care să permită
atingerea obiectivelor PNUE. Fondul este constituit din contribuţiile
voluntare ale statelor membre.
Activitatea PUE constă în: evaluarea condiţiilor şi tendinţelor de
evoluţie a mediului la nivel mondial, regional şi naţional; dezvoltarea de
instrumente naţionale/internaţionale de protecţie a mediului; consolidarea
instituţională în scopul unei mai bune gestiuni ambientale; facilitarea
transferului de know-how în domeniul dezvoltării durabile; încurajarea
noilor parteneri şi a iniţiativelor privind protecţia mediului, din cadrul
societăţii civile şi a sectorului privat. Printre principalele preocupări PNUE
se numără aplicarea „Planului Vigie”. Acesta este un program de
supraveghere a mediului la nivel mondial, prin care se colectează date
privind starea mediului. Planul are la bază următoarele elemente: GEMS –
Sistemul Mondial de Supraveghere Continuă a Mediului – prin care se
realizază observarea continuă a situaţiei oceanelor, resurselor naturale
regenerabile, polării transfrotaliere şi a climei; GRID – Baza de Date asupra
Resurselor Mondiale – reprezintă sub forma hărţilor informatizate datele
colectate în cadrul GEMS INFO TERRA. Se realizează astfel un sistem de
răspunsuri la problemele de mediu identificate, aplicat datorită unei reţele
mondiale de corespondenţi naţionali; RISCPT – Registrul Naţional de
Substanţe Chimice Potenţial Toxice – colectează şi difuzează date asupra
influenţei pe care produsele chimice o pot avea asupra mediului. Se
urmăreşte promovarea schimbului de informaţii cu privire la peste 500 de
substanţe catalogate. O listă oficială grupează informaţiile referitoare la
deciziile şi recomandările naţionale şi internaţionale adoptate în materie.
În anul 1982 a fost numită o Comisie OU „pentru mediu şi
dezvoltare” care să realizeze o cercetare privitoare la relaţia mediu dezvoltare economică şi să prezinte un raport cât mai detaliat. Pusă sub
conducerea doamnei Gro Harlem Brundtland, atunci ministru de externe al
Norvegiei, comisia a realizat un cuprinzător raport cunoscut sub numele de
Our common future („Viitorul nostru comun”, 1987), dar mai ales sub cel
de „Raportul Brundtland”, operă capitală, căci a statuat o noua concepţie,
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denumită „dezvoltare durabilă” (sustainable development). Ea pune la baza
dezvoltării economice în limitele impuse de protejarea mediului, enunţând
următoarea idee fundamentală: dezvoltarea durabilă înseamnă utilizarea
resurselor naturale necesare nevoilor prezente fără ca aceasta să
compromită posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile
nevoi.
Comisia asupra dezvoltării durabile a fost creată de Adunarea
Generală a ONU în 1992. Este formată din 53 de reprezentanţi şi are drept
scop coordonarea şi controlul aplicării hotărârilor adoptate în cadrul
Conferinţei Mondiale de la Rio de Janeiro (1992).
UESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură) a fost fondată la 16 noiembrie 1945. Are sediul în Paris, dar
numără şi 73 de suboficii active în diverse ţări ale lumii. Scopul organizaţiei
este de a contribui la pacea şi securitatea lumii prin colaborarea între naţiuni
în domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicaţiei pentru a se reuşi
impunerea respectului faţă de justiţie, corectitudinea justiţiei şi respectarea
drepturile fundamentele ale omului, indiferent de rasă, sex, limbă sau
religie, conform Cartei Naţiunilor Unite. România este membră UNESCO
din anul 1956. Toate programele ştiinţifice derulate de UNESCO se
concentrează pe promovarea dezvoltării durabile ca mod de viaţă.
Obiectivele sunt conservarea diversităţii biologice şi a resurselor naturale şi
adoptarea dezvoltării economice şi sociale în consens cu păstrarea valorilor
culturale din fiecare ţară în parte (pentru detalii: www.cnr-unesco.ro).
Programul „Omul si Biosfera” a fost lansat în 1971 de către
UNESCO, pentru a promova relaţiile armonioase dintre oameni şi mediul.
Denumirea de rezervaţie a biosferei a fost adoptată în cadrul acestui
program. Funcţiile rezervaţiei biosferei au fost stabilite ca fiind:
 Conservarea ecosistemelor naturale, a resurselor genetice şi a
ecosistemelor pentru generaţiile viitoare;
 Păstrarea formelor tradiţionale de folosire a pământului;
 Găsirea modului de administrare durabilă a resurselor naturale
spre bunăstarea populaţiei, fără să degradeze mediul;
 Obţinerea de informaţii în cadrul reţelei mondiale de rezervaţii
ale biosferei, incluzând acţiuni de monitoring, cercetare,
instruire, educaţie şi schimburi de cunoştinţe pentru sprijinirea
populaţiei şi a economiei locale;
 Cooperarea internaţională pentru rezolvarea problemelor
protecţiei şi administrării resurselor naturale.
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UNESCO a aprobat până acum un număr de 311 rezervaţii ale
biosferei, dintre care 127 sunt în Europa. În România au fost declarate până
acum trei rezervaţii ale biosferei, şi anume: Parcul Naţional Retezat (10
ianuarie 1980), Pietrosul Rodnei (10 ianuarie 1980), Delta Dunării (1
septembrie 1990).
În iulie 1993, în cadrul Curţii Internaţionale a ONU (Haga), în baza
art. 26, al.1 din Statutul CIJ, a fost constituită Camera privind chestiunile
ecologice (The Hague Chamber of environmental issues).
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) este for
mondial inter-guvernamental pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnică în
domeniul nuclear. Ca agenţie specializată din sistemul Naţiunilor Unite,
AIEA are sediul la Centrul Internaţional din Viena - Austria. AIEA a fost
creată prin Conferinţa de la New York din 26 octombrie 1956, ca
organizaţie autonomă legată de Consiliul de Securitate al ONU. AIEA
stabileşte reguli privind transportul materialelor radioactive şi emite norme
de securitate nucleară. Ca urmare a accidentului de la Cernobîl din 1986,
sub egida AIEA, au fost adoptate două documente internaţionale: Convenţia
privind notificarea rapidă a unui accident nuclear și Conventia cu privire la
asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.
4.2. Organizaţii internaţionale/naţionale neguvernamentale (OG)
ONG-urile reprezintă cele mai active forme prin care societatea civilă
îşi poate exprima interesul pentru protecţia mediului. ONG-urile au un rol
important în ansamblul instituţional şi în influenţarea politicilor de mediu.
Importanţa ONG-urilor dedicate protecţiei mediului a crescut după anul 1972.
Termenul de ONG datează din anul înfiinţării Naţiunilor Unite (1949), iar
primele astfel de organizaţii apar în lumea occidentală. Dintre organizaţiile
nonguvernamentale mai importante amintim: Uniunea Internaţională pentru
Protecţia Naturii (1948), Sierra Club (1972), Coaliţia ONG-urilor Africane
(1976), Reţeaua Lumii a Treia (1985), Greenpeace International, Friends of
the Earth International, World Wide Fund for Nature etc. Numărul de ONGuri existente dedicate protecţiei mediului este greu de stabilit. În 1982 era
estimat la peste 15.000, 85% dintre acestea fiind localizate în America de
Nord şi în Europa, iar în 1996 acestea se pare că depăşeau 100.000. ONG-urile
sunt diversificate ca scop, mărime, activitate, filozofie, grad de
instituţionalizare şi problematică de mediu abordată. Cele mai multe din ele
sunt organizaţii locale şi naţionale. Raportul Brundtland (1987) a subliniat
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rolul important al ONG-urilor pe scena internaţională începând cu Conferinţa
de la Stockholm.
După de-al doilea război mondial, în 1948, a fost creată sub egida
UNESCO, Uniunea Internaţională pentru Conservarea aturii (UIC),
cu sediul în Elveţia. Printre membrii săi se numără state, organizaţii
nonguvernamentale, instituţii de cercetare şi organisme de conservare din
peste 100 de state. Obiectivul principal al Uniunii este promovarea
conservării şi a utilizării durabile a resurselor vii, având în acest sens un rol
consultativ pe lângă guverne şi diferite instituţii de conservare, difuzare de
informaţii pertinente, asistenţă tehnică etc. (DUŢU 1998, p. 61). Cele 6
comisii UICN se ocupă de problematica speciilor ameninţate, a zonelor
protejate, dreptului mediului, strategiei şi planificării mediului. UICN
asigură servicii şi asistenţă în domeniul politicilor şi programelor de
conservare a diversităţii biologice şi utilizării durabile a resurselor naturale.
World Wide Fund for ature (WWF, Fondul Mondial pentru
atură) este o organizaţie nonguvernmentală pentru conservarea naturii şi
restaurarea ecologică a mediului natural. Organizaţia era denumită înainte şi
World Wildlife Fund, care rămâne numele oficial în Statele Unite şi Canada.
Fondată în 1961 (ca fundaţie privată de drept elveţian), WWF este una dintre
cele mai mari şi eficiente organizaţii internaţionale independente care
derulează proiecte pentru conservarea naturii. WWF are aproximativ 5
milioane de susţinători în toată lumea şi o reţea activă în peste 100 de ţări.
Începând cu 1985, WWF a investit peste 1.165 milioane dolari în peste 11.000
de proiecte derulate în 130 de ţări. Toate aceste proiecte au un rol important în
campania de oprire a degradării accelerate a mediului pe glob. Organizaţia este
aproape unică prin faptul că îşi face simţită prezenţa de la nivel local până la
nivel global. WWF a început să lucreze în România încă de la mijlocul anilor
’90, sprijinind proiectele de protecţie şi refacere a zonelor umede din Delta
Dunării. Înfiinţarea oficială a unui birou WWF înregistrat în România, în anul
2006, a subliniat importanţa pe care România o are pentru natură atât în
Europa, cât şi pe plan mondial (pentru mai multe informaţii a se consulta
www.panda.org/).
Greenpeace este o organizaţie non-profit cu o prezenţă în 40 de ţări
din Europa, America, Asia şi Pacific. A luat ființă la Amsterdam în 1971 și are
peste 2,8 milioane de suporteri din lumea întreagă. Pentru a-şi menţine
independenţa, Greepeace nu acceptă donaţii din partea guvernelor,
corporaţiilor sau a partidelor politice dar, se sprijină pe contribuţiile
suporterilor individuali şi pe granturile unor fundaţii. Greenpeace a făcut
campanie împotriva degradării mediului încă din 1971 atunci când un mic vas
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având la bord voluntari şi jurnalişti naviga prin Amchitka (o zonă din sudvestul Alaskăi) zonă în care Guvernul Statelor Unite era implicat în
coordonarea unor teste nucleare. Ca urmare a campaniei Greenpeace Guvernul
SUA a stopat în acelaşi an testele nucleare în Amchitka. Greenpeace a jucat un
rol important în: a contribuit la adoptatarea unui moratorium privind comerţul
cu balene; la adoptarea unei convenţii a Naţiunilor Unite privind un mai bun
management al pescăriilor din lumea întreagă; înfiinţarea unui sanctuar al
balenelor în Oceanul Sudic; a contribuit la adoptarea unui moratorium pe 50
de ani privind exploatarea minereurilor din Antarctica; a contribuit la
stoparea/diminuarea deversării deşeurilor industriale, petroliere şi radioactive.
(www. forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t72701.html).
4. 3. Organizaţii regionale
HELCOM (Helsinki Commission) este o organizaţie care încearcă
să protejeze mediul marin al Mării Baltice împotriva tuturor surselor de
poluare, prin intermediul cooperării interguvernamentale între Danemarca,
Estonia, Finlanda, Germania, Lituania, Letonia, Polonia, Rusia, Suedia şi
UE. HELCOM este organul guvernator al „Convenţiei Marine de Protejare
a Mediului din zona Mării Baltice” cunoscută sub numele de Comisia
Helsinki. HELCOM funcționează ca:
 un for care impune politici de protejare a mediului din zona Mării
Baltice;
 organizaţie care furnizează informaţii despre starea mediului marin,
eficienţa măsurilor pentru protejarea acestui mediu, iniţiative şi
poziţii care formează o bază pentru luarea deciziilor în alte foruri
internaţionale;
 organizaţie care încearcă să se asigure ca standardele pentru
protejarea mediului sunt implementate de toate statele din jurul
Mării Baltice;
 organizaţie capabilă să stabilească un răspuns promt în caz de
incidente maritime majore.
Comisia adoptă recomandări pentru protejarea mediului marim, pe
care guvernele ţărilor membre trebuie să le introducă în legislaţiile şi
programele naţionale.
Organizaţia Statelor Americane (OSA) a luat fiinţă în 1948. În
materia protecţiei mediului a elaborat şi implementat proiecte pentru
valorificarea apelor continentale, cu sprijinul PNUE. În 1996 a avut loc
primul summit al organizaţiei pe problema dezvoltării durabile.
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Departamentul pentru Dezvoltarea Durabilă participă în peste 50 de
programe şi proiecte interstatale, valoarea cofinanţărilor atingând 10
milioane de dolari pe an. Printre domeniile de acţiune se numără (OSA,
2006):
- Managementul durabil al resurselor de apă;
- Reducerea riscului de dezastre naturale;
- Promovarea surselor de energie regenerabile;
- Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor biologice.
- Politica şi legislaţia de mediu.
În decembrie 2006 a avut loc Prima Întâlnire Interamericană a
Miniştrilor şi ai Înaltelor Autorităţi în domeniul Dezvoltării Durabile. În
august 2007, în Guatemala, discuţiile au continuat în privinţa
managementului integrat al resurselor de apă.
Uniunea Africană (53 de state membre) este organizaţia care
succedă Organizaţiei Unităţii Africane (OUA fondată în 1963). Creată după
modelul Uniunii Europene, scopurile sale sunt promovarea democraţiei,
drepturile omului şi dezvoltarea pe continentul african, în special pentru
creșterea nivelului investiţiilor străine prin intermediul programului Noul
Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii (NEPAD). Ales în martie 2004,
Parlamentul Panafrican s-a deschis în septembrie 2004 în Africa de Sud.
Actualmente, acesta are doar un rol consultativ. În 1963 a fost înfiinţat, în
Tanzania, Colegiul African pentru Management în domeniul conservării
vieţii sălbatice, iar în 1968 a fost adoptat Tratatul asupra Protecţii Vieţii
Sălbatice în Africa. Atenţia asupra protecţiei mediului s-a intensificat odată
cu creşterea preocupărilor pentru dezvoltare. Printre priorităţile Uniunii se
numără: seceta şi deşertificarea, despăduririle şi degradarea solurilor,
aşezările umane, salubritatea mediului, sănătatea şi aprovizionarea cu apă,
poluarea masivă şi conservarea resurselor naturale, educaţia ecologică.
4.4. Instituţii/organisme europene
Consiliul Europei este compus din 46 de state membre (România este
membră din 1993 şi a deţinut preşedinţia între noiembrie 2005 şi mai 2006) la
care se adaugă o serie de state cu statut de observator. Consiliul Europei, cu
sediul la Strasbourg, a luat naştere la 4 mai 1949. Aşadar, nu are nicio legătură
cu structura instituţională din cadrul UE şi este diferit de Consiliul European
sau de Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei are două dimensiuni:
una federalistă, reprezentată de Adunarea Parlamentară, alcătuită din
parlamentari proveniţi din parlamentele naţionale şi cealaltă,
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interguvernamentală, întruchipată de Comitetul Miniştrilor, alcătuit din
miniştrii de externe ai statelor membre.
Pe ordinea de zi a Adunării Parlamentare a Consiliului figurează în
fiecare sesiune, probleme vizând mediul. În 1962, sub egida Consiliului, a fost
creat Comitetul european pentru salvarea naturii şi a resurselor naturale. Între
1968-1974, Consiliul s-a preocupat de diverse aspecte vizând poluarea aerului
şi a apelor continentale. Dintre cele mai importante documente elaborate de
Consiliul Europei în anii '60 şi '70 se numără: Carta apei (1968), Declaraţia
privind principiile referitoare la lupta împotriva poluării aerului (1968), Carta
solurilor (1972). În 1993, sub egida Consiliului Europei, s-a semnat Convenţia
privind răspunderea civilă pentru daune rezultate din activităţi periculoase
pentru mediu. Din punct de vedere juridic, contribuţia cea mai importantă a
Consiliului în domeniul protecţiei mediului rămâne Convenţia referitoare la
conservarea vieţii sălbatice şi mediul natural în Europa, adoptată la Berna la
19 septembrie 1979. Convenţia îşi declară un triplu obiectiv:
a) asigurarea conservării florei, faunei sălbatice şi a habitatelor lor naturale;
b) încurajarea cooperării între state
c) acordarea unei atenţii particulare speciilor, inclusiv celor migratoare,
periclitate şi vulnerabile.
Consiliul Europei se concentrază şi asupra problemelor conexe cu
cele ale ocrotirii mediului, de exemplu, cooperarea în materie de sănătate
publică.
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
este o organizaţie internaţională care îşi are originile în anul 1948, sub
numele de Organisation for European Economic Co-operation, (OEEC),
Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană, pentru a ajuta la
administrarea planului Marshall pentru reconstrucţia Europei după cel de-al
doilea război mondial. Mai târziu, calitatea de membru a fost extinsă pentru
statele din afara Europei, iar în 1961 s-a reorganizat luând numele de
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Schimburile de informaţii şi analize dintre guvernele OCDE sunt puse la
dispoziţia celor interesați de un secretariat aflat la Paris. Secretariatul culege
date, monitorizează direcţii de acţiune, analize şi prognozează dezvoltările
economice. Acesta cercetează şi schimbările sociale sau modelele
comerciale dezvoltate, mediul, agricultura, tehnologia, taxele şi alte
domenii. OCDE a formulat pentru prima dată definiţia internaţională a
poluării şi a enunţat principiile fundamentale care trebuie să fie aplicate
poluării transfrotaliere. Prin Recomandarea adoptată de Consiliul OCDE
(C(74)224) la 14 noiembrie 1974 privind proclamarea principiilor
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referitoare la poluarea transfrontalieră, s-a precizat: „înţelegem prin poluare,
introducerea de către om, direct sau indirect, de substanţe ori de energie în
mediu, care antrenează consecinţe prejudiciabile care pot să pună în pericol
sănătatea omului, a dăuna resurselor biologice şi sistemelor ecologice, a
aduce atingere argumentelor, ori a împiedica alte utilizări legitime ale
mediului”. Un alt principiu la afirmare căruia OCDE şi-a adus contribuţia a
fost cel al egalităţii de acces al rezidenţilor străini la procedurile
administrative şi judiciare ale statului unde se situează originea deteriorării
mediului, potrivit căruia dacă activităţile desfăşurate în limitele jurisdicţiei
ori sub controlul unui stat deteriorează ori riscă să deterioreze mediul unui
alt stat, rezidenţii acestuia din urmă care sunt ori riscă să fie afectaţi trebuie
să poată să acceadă la procedurile administrative şi judiciare ale statului
unde se situează originea deteriorării mediului în aceleaşi condiţii ca
rezidenţii acestui ultim stat (DUŢU 1998, p.74). Un rol de pionierat a avut
OCDE şi în privinţa deşeurilor toxice şi periculoase. Prin Recomandarea
C(83)180) de la 1 februarie 1984 a fost definit deşeul. În ultimii ani,
prioritatea organizaţiei a reprezentat-o eliminarea deşeurilor radioactive. În
acest sens, OCDE a pus la punct un mecanism multilateral de consultare şi
supraveghere privind imersiunea deşeurilor radioactive în mare.
Agenţia Europeană de Mediu (AEM) are sediul la Copenhaga
(Danemarca) şi a fost creată prin Regulamentul Consiliului nr. 1210/90 din
7 mai 1990. Din punct de vedere organizatoric, AEM are un consiliu de
administraţie, compus dintr-un reprezentant din partea fiecărui SM al UE şi
din doi reprezentanţi ai Comisiei Europene. Aceştia îşi aleg preşedintele şi
elaborează propriul regulament (art. 8). AEM este condusă de un director
executiv (mandat de cinci ani), numit de consiliul de administraţie, pe baza
propunerii Comisiei; este reprezentantul legal al Agenţiei fiind dotat cu o
serie de funcţii executive (art. 9, al. 1). De asemenea, există un birou şi un
comitet ştiinţific.
AEM are ca scop principal colectarea, prelucrarea şi furnizarea de
informaţii privind mediul către decidenţi şi către public. Acest lucru se
realizează prin activităţi permanente de monitorizare a mediului şi
semnalarea în timp util a problemelor pe cale de apariţie. Astfel, activitatea
sa constă în (art. 9): furnizarea de informaţii pe baza cărora sunt întemeiate
deciziile politice; promovarea celor mai bune practici în domeniul
tehnologiilor şi protecţiei mediului; sprijinirea Comisiei Europene în
diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniul mediului. Activităţile
amintite se subsumează ducerii la bun sfârşit a „sarcinii de a garanta
aplicarea legislaţiei comunitare în materia mediului înconjurător” (art.2, iii,
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final). Deşi nu este direct implicată în procesul de decizie, comunicările şi
rapoartele sale asupra situaţiei mediului joacă un rol esenţial în adoptarea
noilor strategii şi măsuri de protecţie a mediului la nivel unional şi
fundamentează majoritatea deciziilor. Operaţională în Copenhaga începând
din anul 1994, AEM este în centrul reţelei EIONET (European Environment
Information and Observation etwork, Reţeaua Europeană de Informare şi
Observare pentru Mediu), o reţea de organisme şi instituţii din domeniul
mediului, active în statele membre şi prin care aceasta colectează şi
distribuie informaţii şi date legate de mediu. România este membră a
Agenţiei Europene de Mediu începând din noiembrie 2001.
4.5. Instituţii şi organe ale Uniunii Europene
Uniunea Europeană se sprijină pe un sistem instituţional unic în
lume. Statele membre au transferat anumite atribute de suveranitate unor
instituţii independente, care reprezintă interesele UE în ansamblul său, ale
SM şi ale cetăţenilor. Potrivit art. 13 din versiune consolidată a Tratatului
privind Uniunea Europeană, Uniunea dispune de un cadru instituțional care
vizează promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor și susținerea
intereselor sale, ale cetățenilor săi și ale statelor membre, precum și
asigurarea coerenței, a eficacității și a continuității politicilor și a acțiunilor
ei.
Înainte a face o prezentare a instituţiilor/organelor Uniunii, pentru a
avea o imagine clară asupra acestor doi termeni – instituţii şi organe
unionale - precizăm că, includerea acestora într-o categorie sau alta este
determinată de câteva trăsături bine definite, pe care le vom prezenta în cele
ce urmează. Conceptul de instituţii ale UE se caracterizează prin câteva
elemente specifice:
 Sunt create prin tratatele de înfiinţare a Comunităţilor Europene (a Uniunii
Europene);
 Acestea au rolul de a pune în aplicare, în virtutea competenţelor lor, reguli
juridice fundamentale de constituire şi funcţionare a Uniunii Europene, în
ansamblul său;
 Sunt dotate cu puterea de a lua decizii, în domeniile pentru care sunt
competente şi de a le impune SM. Astfel, ele se desprind de schema
tradiţională a cooperării internaţionale, unde executarea acordurilor,
tratatelor, etc rămâne la latitudinea semnatarilor;
 Beneficiază de o anumită autonomie juridică, administrativă, financiară;
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Prin natura lor, ele reprezintă interesele Uniunii (Comisia), a statelor
membre (Consiliul de Miniştri), a popoarelor UE (Parlamentul European)
şi cele ale justiţiei (Curtea de Justiție a Uniunii Europene).
Instituţiile pot fi de orientare supranaţională: Comisia, Parlamentul
European, Curtea de Justiţie sau de orientare interguvernamentală: Consiliul
de Miniştri.
Organele Uniunii se diferenţiază prin faptul că:
- Au funcţii consultative, cu caracter tehnic sau financiar, auxiliar;
- Unele sunt prevăzute prin tratate, altele sunt create de către instituţiile
Uniunii în vederea exercitării atribuţiilor acestora din urmă. Cele stabilite prin
tratate pot avea personalitate juridică sau o simplă autonomie financiară. Cele
create de către instituţii trebuie să aibă fundamentul în tratate, să nu fie dotate
cu putere de decizie proprie, ci cu funcţii de execuţie strict controlate, astfel
încât să nu se modifice echilibrul instituţional.
Scurtă prezentare a instituţiilor şi organelor europene: Perfecţionarea
instituţiilor este rezultatul atât al unor crize şi eşecuri, cât şi al
compromisurilor încununate cu succes, toate acestea conducând la un
permanent proces de reformări înăuntrul sistemului instituţional. Chiar de la
începuturile sale, Monnet anticipa acest fenomen, afirmând că Europa nu va fi
creată dintr-o dată sau printr-o construcţie globală, ci prin realizări concrete,
prin obţinerea, în primul rând, a unei solidarităţi de facto.
Din decembrie 2009, instituțiile Uniunii sunt:
 Parlamentul European;
 Consiliul European;
 Consiliul;
 Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”);
 Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
 Banca Centrală Europeană;
 Curtea de Conturi.
Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt
conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile
prevăzute de acestea. Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt
asistate de un Comitet Economic și Social European și de un Comitet al
Regiunilor, care exercită funcții consultative.
Comisia Europeană (Comisia):
Art. 8 al Tratatului constitutiv al Comunităţii Europene a Cărbunelui şi
Oţelului, TCECO, atribuia Înaltei Autorităţi responsabilitatea ducerii la
îndeplinire a obiectivelor stabilite în Tratat, punând „în mâinile” amintitei
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instituţii ample competenţe cu caracter executiv. Pe de altă parte, Tratatele de
la Roma, creau un organ executiv, pe care l-au numit Comisie şi căreia i-au
fost atribuite puteri mai restrânse. Termenul de Comisie este folosit în
Tratatele de la Roma din motive strategice, în scopul diminuării sensului
supranaţional considerat prea extins în primul tratat. În acest fel, fiecare din
cele trei Tratate fondatoare a stabilit câte un organ executiv, motor al
funcţionării respectivei Comunităţi. Cu toate acestea, dat fiind faptul că
rolurile care le-au fost atribuite erau similare, s-a născut necesitatea fuzionării
celor trei instituţii într-una singură, de natură comunitară (Tratatul de la
Bruxelles sau Tratatul de Fuziune, semnat la 8 aprilie 1965, a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 1967. Cunoscut şi sub numele de „Tratatul instituind un Consiliu
unic şi o Comisie unică a Comunităţilor Europene”, el a avut drept obiectiv
înfiinţarea unor structuri unice pentru cele trei Comunităţi Europene: Consiliul
de Miniştri, organ de decizie şi Comisia Europeană, organ executiv).
În conformitate cu articolul 17, alineatul 5 din Tratatul privind
Uniunea Europeană, membrii Comisiei sunt aleși, pentru un mandat de cinci
ani, printr-un sistem de rotație stabilit în unanimitate de către Consiliul
European, care se întemeiază pe următoarele principii:
(a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce privește
stabilirea ordinii de rotație și a duratei prezenței reprezentanților lor în cadrul
Comisiei; în consecință, diferența dintre numărul total de mandate deținute de
resortisanții a două state membre date nu poate fi niciodată mai mare de unu;
(b) sub rezerva dispozițiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile
succesive este constituită astfel încât, să reflecte în mod satisfăcător
diversitatea demografică și geografică a statelor membre.
Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la
Lisabona și 31 octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui
stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții
acesteia. Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un
număr de membri, incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate, corespunzător cu două treimi
din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide
modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.
Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a
procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate
calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcția de
președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu
majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu
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întrunește majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată,
propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul
European în conformitate cu aceeași procedură. Consiliul, de comun acord cu
președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune
pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe
baza sugestiilor făcute de SM. Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Comisiei
sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului
European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul
European, hotărând cu majoritate calificată.
Statele membre respectă independența acestora și nu încearcă să îi
influențeze în îndeplinirea sarcinilor lor. Responsabilitățile care îi revin
Comisiei sunt structurate și repartizate între membrii săi de către președinte
care poate modifica repartizarea acestor responsabilități în cursul mandatului.
Membrii Comisiei își exercită funcțiile atribuite de președinte sub autoritatea
acestuia. Hotărârile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor
săi.
Comisia Europeană, DG Mediu. Direcţia Generală (DG) Mediu a
fost creată în 1981 şi este direct responsabilă pentru elaborarea şi asigurarea
implementării politicii de mediu. Rolul său este de a iniţia şi definitiva noi
acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor
fi implementate de SM.
Funcţii de bază ale Comisiei Europene:
1. Dreptul de iniţiativă legislativă: rolul său de iniţiator al politicilor
Uniunii este unic, astfel art. 17, al. 1 din Tratatul privind Uniunea
Europeană – versiunea consolidată stabilește că „Actele legislative ale
Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului
în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea
Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru”.
2. Gardianul tratatelor (a se consulta capitolul I, pct. 1.3.3).
3. Cea de-a treia funcţie a Comisiei este aceea de organ executiv al Uniunii,
având responsabilitatea implementării şi coordonării politicilor,
execută bugetul și gestionează programele, adoptă inițiativele de
programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii
unor acorduri interinstituționale. Una dintre atribuţiile sale executive
constă în gestionarea bugetului anual al Uniunii şi a Fondurilor
Structurale, al căror principal scop este de a elimina decalajele economice
dintre zonele mai bogate şi cele mai sărace ale Uniunii.
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4. Asigură reprezentarea externă a Uniunii (cu excepția politicii externe și
de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate).
5. Comisia are putere generală de prevenire şi informare. În acest sens,
SM au obligaţia de a transmite Comisiei toate normele promulgate în
vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite în directive (vorbim despre
directive, întrucât acestea reprezintă majoritatea actelor care compun
dreptul mediului din cadrul UE). În acest fel, Comisia poate afla despre
existenţa/absenţa normelor interne, dedectând în acest mod nerespectarea
(lipsa transpunerii, depăşirea termenului stabilit, incorecta transpunere)
dreptului unional şi recurgând în final la procedura de încălcare a dreptului
UE (infringement, referitor la derularea procedurii a se vedea art. 258-260
TFUE). Procedura se poate declanşa de exemplu: când un SM omite să
anunţe şi să comunice Comisiei care este legislaţia naţională în materie
care implementează o anumită directivă, după expirarea termenului final
stabilit pentru implementarea respectivei legislaţii; când un SM nu
implementează o directivă în mod corect; când un SM omite să aplice în
practică, într-un anumit caz, o lege privind protecţia mediului (în cazul
nostru), conform normelor UE.
Institutul pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă (IMDD) cu sediul în
Italia este unul dintre Institutele care constituie Centrul Comun de Cercetare al
Comisiei Europene (Joint Research Center). CCC furnizează asistenţă tehnică,
ştiinţifică pentru elaborarea, dezvoltarea, punerea în practică şi monitorizarea
politicilor UE. Cuprinde şapte centre situate în cinci localităţi din Europa.
Printre domeniile de competenţă se numără şi mediul şi dezvoltarea durabilă.
IMDD oferă informaţii ştiinţifice cu privire la starea mediului actorilor politici
de pe scena UE. Activitatea IMDD contribuie la dezvoltarea practică a
politicilor pentru a asigura un mediu sănătos şi sigur, pentru a conserva
resursele naturale în folosul cetăţenilor europeni, şi nu doar. Principalele
domenii (DRAGOŞ & VELIŞCU 2004, p. 133) în care se derulează astfel de
activităţi sunt: schimbarea globală, emisii, calitatea aerului şi sănătate, resurse
naturale terestre, surse regenerabile de energie.
Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii Europene):
Decizia nr. 93/591 din 8 noiembrie 1993 a consacrat oficial numele
de Consiliu al Uniunii Europene. Consiliul este compus dintr-un
reprezentant al fiecărui stat membru, de rang ministerial, împuternicit să
angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite
dreptul de vot. El se reuneşte cu o compoziţie diferită în funcţie de tema
abordată, la convocarea președintelui său, a unuia dintre membrii săi ori a
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Comisiei. O nouă schimbare introdusă prin Tratatul de la Lisabona este
aceea că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de
securitate/ vicepreședintele Comisiei va prezida Consiliul Miniștrilor
afacerilor de externe. Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei
privind Afacerile Externe, este asigurată de reprezentanții statelor membre
în cadrul Consiliului după un sistem de rotație egal, în condițiile stabilite în
conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene. Consiliul Miniştrilor Mediului este parte a Consiliului Uniunii
Europene şi se reuneşte de câteva ori pe an, în scopul coordonării politicilor
de mediu ale SM.
Responsabilităţi: Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul
European, funcțiile legislativă și bugetară. De asemenea, îndeplinește funcții
de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile
prevăzute în tratate (art. 16, al. 1 din versiune consolidată a TRATATULUI
PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, 2010, p. 24).
Modul de funcţionare: Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu
excepția cazului în care tratatele dispun altfel. Potrivit art. 238 din versiunea
consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (2010), prin
derogare de la art. 16, al. 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, începând
cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor stabilite prin Protocolul
privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care Consiliul nu hotărăște la
propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate, majoritatea calificată se definește ca fiind
egală cu cel puțin 72 % din membrii Consiliului reprezentând statele membre
participante, care reunesc cel puțin 65 % din populația Uniunii. Începând cu 1
noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor tranzitorii stabilite prin Protocolul
privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toți
membrii Consiliului participă la vot, majoritatea calificată se definește după
cum urmează:
(a) Majoritatea calificată este definită ca fiind egală cu cel puțin 55 % din
membrii Consiliului reprezentând SM participante, care reunesc cel
puțin 65 % din populația acestor state. Minoritatea de blocare trebuie
să includă cel puțin numărul minim de membri din Consiliu, care
reprezintă mai mult de 35 % din populația statelor membre
participante, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată se
consideră a fi întrunită.
(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Consiliul nu hotărăște la
propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate, majoritatea calificată se
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definește ca fiind egală cu cel puțin 72 % din membrii Consiliului
reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65 %
din populația respectivelor state.
Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea
hotărârilor Consiliului pentru care este necesară unanimitatea.
Consiliul pentru Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor
diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta pregătește reuniunile Consiliului
European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în
colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia. Un Comitet al
Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de
pregătirea lucrărilor Consiliului. Consiliul este asistat de Secretariatul General,
aflat sub autoritatea unui secretar general numit de Consiliu.
Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și
votează un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului
este divizată în două părți, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale
Uniunii, respectiv activităților fără caracter legislativ.
Menţiune: A nu se confunda Consiliul de Miniştri - Consiliul
European - Consiliul Europei.
Consiliul European:
Reuneşte cei mai înalţi reprezentanţi politici aleși ai statelor
membre: șefii de stat sau de guvern ai celor 27 SM ale Uniunii Europene.
Ca urmare a prevederilor Tratatului de la Lisabona, Consiliul European
devine o instituţie a UE cu puteri depline și clar definite. Potrivit art. 15 din
versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, Consiliul
European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi
definește orientările și prioritățile politice generale. Consiliul European nu
exercită funcții legislative.
Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la
convocarea președintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, membrii
Consiliului European pot decide să fie asistați fiecare de un ministru și, în
ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al Comisiei.
Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune
extraordinară a Consiliului European. Se pronunță prin consens, cu excepția
cazului în care tratatele dispun altfel.
Președintele este ales cu majoritate calificată, pentru o durată de doi
ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată (art. 15, al.
5 din versiune consolidată a TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
2010, p. 23). Președintele va prezida reuniunile Consiliului, îi va coordona
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activitatea în mod continuu și va reprezenta Uniunea pe plan internaţional la
cel mai înalt nivel, în probleme referitoare la politica externă și de securitate
comună, fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate. Aceasta este o altă noutate
introdusă prin Tratatul de la Lisabona, întrucât până acum statele membre care
deţineau președinţia de șase luni a UE prezidau și Consiliul European.
Parlamentul European (PE):
În prima sa reuniune s-a autointitulat „Adunarea Parlamentară
Europeană” şi doar din 1962, ca urmare a Rezoluţiei de la 30 martie 1962,
se ia decizia de a se numi „Parlament European”. Prima dată când această
denumire se regăseşte într-un tratat este anul 1986, în Actul Unic European.
Alegerile parlamentare au loc o dată la cinci ani, membrii
Parlamentului European fiind aleși prin vot universal direct, liber și secret.
Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi.
Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European
și cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului
European,
Parlamentul are trei funcţii esenţiale:
a. Alături de Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri), are
atribuţii legislative, adoptă legislaţia Uniunii (regulamente,
directive, decizii).
b. Împarte autoritatea în domeniul bugetar cu Consiliul Uniunii
Europene, prin urmare poate modifica cheltuielile bugetare. În
ultimă instanţă, adoptă bugetul în întregime.
c. Exercită funcții de control politic și consultative: exercită un
control politic asupra ansamblului instituţiilor, alege președintele
Comisiei. De exemplu, Parlamentul European, hotărând cu
majoritatea membrilor care îl compun, poate cere Comisiei să
prezinte orice propunere corespunzătoare privind chestiunile
despre care consideră că necesită elaborarea unui act al Uniunii
pentru punerea în aplicare a tratatelor. În cazul în care nu prezintă
propuneri, Comisia comunică Parlamentului European motivele
sale. De asemenea, PE poate constitui, la cererea unei pătrimi a
membrilor care îl compun, o comisie temporară de anchetă pentru
a examina pretinsa încălcare a normelor de drept sau administrare
defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii, cu excepția cazului în
care pretinsele fapte sunt examinate de o instanță judecătorească și,
atât timp cât procedura jurisdicțională nu este încheiată. Orice
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cetățean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică
având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de
a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în asociere
cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție privind un subiect
care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care îl privește în
mod direct. Comisia răspunde oral sau în scris la întrebările pe care
i le adresează Parlamentul European sau membrii acestuia. Potrivit
art. 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(versiunea consolidată) Parlamentul European, sesizat printr-o
moțiune de cenzură privind activitatea Comisiei, se poate pronunța
asupra acestei moțiuni numai după cel puțin trei zile de la
depunerea acesteia și numai prin vot deschis. În cazul în care
moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din
voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun
Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze
colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din
funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. Aceștia rămân în
funcție și continuă să gestioneze afacerile curente până la
înlocuirea lor. În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiți
pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire
mandatul membrilor Comisiei obligați să demisioneze colectiv din
funcțiile lor.
Sediul Parlamentului European este la Strasbourg, unde se ţin
şedinţele câte o săptămană, în fiecare lună. Alte şedinţe se ţin la Bruxelles,
iar Secretariatul General se află la Luxemburg. Parlamentul European este
compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate
depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea cetățenilor este
asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase
membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie
mai mult de nouăzeci și șase de locuri. Dezbaterile, avizele şi rezoluţiile
acestuia sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Pentru prima dată, prin Tratatul de la Lisabona, parlamentele
naţionale vor avea o contribuţie directă la procesul decizional european.
Astfel, toate legile UE propuse trebuie transmise parlamentelor naţionale.Va
ﬁ instituit un sistem de avertizare timpurie, iar parlamentele naţionale vor
avea la dispoziţie 8 săptămâni pentru a-și susţine cazul, atunci când
consideră că o propunere nu se pretează la acţiunea UE. Dacă un număr
suﬁcient de parlamente naţionale ridică obiecţii, propunerea poate ﬁ
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modiﬁcată sau retrasă. Acest sistem de avertizare timpurie conferă
parlamentelor naţionale un rol important pentru a se asigura că UE nu își
depășește atribuţiile implicându-se în probleme care pot ﬁ tratate cel mai
bine la nivel naţional, regional sau local (COMISIA EUROPEANĂ 2009, p. 14).
Implicarea Parlamentului European în politica de mediu a Uniunii
se manifestă prin cooperarea acestuia cu celelalte instituţii şi implicarea în
procesul de codecizie (denumită după Tratatul de la Lisabona „procedura
legislativă ordinară”). Procedura legislativă ordinară se va extinde spre noi
domenii de politică, precum libertatea, securitatea și justiţia. În anul 1973,
Parlamentul a înfiinţat un Comitet de mediu, sănătate publică şi politică a
consumatorului, format din specialişti şi responsabil pentru iniţiativele
legislative privind protecţia mediului şi protecţia consumatorului.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE):
Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiție,
Tribunalul și Tribunale specializate. Rolul său este de a asigura respectarea
dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor, de a menţine echilibrul între
prerogativele instituţiilor UE pe de o parte şi între prerogativele conferite UE
şi cele păstrate de statele membre, pe de altă parte.
Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare
stat membru, fiind asistată de avocați generali. La cererea Curții de Justiție,
Consiliul, hotărând în unanimitate, poate mări numărul de avocați generali.
Avocatul general are rolul de a prezenta în mod public, cu deplină
imparțialitate și în deplină independență, concluzii motivate cu privire la
cauzele care, în conformitate cu Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene,
necesită intervenția sa.Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare
stat membru.
Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție și ai tribunalului
sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre, pentru o
perioadă de șase ani, dar la fiecare trei ani are loc o înlocuire parțială atât a
judecătorilor, cât și avocaților generali. Judecătorii desemnează dintre ei pe
președintele Curții de Justiție, pentru trei ani.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu
tratatele:
- cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de
persoane fizice sau juridice;
- cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire
la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de
instituții;
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- în celelalte cazuri prevăzute în tratate.
Competența Curții (cu titlu exemplificativ):

Competența de fond în ceea ce privește sancțiunile prevăzute
în regulamentele adoptate de Consiliu și pentru cele adoptate în comun de
Parlamentul European și de Consiliu în conformitate cu dispozițiile
tratatelor;

Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o
procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European,
poate adopta dispoziții prin care atribuie Curții de Justiție a Uniunii
Europene, în măsura stabilită de Consiliu, competența de a judeca litigii
legate de aplicarea actelor adoptate în temeiul tratatelor care creează titluri
comunitare de proprietate intelectuală;

Controlează legalitatea actelor legislative, a actelor
Consiliului, ale Comisiei și ale Băncii Centrale Europene, altele decât
recomandările și avizele, a actelor Parlamentului European și ale Consiliului
European menite să producă efecte juridice față de terți. Aceasta
controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau
agențiilor Uniunii destinate să producă efecte juridice față de terți;

Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile
formulate de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de
Comisie, pentru motive de necompetență, de încălcare a unor norme
fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de
drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere;

Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile
formulate de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană și de
Comitetul Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora;

Orice persoană fizică sau juridică poate formula o acțiune
împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și
individual, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și
care nu presupun măsuri de executare. Actele de constituire a organelor,
oficiilor și agențiilor Uniunii pot să prevadă condiții și proceduri speciale
privind acțiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva
actelor acestor organe, oficii sau agenții care sunt destinate să producă
efecte juridice față de ele;

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se
pronunțe, cu titlu preliminar, cu privire la: interpretarea tratatelor;
validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile
sau agențiile Uniunii;
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se
pronunțe asupra oricărui litigiu dintre Uniune și agenții acesteia, în limitele
și condițiile stabilite prin Statutul funcționarilor Uniunii și regimul aplicabil
celorlalți agenți ai Uniunii.
Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene au forță executorie.
În privința regimului lingvistic, potrivit art. 29-31 din Regulamentul
de procedură al Curții de Justiție a Comunităților Europene din iunie 1991,
cu modificări, în acţiunile directe, limba utilizată în cererea introductivă
(care poate fi, de la 1 ianuarie 2007, una din cele 23 de limbi oficiale ale
Uniunii Europene: bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza,
franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara,
malteza, olandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola şi
suedeza) va fi limba de procedură a cauzei, adică limba în care aceasta se va
desfăşura. În ceea ce priveşte cererile având ca obiect pronunţarea unei
hotărâri preliminare, limba de procedură este cea a instanţei judecătoreşti
naţionale (potrivit art. 103 din Regulamentul Curţii) care se adresează Curţii
de Justiţie (Folosirea tuturor limbilor oficiale îmbunătăţeşte transparenţa,
legitimitatea şi eficacitatea Uniunii şi a instituţiilor sale. Textul juridic care
defineşte politica lingvistică a UE este Regulamentul nr. 1/1958 al
Consiliului, care, modificat, fixează regimul lingvistic al Comunităţii
Economice Europene. Înainte de aderare, fiecare ţară precizează limba pe
care vrea s-o folosească drept limbă oficială în cadrul Uniunii. Acordul
asupra acestui subiect este înregistrat ulterior în actul de aderare. Dreptul
comunitar permite instituţiilor să-şi definească propriul regim lingvistic
pentru funcţionarea internă. De exemplu, Comisia Europeană lucrează zilnic
în trei limbi - engleză, franceză şi germană - şi nu foloseşte toate limbile
oficiale decât în scopul informării şi al comunicării cu publicul. Parlamentul
European, în schimb, are membri care au nevoie de documente de lucru în
propria lor limbă: în acest context, multilingvismul total se impune, încă de
la început). Dezbaterile care au loc în timpul audierilor sunt traduse
simultan, în funcţie de necesităţi, în diferitele limbi oficiale ale Uniunii
Europene. Judecătorii deliberează fără interpreţi, folosind o limbă comună,
care, prin traditie, este franceză. Limba de procedură este aleasă de
reclamant, cu excepția următoarelor prevederi:
(a) în cazul în care pârâtul este un stat membru sau o persoană fizică
sau juridică resortisantă a unui stat membru, limba de procedură este limba
oficială a statului respectiv; în cazul în care statul respectiv are mai multe
limbi oficiale, reclamantul are posibilitatea de a alege una dintre acestea;
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(b) la cererea comună a părților, poate fi autorizată folosirea, totală
sau parțială, a unei alte limbi dintre cele oficiale;
(c) la cererea uneia dintre părți și după ascultarea celeilalte părți și a
avocatului general, prin derogare de la prevederile literelor (a) și (b), poate
fi autorizată folosirea totală sau parțială ca limbă de procedură a unei alte
limbi dintre cele oficiale; această cerere nu poate fi formulată de o instituție
a Comunităților Europene.
Orice înscris depus sau anexat și redactat într-o altă limbă decât cea
de procedură trebuie însoțit de o traducere în limba de procedură. Cu toate
acestea, în cazul înscrisurilor voluminoase, pot fi depuse traduceri în extras.
Curtea poate oricând să impună depunerea unei traduceri extinse sau
integrale, din oficiu sau la cererea uneia dintre părți.
Prin derogare de la cele menționate anterior, statele membre sunt
autorizate să folosească propria lor limbă oficială atunci când intervin întrun litigiu aflat pe rolul Curții sau atunci când participă la una dintre
procedurile preliminare prevăzute de articolul 103 din Regulamentul Curții.
În cazul în care martorii sau experții declară că nu se pot exprima în
mod adecvat într-una dintre limbile oficiale, Curtea îi autorizează să facă
declarațiile într-o altă limbă.
Competența Tribunalului:
Potrivit art. 256 din Tratatul privind funcționarea UE, Tribunalul are
competența să judece în primă instanță acțiunile menționate la articolele
263, 265, 268, 270 și 272, cu excepția celor care sunt atribuite unui tribunal
specializat, și a celor rezervate prin statut Curții de Justiție. Deciziile
pronunțate de Tribunal în temeiul prezentului alineat pot face obiectul unui
recurs la Curtea de Justiție, limitat la chestiuni de drept, în condițiile și
limitele prevăzute de statut. Tribunalul are competența să judece acțiunile
formulate împotriva deciziilor tribunalelor specializate.
Deciziile pronunțate de Tribunal pot face, în mod excepțional, obiectul
unei reexaminări de către Curtea de Justiție, în cazul în care există un risc
serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii. Tribunalul are
competența să judece trimiteri preliminare adresate în temeiul articolului 267,
în domenii specifice stabilite de statut. În cazul în care consideră că respectiva
cauză necesită o decizie de principiu susceptibilă de a aduce atingere unității
sau coerenței dreptului Uniunii, Tribunalul poate trimite cauza spre soluționare
Curții de Justiție.
Tribunalele specializate: pot lua ființă pe lângă Tribunal, la inițiativa
PE și a Consiliului. Aceste tribunale pot să aibă competența de a judeca în
primă instanță anumite categorii de acțiuni în materii speciale. Deciziile
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tribunalelor specializate pot face obiectul unui recurs la Tribunal, limitat la
chestiuni de drept sau, în cazul în care regulamentul privind înființarea
tribunalului specializat prevede aceasta, și la chestiuni de fapt.
Membrii tribunalului specializat sunt aleși dintre persoane care oferă
depline garanții de independență și care au capacitatea cerută pentru
exercitarea unor funcții jurisdicționale. Aceștia sunt numiți de Consiliu, care
hotărăște în unanimitate.
Banca Central Europeană (BCE):
Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie
Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Banca Centrală Europeană și
băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și care
constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii. Are personalitate
juridică, fiind singura abilitată să autorizeze emisiunea de monedă euro. BCE
prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și
Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC și politica
monetară din anul precedent și din anul în curs.
Curtea Europeană de Conturi (CEC):
Curtea Europeană de Conturi (CEC), numită şi „conştiinţa
financiară” a Uniunii, deşi fusese înfiinţată în 1977, a dobândit statutul de
instituţie a UE numai în anul 1993. Curtea de Conturi este formată din câte
un resortisant din fiecare stat membru, pentru un mandat de șase ani.
Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul
general al Uniunii.
Curtea de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și
cheltuieli ale Uniunii. De asemenea, aceasta verifică totalitatea conturilor de
venituri și cheltuieli ale oricărui organ, oficiu sau agenție înființată de
Uniune, în măsura în care actul constitutiv nu exclude acest control. Curtea
de Conturi examinează legalitatea și corectitudinea veniturilor și
cheltuielilor și asigură buna gestiune financiară. Curtea de Conturi
întocmește un raport anual după încheierea fiecărui exercițiu financiar.
Acest raport se transmite celorlalte instituții ale Uniunii și se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu răspunsurile formulate de
aceste instituții la observațiile Curții de Conturi.
Banca Europeană de Investiții (BEI):
Are personalitate juridică, membrii săi fiind statele membre. Potrivit
art. 309 din Tratul privind funcționarea UE, Banca Europeană de Investiții
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are misiunea de a contribui, recurgând la piețele de capital și la resursele
proprii, la dezvoltarea echilibrată și neîntreruptă a pieței interne în interesul
Uniunii. În acest scop, BEI facilitează, prin acordarea de împrumuturi și
garanții și fără a urmări un scop lucrativ, finanțarea proiectelor de mai jos în
toate sectoarele economiei.
Organe consultative:
Comitetul Economic şi Social European (CESE), creat prin
Tratatul de la Roma, are un rol consultativ în procesul de decizie şi
ilustrează generalitatea politicii de protecţie a mediului. Potrivit art. 301 din
Tratatul privind funcționarea UE, numărul de membri ai CESE nu poate
depăși trei sute cincizeci. Membrii CES sunt numiţi, pentru un mandat de
cinci ani. Consiliul adoptă lista membrilor stabilită potrivit propunerilor
fiecărui stat membru. Acest Comitet își desfăşoară activitatea preponderent
în ţările lor de origine şi formează trei grupuri care reprezintă angajatorii,
angajaţii şi reprezentanții diferitelor interese economice şi sociale.
Comitetul Economic şi Social European îndeplineşte trei roluri
principale (www.europa.eu/institutions/consultative/eesc/index_ro.htm):
- asigură consultanţă pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii
Europene şi Comisie, la solicitarea acestora sau la iniţiativa Comitetului;
- încurajează societatea civilă să se implice în mai mare măsură în procesul
de elaborare a politicilor publice la nivelul UE;
- susţine rolul societăţii civile în statele nemembre UE şi contribuie la
înfiinţarea structurilor consultative.
Comitetul Regiunilor (CR), creat prin Tratatul de la Maastricht,
are, de asemenea, rol consultativ şi asigură implicarea autorităţilor regionale
şi locale în procesul de decizie la nivel comunitar. Aspectele de mediu sunt
responsabilitatea Comisiei nr. 4, alături de planificarea spaţială şi de
chestiunile ce ţin de politica urbană şi de energie. Activitatea CR reflectă
trei principii de bază ale activităţii UE (IER, 2003, p. 29):
1. Principiul subsidiarităţii: UE nu trebuie să îşi asume sarcini ce se
potrivesc mai bine administraţiilor naţionale, locale sau regionale;
2. Principiul proximităţii: toate nivelurile de guvernare trebuie să
aibă drept scop apropierea de cetăţeni, printr-o organizare corespunzătoare a
activităţii lor;
3. Principiul parteneriatului: colaborarea şi implicarea în procesul
de decizie a autorităţilor de la nivel european, naţional, regional şi local, în
vederea realizării unei guvernări europene solide.
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Tratatul de la Lisabna nu a schimbat numărul sau distribuţia
locurilor SM în cadrul CR și stipulează că, numărul membrilor nu poate fi
mai mare de 350. Consiliul este cel care, hotărând în unanimitate, la
propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabilește componența
Comitetului.
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Rezumat
1. Organizaţii globale interguvernamentale: Sistemul Organizaţiei Naţiunilor
Unite (ONU)
2. Organizaţii internaţionale/naţionale nonguvernamentale (ONG)
3. Organizaţii regionale
4. Instituţii/organisme europene: Consiliul Europei, Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Agenţia Europeană de Mediu
(AEM)
4.1. Instituţii şi organe ale Uniunii Europene:
Comisia: dispune de câteva mijloace pentru a afla dacă o anumită normă a
UE este aplicată şi cum în SM. În primul rând, există planurile de
implementare: majoritatea directivelor de mediu impun SM obligaţia de a
elabora documente, rapoarte cu date exacte, analize, valori maxime a
emisiilor şi a calităţii mediului, referitoare la directiva în cauză.
Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii Europene);
Parlamentul European (PE);
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE);
Banca Central Europeană (BEI);
Curtea Europeană de Conturi.
4.2. Comitete (organe) consultative: Comitetul Economic şi Social
European, Comitetul Regiunilor.

151

Bibliografie
Bleahu, M., (2001), Priveşte înapoi cu mânie... Priveşte înainte cu
spaimă, Editura Economică, Bucureşti.
Dragoş, D. C., Velişcu, R., (2004), Introducere în politica de mediu
a Uniunii Europene, Editura Accent, Cluj-Napoca.
Duţu, M., (1998), Dreptul mediului - tratat, Editura Economică,
Bucureşti.
Duţu, M., (1997), Dreptul comunitar al mediului, Editura
Economică, Bucureşti.
Elliott, E., (1998), The Global Politics of the Environment,
Macmillan Press Ltd., Houndmills and London.
Iancu, Gh., (1998), Drepturile fundamentale şi protecţia mediului,
Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti.
Kramer, L., (2000), EC Environmental Law, Sweet & Maxell,
London.
Lupan, E., (1998), Dreptul mediului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
Lupan, E., (2001), Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti.
Mac, I., (coord.), (2001), Ştiinţa Mediului – Educaţie şi cercetare la
Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Editura Europontic,
Cluj-Napoca.
Marinescu, D., (2007), Tratat de dreptul mediului, ediţia aII-a,
revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti.
Manoliu, M., Ionescu, C.., (1996), oţiuni de dreptul mediului
înconjurător, EDP, Bucureşti.
egucioiu, A., Petrescu D. C., (2006), Introducere în eco-economie,
EFES, Cluj-Napoca.
egru, C., (2004), Regimul juridic de protecţie al mediului
înconjurător în dreptul internaţional public, Academia de Ştiinţe a
Moldovei, Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept, (teză de doctorat,
manuscris), Chişinău.
Păun, ., (coord.), (2004), Instituţiile Uniunii Europene, EFES, ClujNapoca.
Păun, ., Păun, A. C., Ciceo, G., (2003), Europa unită, Europa
noastră, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Petrescu, D. C., (2006), Economia integrării europene, Editura
Carpatica, Cluj-Napoca.

152

Petrescu, R. M., (2004), Curtea Europeană de Justiţie şi Tribunalul
de Primă Instană, In: Instituţiile Uniunii Europene (coord. N. Păun), EFES,
Cluj-Napoca.
Petrescu, R. M., Gosztony, K., (2003), Sistemul instituţional
comunitar, Editura Carpatica, Cluj-Napoca.
Prisecaru, P., (2004), Politici comune ale Uniunii Europene, Editura
Economică, Bucureşti.
Richardson, J., (2001), European Union. Power and Policy-Making,
Editura Routledge, Londra.
Rojanschi, V., Bran, F., (2002), Politici şi strategii de mediu,
Editura Economică, Bucureşti.
Acte normative:
Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 83, 30.03.2010, versiunea originală
în limba română.
Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii
Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 83, 30.03.2010,
versiunea originală în limba română.
Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare, (2009),
Ghidul dumneavoastră privind Tratatul de la Lisabona, Oﬁciul pentru
Publicaţii al Uniunii Europene.
Organization of American States-OAS, Department of Sustainable
Development (2006), Sustainable Development and the Organization of
American States, (www.oas.org/dsd/).
Council Regulation (EEC) no. 1210/90 of 7 May 1990 on the
Establishment of the European Environment Agency and the European
environment information and observation network, Of. J. L 120, 11.5.1990,
p. 1.
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului publicată în M.Of. nr.
586 din data de 6 iulie 2006.
Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, publicată M.Of., Partea I nr. 713 din 22/10/2007.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, publicată în M. Of., Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005.
***, Regulamentul de procedură al Curții de Justiție a Comunităților
Europene din 19 iunie 1991, Jurnalul Oficial nr. L 176 , 04/07/1991 p. 0007
– 0032, modificat prin Regulamentul de ordine interioară și de procedură –

153

Modificări ale Regulamentului de procedură al Curții de Justiție (2010),
Jurnalul Oficial L 92/12, 13/4/2010.
Internet:
www.cnr-unesco.ro
www.globalcommunity.org
www.grida.no/
www.globalissues.org/EnvIssues/
www.eea.europa.eu/
www.earthtrends.wri.org/maps_spatial/maps_detail_static.php?map_select=
489&theme=10
ww.wwf.org/
www.onuinfo.ro/despre_onu/principalele_organisme/
www.panda.org/ro/about_wwf/wwf_romania/index.cfm
www.forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t72701.html
www.europa.eu/institutions/consultative/eesc/index_ro.htm
www.unep.org

154

CAPITOLUL V
DREPTUL PROTECȚEI MEDIULUI DI CADRUL UIUII
EUROPEE
5.1. Dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional, dreptul
intern
Dreptul Uniunii Europene este constituit dintr-un tot de reguli care
determină organizarea, competenţele şi funcţionarea Uniunii. A fost CJUE
care a declarat că acest drept reprezintă un sistem juridic propriu, diferit atât
de cel naţional cât şi de cel internaţional. Dreptul UE se diferenţiază de
sistemul juridic internaţional în două puncte esenţiale (PETRESCU 2004, p.
199):
 Sistemul juridic internaţional se bazează fundamental pe ideea
cooperării, în timp ce al doilea sistem are la baza procesul de
integrare.
 Dreptul internaţional este esenţialmente un drept convenţional.
Dreptul UE, deşi are la origine tratatele fondatoare, a evoluat prin
intermediul instituţiilor create prin tratate, acestea dispunând de o
adevarată putere normativă, generatoare de aşa numitul drept derivat.
Pe de altă parte, dreptul Uniunii se distinge şi de dreptul intern al
SM. În acest sens, autonomia dreptului unional în relaţie cu dreptul intern,
este rezultatul transferului de competenţe consimţit de SM în favoarea
instituţiilor UE.
Caracteristicile dreptului unional
În jurisprudenţa CJUE se consideră drept principale caracteristici ale
dreptului UE:
- Supremaţia, potrivit căreia, norma unională are întâietate asupra
oricărei norme naţionale (supremaţia trebuie asigurată de jurisdicţiile
naţionale aşa cum se deduce din hotărârea CJUE din 9 martie 1978
(Simmenttal) „fiecare judecător competent într-o materie determinată, are
obligaţia de a aplica integral dreptul comunitar, protejând drepturile pe
care acesta le conferă particularilor, lăsând fără aplicare orice dispoziţie
legală naţională anterioară sau posterioară care este contrară normei
comunitare”);
- Aplicabilitatea directă, conform căreia, dreptul UE face parte în
mod automat din dreptul intern al SM; respectivele norme de drept conţin
dispoziţii direct aplicabile subiecţilor de drept din SM.
- Efectul direct se referă la posibilitatea unei norme unionale de a fi
invocată de persoane de drept privat, atunci când conţine drepturi şi obligaţii
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pentru aceştia (începând cu hotărârea din 5 februarie 1963, Van Gend en
Loos, efectul direct apare ca un principiu potrivit căruia, oricare subiect de
drept al SM poate invoca în faţa instanţelor naţionale anumite norme ale
dreptului unional). În concluzie, se oferă posibilitatea persoanelor de drept
privat de a invoca în faţa instanţelor naţionale o dispoziţie conţinută într-o
normă a dreptului UE, putându-se invoca responsabilitatea SM în cazul
încălcării dreptului Uniunii.
Constituirea şi dezvoltarea unei noi ramuri de drept, dreptul
mediului a fost determinată de necesitatea reglementării din punct de vedere
juridic a relaţiilor dintre om - natură, în vederea asigurării calităţii vieţii şi a
promovării protecţiei, conservării şi dezvoltării durabile a resurselor
naturale. Michel Prieur arată că mediul este expresia interacţiunii şi a
relaţiilor dintre vieţuitoare, între acestea şi mediul lor, astfel încât dreptul
mediului dobândeşte atât un caracter orizontal, acoperind sectoarele
clasice ale dreptului (privat, public şi internaţional), cât şi un caracter de
interacţiune care penetrează toate sectoarele dreptului pentru a introduce
ideea de înconjurător (PRIEUR 1984, p. 7). Mircea Duţu defineşte dreptul
mediului ca fiind ansamblul regulilor şi instituţiilor stabilite în vederea
protecţiei, conservării şi ameliorării mediului, conform obiectivelor de
dezvoltare durabilă a societăţii (DUŢU 1989, p. 17). Aşadar, dreptul
mediului este constituit din „ansamblul complex al normelor juridice care
reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor
faţă de mediu – ca element vital şi suport al vieţii – în procesul folosirii în
scopuri economice, sociale şi culturale a componentelor sale – naturale şi
artificiale – precum şi relaţiile legate de protecţia, conservarea şi
dezvoltarea lor durabilă” (MARINESCU 2007, p. 55). Vorbim de o ramură de
drept aparte care prezintă trăsături comune, prin care se reglementează o
categorie distinctă de relaţii sociale născute în contextul prevenirii poluării,
refacerii mediului poluat, dezvoltării condiţiilor de mediu, sancţionării
faptelor de poluare şi de încălcare a normelor dreptului mediului (LUPAN
2001, p. 52).
După cum se poate observa, pentru desemnarea acestei ramuri de
drept s-au folosit și se folosesc diverse denumiri: „dreptul mediului”, „drept
ambiental”, „drept ecologic”, „dreptul protecției mediului”. După cum
subliniază E. LUPAN (2009, p. 70), având în vedere că normele acestei
ramuri de drept urmăresc protecția mediului natural și artificial, cea mai
potrivită denumire a acestei ramuri ar fi dreptul protecției mediului.
Conceptul de dreptul mediului bazat pe legislația mediului este mult mai
larg decât dreptul protecției mediului ,,care se rezumă doar la legislația care
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reglementează relațiile sociale de protecție a mediului, căutând să
urmărească funcționarea sistemelor protejate în complexitatea lor, dar fără
să se refere și la alte aspecte ale existenței mediului, la regimul său în
general” (LUPAN 2009, p. 71). Același autor definește dreptul protecției
mediului ca fiind acea ramură care înmănunchează normele juridice ce
reglementează relațiile sociale dintre subiectele de drept în legăură cu
protecția și dezvoltarea durabilă a mediului (LUPAN 2009, p. 73).
Caracterul interdisciplinar al acestei ramuri de drept, îi determină pe
unii autori să considere că dreptul protecției mediului nu aparţine exclusiv
dreptului public (LUPAN 2001, p.74). Totuşi, se consideră că dreptul
protecției mediului face parte din dreptul public, întreaga activitate de
protecţie a mediului fiind realizată de persoane şi organe competente în
vederea ocrotirii unui interes public major (şi numai în cadrul acestuia a
unui interes privat), care determină caracterul imperativ al normelor juridice
care reglementează tot ceea ce presupune protecţia, conservarea şi
dezvoltarea durabilă a mediului în ansamblul său. De asemenea, persoanele
fizice/juridice se află într-un raport de subordonare faţă de autorităţile
publice. Această subordonare nu se confundă cu cea existentă în dreptul
administrativ, pentru că în primul caz, scopul fiecărei persoane este
îmbunătăţirea calităţii mediului, scop comun pentru societate (MARINESCU
2007, p. 106).
După cum precizam anterior, dreptul protecției mediului are un
caracter interdisciplinar, utilizând o serie de principii din alte ramuri de
drept: civil, administrativ, dreptul agrar etc. Dreptul protecției mediului se
apropie cel mai mult de dreptul administrativ datorită, în principiu, rolului
statului în acest sector. Spre deosebire de dreptul administrativ, în dreptul
protecției mediului nu întotdeauna una dintre părţi este un organ al
administraţiei de stat. Dreptul mediului unional şi dreptul administrativ
intern reprezintă două ramuri care sunt „condamnate” să coabiteze, dat fiind
faptul că primul nu poate fi transpus în viaţa reală, în afara contextului
general oferit de cel de al doilea. Aplicarea şi executarea dreptului Uniunii
este responsabilitatea SM, este competenţa structurilor politice şi
administrative naţionale, în acord cu repartizarea internă a puterilor.
Dintre activităţile administraţiei naţionale în domeniul aplicării/executării
dreptului unional al mediului menţionăm: aplicarea/executarea imediată şi
obligatorie a regulamentelor, transpunerea în termenul stabilit a
directivelor, comunicarea către Comisie a normelor interne stabilite pentru
transpunerea directivelor, aplicarea şi executarea efectivă a obiectivelor,
obligaţiilor asumate prin directivă, stabilirea de programe, planuri,
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organisme specifice pentru aplicarea efectivă a directivei, trimiterea de
informaţii cu privire la aplicarea reală a diverselor directive de mediu, în
condiţiile stabilite de acestea. Interferenţele dintre dreptul protecției
mediului şi cel civil se regăsesc în materia exercitării dreptului de
proprietate şi a dezmembrămintelor sale asupra factorilor de mediu.
Răspunderea pentru daune aduse mediului are ca fundament răspunderea
civilă delictuală, regulile din dreptul civil se aplică ori de câte ori în dreptul
protecției mediului nu se găsesc norme specifice şi dacă, bineînţeles nu
contravin principiilor specifice ramurii de drept. Dintre deosebiri
menţionăm faptul că, conţinutul raportului juridic civil este stabilit prin
voinţa părţilor, iar raportul de dreptul protecției mediului este determinat
prin lege. În raportul de drept civil subiectul pasiv este de cele mai multe
ori nedeterminat, în dreptul mediului este determinat prin stabilirea
obligaţiei de „a face” sau „a nu face” ceva în materia protecţiei mediului.
5.2. Raportul juridic de dreptul protecției mediului, obiectul,
subiectele
Raportul juridic de drept poate fi definit ca o relație socială, cu
caracter volițional, fiind stabilit în limitele normelor juridice și garantat prin
forța coercitivă a statului. Raportul juridic de dreptul protecției mediului
constă în relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu
prevenirea, combaterea poluării, protecţia, conservarea şi dezvoltarea
durabilă a mediului, relaţii care sunt reglementate de normele dreptului
protecției mediului.
Raportul de drept al mediului pe lângă trăsăturile comune
raporturilor juridice, prezintă câteva elemente proprii (MARINESCU 2007, p.
99, LUPAN 2009, p. 103):
- Ia naştere între persoane numai în legătură cu protecţia, conservarea şi
dezvoltarea mediului;
- Pot fi subiect activ/pasiv al raportului juridic de drept al mediului atât
statul, prin organele sale, cât şi alte persoane juridice şi fizice;
- Subiectele raportului juridic se află pe poziţie de subordonare;
- Raporturile de dreptul mediului se nasc, în general, prin voinţa statului
exprimată prin lege, fără manifestarea de voinţă făcută în acest sens de
către subiectele de drept. Cu titlu de excepție, uneori, aceste raporturi
juridice pot lua naștere și prin voința participanților combinat cu voința
statului;
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Normele acestei ramuri dau naștere la drepturi subiective și obligații
corelative pentru toate persoanele fizice și juridice subiecte ale acestor
raporturi juridice.
Prin obiect al dreptului, se înțeleg realațiile sociale la care participă
subiectele de drept în condițiile legii. Obiectul dreptului protecției mediului
este reprezentat de relațiile sociale privind activitatea de protecție a
mediului și de dezvoltarea durabilă, formate, în condițiile legii, între
subiectele dreptului protecției mediului.
Subiectele raportului de dreptul protecției mediului: atât subiectul
pasiv, cât și cel activ poate fi alcătuit dintr-o singură sau mai multe
persoane, din care una este o autoritate de mediu. Există situații în care
ambele subiecte sunt autorități competente pentru protecția mediului, alteori
un subiect aparține sistemului autorității competente pentru protecția
mediului, iar celălalt subiect este o persoană fizică sau juridică din afara
sistemului respectiv.
5.3. Izvoarele dreptului protecției mediului
Izvoarele dreptului protecției mediului reprezintă forme specifice de
exprimare a normelor juridice care reglementează relații sociale de protecție
a mediului și care sunt reguli de conduită generale și impersonale, de
aplicabilitate repetată ce privesc comportamentul persoanelor participante,
ca părți la raporturile de protecția mediului (LUPAN 2009, p. 91). Izvoarele
dreptului protecției mediului la nivel naţional constau în: Constituţie,
coduri, legi, hotărâri şi ordonanţe de guvern, ordine ale miniştrilor, acte ale
autorităţilor publice, tratate şi convenţii internaţionale.
Izvoarele dreptului UE: Există o serie de opinii cu privire la
clasificarea acestor izvoare. Etienne Cerexhe vorbeşte: de izvoarele
obligatorii - tratate, dreptul derivat, actele convenţionale şi principiile
generale - izvoarele neobligatorii, izvoarele sui generis şi izvoarele
complementare. Carlos Molina de Pozo urmăreşte schema lui Cerexhe
privind izvoarele dreptului unional: izvoare obligatorii, neobligatorii, acte
sui generis şi complementare. Drept urmare ne vom referi la:
A. IZVOARE OBLIGATORII: dreptul originar, dreptul derivat, acte
convenţionale, principiile generale ale dreptului unional, jurisprudenţa
CJUE.
a) DREPTUL ORIGIAR este constituit din cele trei Tratate
fondatoare, precum şi din alte Tratate care le-au modificat şi completat
(exemplu tratatele prin care au devenit valide diferitele extinderi ale
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Comunităţii – Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Grecia, Portugalia,
Spania, Finlanda, Austria, Suedia etc. –, Actul Unic European, Tratatul
Uniunii Europene, care au adus modificări substanţiale Tratatelor
originare, Tratatul de la Lisabona).
b) DREPTUL DERIVAT se individualizează în funcţie de fiecare
Tratat fundamental: decizii generale, recomandări şi decizii individuale în
cadrul TCECO, regulamente, directive, decizii în cadrul TCE (TFUE) şi
TCEEA.
c) ACTELE COVEŢIOALE se materializează în patru tipuri:
 Convenţiile încheiate de SM în vederea aplicării dispoziţiilor Tratatelor
 Convenţiile încheiate de SM, neprevăzute în Tratate, dar a căror obiect
apare în strânsă legatură cu executarea acestora
 Deciziile reprezentanţilor de Guvern din fiecare SM reuniţi în sânul
Consiliului
 Acorduri încheiate de Comunitatea Europeană cu terţe state.
d) În cadrul izvoarelor obligatorii au fost incluse şi: PRICIPIILE
GEERALE DE DREPT, JURISPRUDEŢA CJUE
B. IZVOARE EOBLIGATORII: sunt reprezentate de o serie de acte
emanate de la Consiliu, Comisie, care pot prezenta un caracter general sau
individual. Este vorba de: avize, recomandări.
C. ACTE SUI GEERIS: în cadrul acestei grupe întâlnim atât acte
obligatorii: regulamente de regim intern, decizii fără destinatar, cât şi acte
neobligatorii: rezoluţii, rapoarte, declaraţii, programe de acţiune. În ambele
cazuri este vorba de dispoziţii cu natura juridică imprecisă, care constituie o
parte importantă din acquis-ul UE.
D. IZVOARE COMPLEMETARE: în această categorie intră:
dreptul supletoriu constituit din dreptul internaţional public şi dreptul
naţional al statelor membre, principiile generale de drept, cutuma, doctrina
autorilor.
A. IZVOARE OBLIGATORII
a) DREPTUL ORIGIAR
Tratatele originare= Tratatele fondatoare
Comunităţile Europene au avut la bază trei tratate fondatoare:
Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 (a intrat în vigoare la 18 aprilie
1952), care a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului,
Tratatele de la Roma din 25 martie 1957 care au creat Comunitatea
Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
(EURATOM sau CEEA) şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.
Esenţa politicii promovate prin TCEEA se referea la folosirea produselor
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nucleare doar în scopurile stabilite de Comunitate, toate acestea în vederea
menţinerii stabilităţii şi păcii. EURATOM avea ca obiectiv realizarea Pieţei
Comune în domeniul nuclear. Nu trebuie să uităm că proprietatea
industriilor atomice se preconiza să rămână cu caracter naţional. Tratat
CEEA a fost un tratat mixt (pe de o parte un tratat lege, iar pe de altă parte
un tratat cadru).
Semnarea TCEE a marcat sfârşitul etapelor premergătoare integrării
şi începutul extinderii şi consolidării în trei etape succesive: Uniune vamală,
Uniune economică şi Uniune politică.
Tratatul CECO a fost un tratat-lege, adică cuprindea dispoziţii
materiale, ce formau un tot complet şi coerent. În alte cuvinte, modalităţile de
integrare a industriilor de cărbune şi oţel se regăseu direct în tratat. Acesta a
fost încheiat pentru o perioadă de 50 de ani, astfel că, din 2002 nu mai vorbim
despre CECO ca despre o comunitate funcţională. Este un tratat-cadru, adică
fixează obiectivele, în timp ce modalităţile de realizare a acestora trebuie
precizate prin acte concrete ale instituţiilor comunitare. Este vorba de un tratat
redactat în termeni ampli. Tratatul CEE a devenit ulterior Tratatul CE, iar din
2009 a intrat în vigoare Tratatul de funcționare a Uniunii Europene care a
eliminat structura pe piloni, în consecință nu mai există Comunități.
Caracteristicile tratatelor:
1. Supremaţia tratatelor faţă de celelalte izvoare ale dreptului Uniunii,
în special faţă de dreptul derivat şi de acordurile internaţionale.
2. Efectul direct şi aplicabilitatea directă: care, deşi nu figurează
printre dispoziţiile tratatelor a fost consacrat de CJUE.
Aplicabilitatea directă se referă la faptul că respectivele norme de
drept conţin dispoziţii direct aplicabile subiecţilor de drept din SM.
Efectul direct presupune posibilitatea persoanelor de drept privat de
a invoca în faţa instanţelor naţionale o dispoziţie conţinută într-o
normă a dreptului unional.
Nota caracteristică a primilor ani de integrare este absenţa totală din
tratate a dispoziţiilor referitoare la mediu. CEE s-a confruntat cu o gravă
problemă, care deriva din tratatul constitutiv: nu era dotată cu competenţe în
domeniul luării deciziilor sau în cel al aprobării de norme în materia mediului.
Această situaţie împiedica, în principiu, adoptarea de către CEE a măsurilor
care se impuneau în acest sector; Comunitatea putea să-şi exercite
competenţele şi iniţiativa legislativă doar în acele domenii stabilite expres în
Tratat (art. 5 TCE). Astfel, orice normă aprobată de instituţiile comunitare care
se afla în afara competenţelor, putea fi anulată de Curtea de Justiție. În aceste
condiţii, CEE a utilizat ca bază juridică „alternativă” art. 100 TCEE (art. 95
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TCE, azi art. 114 TFUE) şi art. 235 TCEE (art. 308 TCE, azi art. 352 TFUE).
Art. 100 TCEE atribuia CEE competenţe pentru a armoniza dispoziţiile
naţionale care împiedicau libera circulaţie a mărfurilor. Drept urmare,
Comunitatea putea fixa orice tip de caracteristici tehnice pentru oricare produs
prin intermediul directivelor. Naşterea şi dezvoltarea unor norme de mediu în
Comunitate a devenit inevitabilă, întrucât se urmărea realizarea unei autentice
pieţe interne în care să se respecte libertatea de circulaţie a mărfurilor, fără
bariere tarifare de natură ecologică şi fără norme legale ambientale neuniforme
care să distorsioneze concurenţa. Pe de altă parte, art. 235 TCEE reprezenta
baza legală pentru aşa numita competenţă „implicită”. Această „bombă”
(MORENO MOLINA 2006, p. 25) în materia repartizării competenţelor între
instituţiile comunitare şi cele naţionale avea la bază amintitul text legal: „Când
o acţiune a Comunităţii este necesară pentru a obţine, în vederea funcţionării
pieţei comune, unul dintre obiectivele Comunităţii, fără ca prezentul tratat să fi
prevăzut acţiunile necesare în acest sens, Consiliul, în unanimitate, pe baza
propunerii Comisiei şi după prealabila consultare a Parlamentului European,
va adopta dispoziţiile necesare”(traducere noastră). În prezent, art. 352, al.1
TFUE este redactat astfel: „În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește
necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre
obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile
necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea
Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile
corespunzătoare. La data la care dispozițiile respective sunt adoptate de
Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște în
unanimitate, la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului
European”. Pentru a putea apela la art. 235 TCEE şi astfel pentru a uza de
competenţe de care în mod real, Comunitatea nu dispunea, trebuiau îndeplinite
câteva condiţii (a se consulta în acest sens şi MORENO MOLINA 2006, p. 25):
→ Comunitatea europeană trebuie să urmărească unul dintre
obiectivele stabilite în Tratat;
→ O acţiune determinată trebuie să rezulte ca fiind necesară
pentru atingerea acelui obiectiv;
→ Tratatul să nu stabilească competenţa expresă pentru adoptarea
acelei acţiuni sau măsuri;
Tratatele fondatore au fost modificate şi completate de-a lungul
anilor printr-o serie de tratate:
Actul Unic European a fost negociat în cadrul Conferinţei
Interguvernamentale desfăşurată în perioada 9 septembrie 1985-17 februarie
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1986 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. Actul Unic European a introdus
următoarele elemente de noutate:
- Modificări în procesul decizional: cu excepţia sectorului social şi fiscal,
toate deciziile referitoare la libera circulaţie şi realizarea pieţei interne
vor fi luate cu votul majoritar în Consiliu;
- Creşte rolul Comisiei şi spaţiul de acţiune al acesteia;
- Realizarea unui spaţiu economic fără frontiere până la 31 decembrie
1992.
- Noi domenii de competenţă: în materie monetară, mediu, cercetare şi
dezvoltare, politică socială şi de coeziune economică şi socială.
Principala noutate privind mediul este atribuirea în mod expres de
responsabiltăţi şi comptenţe în favoarea CEE. Trebuie să precizăm, că, în
acel moment nu se menţiona termenul de politică, ci doar cel de acţiune. În
realitate, art. 25 AUE a introdus în TCEE un nou titlu, VII, care cuprindea
trei noi articole: 130R, 130S şi 130T. Aici se stabileau liniile directoare,
principiile şi obiectivele „acţiunii Comunităţii în domeniul mediului”,
precum şi procedura de luare a deciziilor şi modul de intervenţie a statelor
membre. În aceeaşi direcţie, AUE a introdus o scurtă declaraţie anexă
privitoare la interpretarea alineatelor 1 şi 5 din art. 130R. Începând cu AUE,
Comunitatea a dispus de baza juridică expresă şi de legitimitate
incontestabilă în vederea adoptării de măsuri în materia protecţiei
mediului. Ca urmare şi a acestor modificări, în anii ulteriori a fost posibilă
aprobarea PAM 4 (1987-1992) (pentru mai multe detalii a se vedea capitolul
II)
Tratatul de la Maastricht numit şi Tratatul asupra Uniunii Europene,
TUE, a fost semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht şi a intrat în vigoare un
an mai târziu. Tratatul de la Maastricht a constituit cea de-a doua revizuire
fundamentală. Ca urmare a acestui tratat putem vorbi de Uniunea
Europeană, iar o altă modificare majoră a fost cea referitoare la CEE. Astfel,
Comunitatea Economică Europeană devine Comunitatea Europeană.
Tratatul asupra Uniunii Europene prevedea:
1. O cetăţenie unională – toţi cetăţenii statelor membre sunt cetăţeni
ai uniunii;
2. O Uniune politică;
3. O Uniune economică şi monetară (UEM):
- Uniunea economică, în sensul că direcţiile politicii economice ale
statelor membre şi ale Comunităţilor vor fi adoptate de Consiliul de
Miniştri, care, în acelaşi timp, va supraveghea evoluţia economiei în fiecare
stat membru şi în Comunităţi;
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- Uniunea monetară: de la începutul fazei finale a UEM (cel mai
târziu la 1 ianuarie 1999), comunităţile vor avea o singură politică monetară.
Va exista, de asemenea, un singur etalon monetar şi o nouă instituţie: Banca
Centrală Europeană, care va forma, împreună cu băncile centrale ale statelor
membre, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). TUE a consacrat
şi construcţia UE pe trei „piloni”: primul, comunitar, cuprindea
Comunităţile Europene, al doilea, Politica Externă şi de Securitate Comună
şi al treilea, Justiţie şi Afaceri Interne (a se vedea capitolul I, pct. 1.1).
Art. B din TUE a stabilit că Uniunea are printre obiective
„promovarea echilibrată şi durabilă a progresului economic şi social”.
Până în acest moment, se vorbea doar de „dezvoltarea armonioasă a
activităţilor economice”. TUE a modificat vechiul art. 3 TCEE care
enumera politicile Comunităţii, atribuind CE „o nouă politică în
domeniul mediului”. Dacă în AUE se putea vorbi doar de acţiuni în acest
sector, acum apare termenul de politică. Nu în ultimul rând, TUE a dat o
nouă numerotare articolelor 130R, 130S şi 130T din TCE, acestea devenind
art. 174, 175 şi 176 din TCE (azi art. 191-193 TFUE). În plus, au intervenit
şi câteva schimbări legate de conţinutul articolelor menţionate.
 Creştea numărul obiectivelor politicii de mediu (art. 174, al.
1);
 Se stabilea ca procedură de luare a deciziilor cooperarea (art.
175, al. 1, înainte procedura era unanimitatea, ex-art. 130S
TCEE);
 Era legiferat principiul „subsidiarităţii” (art. 130R, al. 4
TCEE), care până în acel moment nu se aplica în domeniul
mediului, devenind nici mai mult nici mai puţin, principiu
general al Comunităţii, în ansamblul său (art. 5 TCE);
 Se introducea în noul art. 174, al. 2 TCE principiul integrării
exigenţelor de mediu în restul politicilor Comunităţii.
Tratatul de la Amsterdam a fost semnat la 2 octombrie 1997 şi a
intrat în vigoare la 1 mai 1999. Tratatul de la Amsterdam a amendat Tratatul
de la Maastricht, fără însă a-l înlocui. Scopul lui iniţial a fost de a asigura
capacitatea de acţiune a UE şi după extinderea spre est. Reformarea
profundă a UE a eşuat însă, făcând necesare alte măsuri (Nisa, Constituţia
Europei, Tratatul de Reformă).
Tratatul de la Amsterdam îl modifică şi îl completează pe cel de la
Maastricht, în special în anumite puncte:
 locul cuvenit muncii şi drepturilor cetăţenilor;
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eliminarea ultimelor obstacole din calea liberei circulaţii a bunurilor şi
serviciilor, fiecare stat membru fiind nevoit să colaboreze mai strâns în
cadrul Europolului;
 posibilitatea acordată UE de a-şi face mai bine auzită vocea în cadrul
instanţelor internaţionale;
 crearea unor instituţii sau proceduri capabile să asigure buna
funcţionare a unei Uniunii extinse.
În domeniul mediului, modificările sunt minime. S-a modificat
sediul politicii de mediu care trece în art. 3, al. 1 din TCE, s-a generalizat
procedura codeciziei şi pentru adoptarea măsurilor de mediu, iar Comitetul
Regiunilor participa (cu câteva excepţii) la procesul de luare a deciziilor.
Articolul referitor la integrarea cerinţelor de mediu a fost inclus în art. 6
TCE.
Tratatul de la isa a fost semnat în februarie 2001 şi a intrat în
vigoare la 1 februarie 2003. Este un tratat care modifică Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE), tratatele de instituire a Comunităţilor Europene
precum şi anumite acte conexe. Schimbările instituţionale prevăzute în
Tratatul de la Nisa au avut loc abia începând cu 2004. Cele mai importante
modificări se refereau la următoarele aspecte: deciziile se iau prin întrunirea
majorităţii calificate (se renunţă la unanimitate), se introducea majoritatea
dublă, care cere, pe lângă majoritatea calificată, majoritatea statelor membre
(pe principiul că fiecare stat ar avea un vot). Această formulă trebuia să intre
în vigoare la 1 ianuarie 2005, însă data a fost modificată prin Tratatul de
aderare din 2003 pentru 1 noiembrie 2004. Alte reguli stabilite la Nisa (IER,
2003, p. 14-15) se referă la: extinderea procedurii co-deciziei la noi
chestiuni, ce privesc de exemplu, măsuri specifice de sprijin industrial,
acţiuni de coeziune desfăşurate în afara Fondurilor Structurale, de acordarea
de vize şi de azil; revizuirea sistemului de cooperare, prin realizarea
următoarelor modificări: numărul minim de SM necesare pentru propunerea
unei clauze întărite de cooperare („cooperări strânse”) este opt, ceea ce
înseamnă că după a cincea extindere nu va reprezenta majoritatea SM;
introducerea posibilităţii de stabilire a unei „cooperări strânse” în domeniul
PESC, în scopul implementării de acţiuni sau poziţii comune (dar exceptând
chestiunile cu implicaţii militare sau care ţin de problema securităţii);
înfiinţarea „Eurojust” în domeniul cooperării judiciare pe probleme de
criminalitate.
Odată cu Tratatul de la Nisa a fost elaborată o „Declaraţie asupra
viitorului Uniunii Europene”, prin care se lansa o dezbatere generală asupra
dezvoltării viitoare a Uniunii şi care implica atât SM, cât şi statele
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candidate. Aspectele avute în vedere de această declaraţie au fost:
delimitarea responsabilităţilor între UE şi SM, statutul „Cartei drepturilor
fundamentale a UE”, simplificarea tratatelor şi rolul parlamentelor naţionale
în cadrul instituţional al UE. Art. 37 din această cartă dispune „politicile
Uniunii vor include şi garanta, în conformitate cu principiul dezvoltării
durabile, un alt nivel de protecţie şi îmbunătăţirea calităţii mediului”. Din
păcate, carta nu a fost aprobată ca parte constitutivă a tratatelor, neavând un
caracter obligatoriu.
Constituţia Europei: pe 18 iulie 2003, proiectul final al tratatului
constituţional, Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, a fost
publicat în Praesidiumul Convenţiei pentru Viitorul Europei. Textul a fost
semnat de către reprezentanţi ai SM pe 29 octombrie 2004, şi a fost supus
procesului de ratificare de către SM până când, în 2005, votanţii francezi
(29 mai) şi olandezi (1 iunie) l-au respins în cursul referendumurilor. Eşecul
înregistrat de constituţie în aceste două ţări a făcut ca şi alte state să amâne
sau să oprească procedura de ratificare. Dacă ar fi fost ratificat, Tratatul ar fi
intrat în vigoare pe 1 noiembrie 2006. Constituţia era împărţită în patru
secţiuni: Prima secţiune definea Uniunea Europeană, valorile, obiectivele,
prerogativele, procedurile şi instituţiile sale. A doua parte cuprindea Carta
Drepturilor Fundamentale, a treia descria politicile şi modul de funcţionare
al Uniunii Europene, iar a patra secţiune îngloba prevederile finale, inclusiv
procedurile de adoptare şi revizuire a Constituţiei.
Cancelarul german, Angela Merkel, în cadrul summit-ului din iunie
2007 al Consiliului European, a afirmat că doreşte relansarea proiectului
constituţional. Cancelarul german spera ca tratatul constituţional să fie
adoptat până în anul 2009, atunci când preşedinţia Uniunii Europene va fi
preluată de Polonia, urmată de Republica Cehă.
La Lisabona a avut loc în data de 18 octombrie 2007, summit-ul
Uniunii Europene, unde liderii statelor membre au ajuns la un compromis
asupra unui nou Tratat de Reformă. Punctul principal de pe agenda
summit-ului l-a constituit Tratatul de Reformă care va înlocui
Constituţia Europeană - Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (300 de pagini) modiﬁcă
Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene. Este ultimul dintr-o serie de tratate care actualizează și
consolidează temeiul juridic al UE. Tratatul de la Lisabona a fost semnat de
cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la 13 decembrie 2007 și a
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

166

În concluzie, cele mai importante prevederi ale tratatului sunt
următoarele:
- Uniunea Europeană va avea personalitate juridică (art. 47 din
versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană 2010,
p. 41). Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană au avut statute
diferite și nu utilizau aceleași reguli de luarea a deciziilor. Tratatul
de la Lisabona pune capăt acestui sistem dual și Uniunea Europeană
dobândește personalitate juridică proprie;
- Tratatul prevede o nouă iniţiativă legislativă a cetăţenilor, prin care,
cu un milion de semnături, putem cere Comisiei Europene să
înainteze noi propuneri de politici. Așadar, potrivit art. 11, al. 4 din
versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană „La
inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai
unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate
fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere
corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este
necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor”;
- Pentru a îmbunătăţi informaţiile privind modul în care UE ia decizii,
Consiliul de Miniștri va trebui acum să se reunească în ședinţe
publice atunci când analizează și votează proiecte de legi;
- Tratatul extinde numărul de domenii în care Parlamentul European
ia decizii în comun cu Consiliul de Miniștri. Aceasta înseamnă că
membrii parlamentului pe care îi alegem în mod direct vor avea un
rol mai însemnat în procesul legislativ și în ceea ce privește bugetul
UE;
- Funcţia de preşedinte al Consiliului European va fi transformată întruna permanentă de „Preşedinte al Uniunii”, cu un mandat de 2 ani şi
jumătate;
- Va ﬁ creată o nouă funcţie de Înalt Reprezentant pentru Politica
Externă și de Securitate/vicepreședinte al Comisiei pentru a promova
acţiunea Uniunii pe scena internaţională și pentru a putea apăra mai
bine interesele și valorile sale peste hotare;
- Președintele Comisiei va ﬁ „ales” de Parlamentul European, la
propunerea Consiliului European;
- Contrar dispoziţiilor din Tratatul de la Nisa, Comisia va continua să
ﬁe formată din câte un comisar din ﬁecare stat membru;
- Votul cu majoritate caliﬁcată este forma decizională utilizată pentru
multe dintre deciziile Consiliului de Miniștri. În baza Tratatului,
acesta este extins pentru un mare număr de noi domenii, iar modul în
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care funcţionează este redeﬁnit. Începând din 2014, deciziile
Consiliului vor avea nevoie de sprijinul a 55 % din statele membre,
reprezentând cel puţin 65 % din populaţia europeană. Acest sistem
se numește „dublă majoritate”. Vor ﬁ necesare cel puţin 4 ţări pentru
a forma o minoritate de blocare. Sistemul plasează ţările cu o
populaţie mai puţin numeroasă pe picior de egalitate cu statele
membre mai mari. În anumite domenii, deciziile vor continua să
necesite o aprobare unanimă. Acestea includ ﬁscalitatea și apărarea;
- Codecizia este termenul care desemnează puterea Parlamentului
European de a legifera în comun și în mod egal cu Consiliul de
Miniștri. Tratatul de la Lisabona aduce termenul de codecizie în uzul
general. Prin Tratatul de la Lisabona, procedura prin care
Parlamentul European decide în comun cu Consiliul va fi numită
„procedura legislativă ordinară”;
- Tratatul extinde rolul UE, incluzând operaţiunile de dezarmare,
consiliere și asistenţă militară și contribuirea la refacerea stabilităţii
în urma conﬂictelor. De asemenea, creează posibilitatea unei
cooperări consolidate între statele membre care doresc să colaboreze
mai strâns în sfera apărării. Tratatul introduce o clauză de
solidaritate (cu caracter voluntar) atunci când un stat membru este
victima unui atac terorist sau a unui dezastru natural sau de origine
umană;
- Tratatul acordă prioritate obiectivului UE de a promova dezvoltarea
durabilă în Europa, pe baza unui înalt nivel de protecţie și ameliorare
a stării mediului. Tratatul promite să promoveze, la nivel
internaţional, măsuri de soluţionare a problemelor de mediu
regionale și globale, în special schimbările climatice. Prin
consolidarea rolului UE în domeniul schimbărilor climatice, Europa
continuă să conducă lupta împotriva încălzirii globale.
- Tratatul de la Lisabona recunoaște drepturile, libertățile și principiile
expuse în Carta drepturilor fundamentale (2000), care dobândește
acum caracter obligatoriu.
b) DREPTUL DERIVAT: este vorba de un tot de norme juridice, care
în baza Tratatelor originare, sunt emise de instituțiile înzestrate cu
competenţa de a le emite. Tocmai conţinutul Tratatelor este acela care oferă
posibilitatea Consiliului, Comisiei, PE împreună cu Consiliul, de a elabora
dispoziţii pertinente pentru a obţine succesul integrarii SM.
Regulamentele:
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-

Au un scop general, sunt obligatorii în toate elementele, având
aplicabilitate imediată în fiecare stat membru.
- Regulamentele pot, inclusiv, să modifice conţinutul normelor în
vigoare în sistemul juridic naţional, datorită faptului că, niciodată o
normă de caracter intern, nu poate contrazice conţinutul unei
dispoziţii unionale (supremaţia dreptului UE). Odată ce este
notificată statelor destinatare, se deschide un termen variabil, pentru
stabilirea la nivel intern a măsurilor necesare în vederea aplicării
actului normativ al Uniunii.
Caracteristicile regulamentului:
 Este o normă abstractă, nefiind aplicabilă unor destinatari
individualizaţi, concreţi; se adresează unei categorii abstracte, văzute ca
un tot;
 Este obligatorie în toate elementele sale;
 Este direct aplicabilă, nu necesită intervenţia autorităţilor naţionale
pentru a o transpune în sistemul juridic;
 Regulamentul este generator de drepturi individuale;
 Are validitate erga omnes.
Regulamentul este un act care se aplică simultan, de plin drept, în
fiecare SM, răspunzând unei duble idei de unitate şi rapiditate (exemple de
regulamente cu incidență în domeniul protecției mediului: Regulamentul nr.
2037/2000 din 19 iunie 2000, privind substanţele care distrug statul de ozon,
DOCE L 244, 29.9.2000, Regulamentul nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000, cu
privire la eticheta ecologică comunitară, DOCE L 237, 21.9.2000).
Efectele regulamentului:
 Regulamentul se impune de drept în faţa propriilor norme emanate
de parlamentele sau guvernele naţionale;
 Statele membre nu pot subordona intrarea în vigoare a unui
regulament, dictării de măsuri naţionale pentru implementarea
respectivului regulament, cu excepţia cazului când propriul
regulament prevede acest lucu;
 În anumite cazuri, se lasă SM posibilitatea de a interpreta
regulamentul, cu unicul scop de a se facilita implementarea la nivel
naţional;
 Nicio dispoziţie naţională (nici chiar constituţională) nu poate fi
invocată de SM în contra intrării în vigoare a regulamentului.
Directivele:
În Tratatele de la Roma s-a statuat că, atât Consilul cât şi Comisia,
cu scopul de a duce la bun sfârşit misiunile încredinţate şi avându-se în
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vedere dispoziţiile tratatelor, pot adopta directive (termenul de directivă a
constituit o noutate a TCEE şi TCEEA, până atunci norma echivalentă în
TCECA era denumită recomandare), care obligă statele destinatare în
privinţa rezultatului ce trebuie urmărit. Cu toate acestea, se lasă autorităţilor
naţionale posibilitatea alegerii formei şi măsurilor necesare pentru obţinerea
obiectivului urmărit. Spre deosebire de regulament, directiva trebuie să fie
notificată destinatarilor. Din acest moment al notificării directiva are efect
juridic. SM care este obligat să transpună directiva în dreptul naţional, în
majoritatea cazurilor nu poate face altceva decât să copieze respectivul text
şi să-l publice în Monitorul Oficial. O altă transformare se datorează CEJ
(CJUE). Deşi, ca regulă generală stabilită în Tratate, directivele nu au
aplicabilitate directă, CJUE a recunoscut anumitelor directive, în diverse
sentinţe (sentinţa nr. 9/70, 6 octombrie 1970, Franz Grand, sentinţa nr.
41/74, 4 decembrie 1974,Van Duyn, sentinţa nr. 21/78, 8 mai 1980), efectul
şi aplicabilitatea directă. Ca limită maximă, s-a acceptat să se recunoască că
aplicabilitatea directă a unei directive nu poate avea decât un caracter
excepţional şi doar în cazul în care SM nu a luat măsurile de transpunere
necesare sau cele adoptate nu sunt conforme dispoziţiilor directivei.
Caracteristicile directivelor:
 Sunt acte susceptibile de a avea un caracter general. Impun obligaţii
doar pentru destinatarii lor, care pot fi: unul sau mai multe SM;
 Sunt acte care se limitează să fixeze obiectivul. Alegera metodelor şi
formei de a-l obţine rămâne la latitudinea fiecărui stat;
 Sunt acte obligatorii, în privinţa obiectivului urmărit. În cazul
neîndeplinirii se poate introduce o acţiune în faţa CJUE, conform
procedurii prevăzute în art. 258 TFUE;
 În anumite cazuri, pot emana drepturi individuale în favoarea
subiecţilor de drept ai SM, adică în anumite condiţii pot fi invocate,
cerându-se aplicarea directă în faţa jurisdicţiilor naţionale.
În privinţa directivelor trebuie făcute anumite precizări: în anumite
cazuri, directiva poate fi contrară legislaţiei naţionale existente. În acest
caz se aşteaptă intervenţia autorităţilor naţionale competente pentru a emite
un act normativ intern în conformitate cu directiva în discuţie.
O altă consecinţă a directivelor este că, măsurile adoptate pentru a
facilita reuşita obiectivului şi controlul respectivelor măsuri, nu cad sub
incidenţa UE. Sunt autorităţile naţionale abilitate să controleze dispoziţiile
adoptate la nivel intern pentru aplicarea dreptului unional. În ceea ce
priveşte regulamentele, sunt propriile autorităţi ale UE, în speţă Comisia,
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care controlează în mod direct modul de aplicare a regulamentelor în SM.
Această competenţă îi lipseşte Comisiei în cazul directivelor.
Decizia este obligatorie în toate elementele sale și nu lasă nicio
marjă de apreciere destinatarului. În cazul în care se indică destinatarii,
decizia este obligatorie numai pentru aceștia. CJUE a stabilit că anumite
decizii adresate statelor pot crea drepturi individuale în beneficiul
subiecţilor de drept ai statelor în cauză. Particularii pot invoca direct în faţa
instanțelor naţionale deciziile Uniunii, în măsura în care acestea sunt clare şi
precise, nefiind necesară intervenţia vreunei autorităţi naţionale pentru a le
readapta la sistemul juridic naţional, în vederea aplicării. În materia
mediului, putem întâlni astfel de decizii când se ratifică tratate
internaţionale, pentru aprobarea PAM (a se vedea PAM 6, singurul care a
luat forma unei decizii, capitolul II), se utilizează decizii ale Comisiei
pentru a dezvolta elementele materiale şi procedurale a diverselor
instrumente ale politicii de mediu cum ar fi: eticheta ecologică (prin astfel
de decizii se fixează criteriile ecologice pentru acordarea etichetei pentru
diverse produse: decizia Comisiei din 6 aprilie 2004 prin care se stabilesc
criteriile ecologice pentru frigidere, DOCE L 306, din 2.10.2004)
c) ACTE COVEŢIOALE
1) Convenţiile încheiate între statele membre privind aplicarea
dispoziţiilor Tratatelor
Există o polemică privind apartenenţa acestei grupe la dreptul UE.
Autori ca E. Cerexhe, C. Molina del Pozo (MOLINA DEL POZO, 1997, p. 490)
au stabilit câteva argumente în favoarea şi în contra acestei includeri.
Argumente pro:
- Aceste convenţii îşi au izvorul primar în tratatele europene;
- Existenţa unei legături strânse între aceste convenţii şi anumite obiective
ale UE;
- Acordurile deja încheiate sunt pregătite şi semnate în sânul Consiliului,
adică de o instituţie unională, modalităţile de intrare în vigoare,
funcţionare, revizuire sunt operate în cadrul instituţiilor UE.
Argumente contra:
- Forţa obligatorie a acestor convenţii se regăseşte în faptul că sunt
semnate de reprezentanţii statelor membre, iar ratificarea este dusă la
bun sfârşit de către autorităţile naţionale competente, nefiind acesta
cazul dreptului derivat, care are ca bază un act al instituţiiilor UE;
- Izvoarele de drept unnional au fost enumerate cu caracter limitativ în
art. 288 TFUE;
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-

Apartenenţa la dreptul unional implică posibilitatea de a se adresa
CJUE, prin intermediul procedurii de interpretare (art. 267 TFUE).
Interpretarea acestor convenţii nu poate fi supusă CJUE.
S-a considerat că motivele invocate în favoarea apartenenţei acestei
categorii la dreptul unional sunt mai importante. Există numeroase dispoziţii
ale tratatelor care conferă statelor membre posibilitatea de a încheia
convenţii între ele. Acestea au ca scop soluţionarea diverselor probleme
legate în mod direct de funcţionarea UE.
2) Convenţiile încheiate de state, neprevăzute în Tratate, dar al căror
obiectiv se găseşte în strânsă legătură cu executarea acestor tratate
Este vorba de convenţii internaţionale la care s-au asociat autorităţile
UE, în privinţa elaborării, intrării în vigoare şi funcţionării lor.
3) Deciziile reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în
cadrul Consiliului
Fără necesitatea de a fi supuse ratificării, statele membre ajung să
încheie acorduri autentice, urmând o formulă relativ simplificată.
Respectivele acorduri iau forma unor decizii a reprezentanţilor guvernelor
statelor membre reuniţi în sânul Consiliului de Miniştri. Este vorba de
acorduri internaţionale încheiate după o procedură particulară. Aceste
modalităţi specifice presupun o participare a instituţiilor UE atât în
elaborare, cât şi în executarea respectivelor acorduri. Miniştrii adoptă
aceste decizii în calitate de reprezentanţi ai propriilor guverne şi nu ca
membri ai Consiliului. Argumentul decisiv pentru a considera aceste acte
ca parte a dreptului convenţional unional se regăseşte în conţinutul art. 3 al
Actului de Aderarea a Portugaliei şi Spaniei, care stabileşte că noile state
membre vor adera, ca urmare a Actului semnat, a deciziilor şi acordurilor
adoptate de reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în sânul
Consiliului.
4) Acordurile încheiate între UE şi terţe state
Sunt multiple prevederile UE care se referă la competenţa externă a
Uniunii de a încheia acorduri cu terţe ţări şi cu organizaţii internaţionale.
UE prin intermediul acestor convenţii îşi stabileşte relaţiile externe, în
virtutea competeţei atribuite de CJUE. Aceste convenţii şi acorduri
reprezintă o parte integrantă a organizării juridice unionale, fapt stabilit de
CJUE. O problemă distinctă care se ridică este aceea de a se stabili dacă
aceste acorduri sunt susceptibile de a produce efecte directe, adică dacă
cetăţenii UE pot invoca dispoziţii cuprinse în astfel de acorduri.
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CJUE a exclus într-un prim moment această posibilitate, după care
s-a manifestat în mod afirmativ, când s-a pronunţat asupra art. 2, al. 1 al
Convenţiei de la Yoaunde, Camerun (sentinţa nr. 87/75, 5 februarie, 1976).
d) PRICIPIILE GEERALE ALE DREPTULUI UE: CJUE a
recunoscut drept principii generale ale dreptului unional: principiul
proporţionalităţii, al preferinţei comunitare din cadrul schimburilor
internaţionale, cel al nediscriminării pe motiv de naţionalitate,
principiul echilibrului instituţional în cadrul repartiţiei de competenţe,
etc.
JURISPRUDEŢA CJUE: doctrina exprimată de CEJUE, în
sentinţele sale, este lipsită de obligativitate formală, posedând doar o
obligativitate morală în ceea ce priveşte modul de interpretare al dreptului
Uniunii. Jurisprudenţa CJUE reprezintă un izvor esenţial de drept, datorită
faptului că în numeroase ocazii, această instituţie, prin intermediul
hotărârilor sale, completează şi dă precizie dispoziţiilor din tratatele
fondatoare. Prin intermediul altor funcţii specifice asigură respectarea
tratatelor amintite. CJUE îşi manifestă opiniile privind diverse teme uzând
de posibilitatea de a emite avize.
B. IZVOARE EOBLIGATORII
a) DREPTUL DERIVAT: Este vorba de acte care nu posedă forţa
necesară pentru a fi impuse SM. Sunt acte care emană de la Consiliu, de la
Comisie, putând prezenta fie un caracter general, fie individual, după cum
se adresează statelor sau particularilor (persoane fizice/juridice). Ele nu sunt
obligatorii.
⇒ Recomandările: nu au caracter obligatoriu, nefiind susceptibile de a da
naştere unei acţiuni în faţa CJUE, nerespectarea lor nu constituie o violare a
tratatelor. Este vorba de un instrument de acţiune indirectă, care are drept
obiectiv armonizarea legislaţiilor, diferenţiindu-se de directive doar prin
absenţa caracterului obligatoriu (exemplu, Recomandarea Comisiei din 20
decembrie 1974 privind protecţia patrimoniului arhitectonic şi natural,
DOCE L 21, 28.1.1974).
⇒ Avizele: exprimă opiniile exprimate în Consiliu sau Comisie, neavând
caracter obligatoriu pentru destinatarii săi, care pot fi statele membre sau
particularii (persoanele fizice/juridice). Nu pot genera o acţiune în faţa
CJUE.
C. ACTE SUI GEERIS
a) ACTE OBLIGATORII:
- Regulamente de regim intern: aceste acte, în ciuda denumirii, nu au
nimic de a face cu dispoziiile de drept derivat care formează parte din cadrul
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izvoarelor obligatorii. Este vorba de regulamente de regim intern, prevăzute
în tratate privind organizarea şi funcţionarea diverselor instituţii ale UE. Nu
prezintă un caracter general, destinatarii fiind însăşi instituţiile unionale care
le adoptă.
- Deciziile: nu prezintă nicio legătură cu deciziile analizate anterior.
Aceste decizii nu au destinatari, recurgerea la acest tip de acte este utilizată
de instituţiile UE cu scopul de a duce la bun sfârşit anumite obiective cu
caracter funcţional, fiind instrumentul utilizat de instituţii pentru a crea
organisme subsidiare.
b) ACTE EOBLIGATORII: se configurează ca noi compromisuri
politice. În ele se definesc obiectivele, care ulterior se vor traduce în măsuri
concrete. Rezoluţiile, declaraţiile, deliberările, programele de acţiune,
rapoarte sunt manifestări de intenţie prin care se exprimă voinţa politică a
UE, constituind simple documente preparatorii a ceea ce in viitor vor fi acte
obligatorii.
D. IZVOARE COMPLEMETARE
Aşa cum reiese din denumire, aceste izvoare au ca finaliatate
completarea blocului juridic care formează organizarea unională: dreptul
supletoriu, principiile generale de drept, cutuma, doctrina ştiinţifică.
a) Dreptul supletoriu: Dreptul UE nu reprezintă un sistem juridic
finalizat. Când dreptul unional este lacunar, în diferite ocazii se apelează la
două sisteme juridice care au stat la baza construcţiei UE: dreptul
internaţional public şi dreptul intern al statelor membre.
b) Principiile generale de drept: CJUE a recunoscut drept aplicabile
în sistemul juridic unional, principiile generale de drept, adică norme cu un
înalt grad de generalitate acceptate de sistemele juridice ale naţiunilor
civilizate. E. Cerexhe face diferenţă între două grupuri de principii generale
de drept: principiile generale de drept, comune statelor membre (exemplul
principiului îmbogăţirii fără justă cauză) şi principiile generale de drept
universal recunoscute şi acceptate în oricare dintre statele civilizate
(exemplul principiului bunei-credinţe).
c) Cutuma: este prea puţin de spus referitor la cutumă, ea fiind
aproape inexistentă în CE. O mare parte a doctrinei nici măcar nu o
menţionează printre izvoarele de drept ale UE. Viaţa relativ scurtă a UE nu
permite să se vorbească de o adevărată cutumă.
d) Doctrina ştiinţifică: cărţi, tratate, toate publicaţiile cu caracter
ştiinţific.
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Rezumat
1. Dreptul Uniunii Europene este constituit dintr-un tot de reguli care
determină organizarea, competenţele şi funcţionarea Uniunii. A fost CJUE
care a declarat că acest drept reprezintă un sistem juridic propriu, diferit
atât de cel naţional cât şi de cel internaţional.
2. Dreptul unional se diferenţiază de sistemul juridic internaţional în două
puncte esenţiale (PETRESCU 2004, p. 199):
 Sistemul juridic internaţional se bazează fundamental pe ideea
cooperării, în timp ce al doilea sistem are la baza procesul de integrare.
 Dreptul internaţional este esenţialmente un drept convenţional.
Dreptul UE, deşi are la origine tratatele fondatoare, a evoluat prin
intermediul instituţiilor create prin tratate, acestea dispunând de o
adevarată putere normativă, generatoare de aşa numitul drept derivat.
3. Caracteristicile dreptului unional: în jurisprudenţa CJUE se consideră
drept principale caracteristici ale dreptului Unional: supremaţia,
aplicabilitatea directă, efectul direct.
4. Izvoarele dreptului Uniunii:
A. Izvoare obligatorii
a) Dreptul originar
b) Dreptul derivat
c) Actele convenționale
d) În cadrul izvoarelor obligatorii au fost incluse şi: principiile
generale ale dreptului UE, jusriprudența CJUE
B. Izvoare neobligatorii
C. Acte sui generis
D. Izvoare complementare.
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CAPITOLUL VI
PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ATURAL ȘI ARTIFICIAL
Indiferent că ne referim la protecția mediului natural sau artificial,
dispoziții legale de reglementare găsim atât în O.U.G. nr. 195/2005 cu
modificări și completări, cât și în legi sectoriale sau în Constituţie. Alături
de cadrul legal național vom evidenția principalele acte normative ale
Uniunii Europene, în special directive, dar și tratate internaționale care se
referă la diverse aspecte legate de protecția mediului.
În cadrul Protecției mediului natural ar trebui abordate aspectele
juridice legate de protecția apei, a atmosferei, a pădurilor și a vegetației
forestiere, a ariilor naturale protejate și a monumentelor naturii, a faunei și
florei terestre și acvatice (pentru completări a se consulta și tabelul nr. 3, de
la finalul capitolului). Întrucât o parte din acestea au fost prezentate în
capitolul III al lucrării - Strategii ale politicii de mediu - în cele ce urmează
vom aborda doar chestiunile referitoare la protecția juridică a :
1.1.
Apei
1.2.
Atmosferei
1.3.
Pădurilor și vegetației forestiere
1.4.
Faunei și florei terestre și acvatice
În cadrul subcapitolului Protecției mediului artificial ne vom
îndrepta atenția asupra protecției juridice a așezărilor umane și a
obiectivelor artificiale din afara așezărilor umane.
6.1. Protecția mediului natural
6.1.1. Protecţia juridică a apei: Importanţa apei este vizibilă nu
doar în procesele geochimice şi geofizice, dar şi în plan economic. De
exemplu, la nivel mondial, unul dintre criteriile după care se apreciază
gradul de civilizaţie al unei ţări este consumul de apă pe cap de locuitor.
Relaţia apă-om este foarte strănsă. Producerea hranei totalizează, sub o
formă sau alta, în jur de 2000 l apă/zi – adică de 500 de ori mai mult.
Specialiştii apreciază global că 70% din consumul de apă este destinat
agriculturii, 20% este utilizat în industrie, iar 10% consumului din
gospodări (NEGUCIOIU & PETRESCU 2007, p. 228). Oamenii de ştiinţă se
întreabă când scăderea rezervelor de apă se va transforma în penurie de
hrană? La cea de a doua Conferinţă a Naţiunilor Unite, pe tema „Aşezările
umane” (Habitat II, Istanbul, 1996) a fost evidenţiată necesitatea de a avea
informaţii precise cu privire la disponibilitatea, calitatea şi modul de
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gospodărire a resurselor de apă pentru oraşe, unde în secolul al XXI-lea vor
locui aproximativ ½ din populaţia globului. Un rol important l-a avut
lansarea Programului de Evaluare Completă a Resurselor de Apă a Terrei
(sesiunea specială a ONU din 1997, Agenda 21 a Conferinţei Naţiunilor
Unite pentru Mediu şi Dezvoltare). S-a stabilit că din cantităţile prelevate
pentru consum, 88% este dirijat spre zonele urbane, creionându-se
dezechilibre între acestea şi zonele rurale care se confruntă cu o criză acută
de apă (ANGELESCU & VIŞAN 2006, p. 41).
România este înzestrată cu toate tipurile de resurse de apă dulce
(râuri, lacuri naturale şi artificiale, fluviul Dunărea şi apele subterane). Cea
mai importantă resursă de apă dulce o constituie fluviul Dunărea şi alte
râuri. Volumul resurselor de apă utilizabile este de 2.660 m3/locuitor/an, în
comparaţie cu media europeană de 4.000 m3/locuitor/an. Aceasta se
datorează în principal contaminării resurselor; dacă sunt luate în considerare
numai resursele de suprafaţă, acestea sunt de circa 1.770 m3/locuitor/an,
ceea ce plasează România printre statele cu resurse de apă relativ scăzute,
situându-se pe locul nouă.
Situaţia apelor uzate (date POS mediu 2007-2013, p. 13-15): În
conformitate cu obligaţiile asumate în procesul de negociere, România
trebuie să se conformeze cu prevederile Directivei nr. 91/271/CE privind
epurarea apelor uzate urbane până în anul 2018, iar costurile estimate pentru
implementare sunt de circa 9,5 miliarde euro pentru investiţii, din care 5,7
miliarde euro pentru staţiile de epurare şi 3,8 miliarde euro pentru sistemele
de canalizare (date POS mediu 2007-2013, p. 15). Ţinând cont de aspectele
privind protecţia mediului şi de aşezarea sa geografică în bazinul Dunării şi
Mării Negre, România a declarat prin H.G. nr. 352/2005 întregul său
teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate
aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi să fie
prevăzute cu staţii de epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treaptă
terţiară (eliminarea azotului şi fosforului). În anul 2005, în jur de 79% din
apele uzate, provenite de la principalele surse de poluare, au ajuns în
receptorii naturali, în special râuri, neepurate sau insuficient epurate.
Situaţia critică a staţiilor de epurare este generată de vechimea reţelelor de
canalizare şi a instalaţiilor de epurare, de modificarea capacităţii de epurare,
fără adaptarea acesteia la parametrii constructivi, de slaba capacitate
managerială şi de situaţia financiară precară a operatorilor de utilităţi
publice.
Calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare (date POS
mediu 2007-2013, p. 15-16): În ultimii 25 de ani în România s-a realizat o
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creştere a numărului de utilizatori racordaţi la reţele de apă curentă de la
29% din populaţia ţării la 65%, în condiţiile în care în acelaşi interval de
timp s-au produs mutaţii majore şi în raportul dintre populaţia urbană şi cea
rurală. Doar 73% din lungimea totală a străzilor sunt dotate cu reţele de
canalizare în mediul urban. Populaţia care beneficiază de serviciul de
canalizare este de aproximativ 11,5 milioane de locuitori, din care 10,3
millioane trăiesc în mediul urban (reprezentând 90% din populaţia urbană),
respectiv 1,15 milioane de locuitori în mediul rural (10% din populaţia
rurală).
Tabel nr. 1
Date privind starea reţelei hidrografie din România
- 97,8 % din reţeaua hidrografică a României este cuprinsă în bazinul
fluviului Dunărea;
- Aproximativ 38% din lungimea Dunării se află pe teritoriul României;
- Cu o medie de numai 2660 m3 de apă/loc/an, faţă de media de 4000 m3
de apă/loc/an în Europa, România se situează în categoria ţărilor relativ
sărace în resurse de apă;
- 79% din apele uzate ajung neepurate sau insuficient epurate în
receptorii naturali;
- Numai 52% din populaţia României beneficiază atât de servicii de
alimentare cu apă, cât şi de canalizare.
Sursa: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Programul
Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007 – 2013, versiunea finală 2007,
p. 12-13.

Regimul juridica al apelor în România: Prima lege dedicată
protecţiei apelor a fost adoptată în iunie 1924, Legea regimului apelor,
potrivit căreia toate apele care produceau forţă motrică, ca şi cele ce puteau
fi folosite în interes obştesc deveneau bunuri publice. După cel de al doilea
război mondial regimul juridic al apelor a fost reglementat prin Legea
apelor nr. 8/1974, Decretul nr. 39/1956 pentru reglementarea apelor
teritoriale, Legea nr. 5/1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi
asigurarea calităţii apelor, Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al
apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue ale
României etc.
Art. 136, al. 3 din Constituţie stabileşte că „Bogăţiile de interes
public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic
valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele
naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte
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bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii
publice”. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului dedică Capitolul
IX Protecţiei apelor şi a ecosistemelor acvatice. Art. 55, menţionează că
protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca
obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale
acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii
umane şi bunurilor materiale, iar conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea
calităţii apelor costiere şi maritime urmăreşte reducerea progresivă a
evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritare/prioritar
periculoase în scopul atingerii obiectivelor de calitate stipulate în Convenţia
privind protecţia Mării Negre împotriva poluării. Art. 58 cuprinde
obligaţiile persoanelor fizice/juridice în acest domeniu:
a) să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de
asigurare a migrării faunei acvatice şi de ameliorare a calităţii apei,
prevăzute cu termen în avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor,
precum şi în autorizaţia de mediu, şi să monitorizeze zona de impact;
b) să se doteze, în cazul deţinerii de nave, platforme plutitoare sau de
foraje marine, cu instalaţii de stocare sau de tratare a deşeurilor, instalaţii de
epurare a apelor uzate şi racorduri de descărcare a acestora în instalaţii de
mal sau plutitoare;
c) să amenajeze porturile cu instalaţii de colectare, prelucrare,
reciclare sau neutralizare a deşeurilor petroliere, menajere sau de altă natură,
stocate pe navele fluviale şi maritime, şi să constituie echipe de intervenţie
în caz de poluare accidentală a apelor şi a zonelor de coastă;
d) să nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare
direct în apele naturale şi să nu arunce de pe acestea niciun fel de deşeuri;
e) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce
impurificarea apelor de suprafaţă;
f) să nu deverseze în apele de suprafaţă, subterane şi maritime ape
uzate, substanţe petroliere, substanţe prioritare/prioritar periculoase;
g) să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în
zonele umede şi de coastă deşeuri de orice fel şi să nu introducă în ape
substanţe
explozive,
tensiune
electrică,
narcotice,
substanţe
prioritare/prioritar periculoase.
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În prezent, regimul apelor este reglementat de Legea nr. 107/1996,
modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006 și
prin O.U.G. nr. 3/2010 aprobată prin Legea 146/2010. Art.1, lit.1-5 din
Legea nr. 107/1996, modificată în 2010 stabileşte că:
1) Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi
limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie
primă pentru activităţi productive, sursa de energie şi cale de transport,
factor determinant în mentinerea echilibrului ecologic.
(11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un
patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare (art.
80, al. 1: Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate
formele sale de utilizare. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt
încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce
manifestă o preocupare constantă în protejarea cantităţii şi calităţii apei,
precum şi prin aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează
resursele de apa, în art. 12 se prevede că până în anul 2010 se va promova o
politică de recuperare a costurilor în domeniul apei care să stimuleze
folosinţele şi să utilizeze în mod eficient resursele de apă. Al. 2 menționează
că mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi
calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii
şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de
asigurare a funcţionării Administraţiei Naţionale „Apele Române”).
(2) Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoaşterea,
protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt
acţiuni de interes general.
(3) Dreptul de folosinţă, cât şi obligaţiile corespunzătoare rezultate
din protecţia şi conservarea resurselor de apă vor fi exercitate în
conformitate cu prevederile prezentei legi, cu excepţia apelor geotermale
pentru care se vor adopta reglementări specifice.
(4) Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică
sau juridică care le administrează, sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi,
precum şi prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este
parte.
(5) Sunt, de asemenea, supuse dispoziţiilor prezentei legi lucrările
care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele şi prin care, direct
ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităţii
apelor ori regimului de curgere a acestora.
(6) Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea mediului acvatic, în
condiţiile utilizării durabile a resurselor de apă, au la bază principiile
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precauţiei, prevenirii, evitării daunelor la sursă şi poluatorul plăteşte şi
trebuie să ţină seama de vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate în
Delta Dunării şi în Marea Neagră, deoarece echilibrul acestora este strâns
influenţat de calitatea apelor interioare care se varsă în acestea.
Prevederile legii apelor au ca scop: a) conservarea, dezvoltarea şi
protecţia resurselor de apă, precum şi asigurarea unei curgeri libere a apelor;
b) protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a
caracteristicilor resurselor de apă, a malurilor şi albiilor sau cuvetelor
acestora; c) refacerea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; d)
conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice; e) asigurarea alimentării cu
apă potabilă a populaţiei şi a salubrităţii publice; f) gospodărirea durabilă a
apei şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestei resurse, cu menţinerea şi cu
ameliorarea calităţii şi regenerării naturale a apelor; g) apărarea împotriva
inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase; h)
satisfacerea cerinţelor de apă ale agriculturii, industriei, producerii de
energie, a transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului şi
sporturilor nautice, ca şi ale oricăror alte activităţi umane; i) integrarea
aspectelor cantitative şi calitative atât pentru apele de suprafaţă, cât şi pentru
apele subterane care aparţin aceluiaşi sistem ecologic, hidrologic şi
hidrogeologic; j) asigurarea protecţiei ecosistemelor acvatice situate în
imediata vecinătate a coastelor, în golfuri sau aflate în Marea Neagră; k)
promovarea utilizării durabile a apelor pe baza protecţiei pe termen lung a
resurselor disponibile de apă; l) conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea
mediului acvatic prin măsuri specifice pentru reducerea progresivă a
evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritare şi încetarea sau
eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe
prioritar periculoase; m) reducerea progresivă a poluării apelor subterane şi
prevenirea poluării ulterioare; n) atingerea obiectivelor Convenţiei pentru
protecţia Mării Negre împotriva poluării în ceea ce priveşte încetarea sau
eliminarea etapizată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe
prioritare pentru atingerea în mediul marin a concentraţiilor acestor
substanţe aproape de valorile fondului natural şi aproape de valoarea zero
pentru substanţele de sinteză; o) prevenirea deteriorării ulterioare, protecţia
şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice şi, în ceea ce priveşte cerinţele
de apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede ce depind în mod direct
de ecosistemele acvatice.
Proprietatea asupra apelor: Art. 136, al. 3 din Constituţie
stabileşte că „Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele
cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea
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teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului
continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul
exclusiv al proprietăţii publice”. Conform art. 136, al. 1 proprietatea este
publică sau privată. Aceste bunuri pot fi date în administrare regiilor
autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de
asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
În completarea textului constituţional, art. 3, al.1 din Legea nr. 107/1996
modificată şi completată stabileşte că: Aparţin domeniului public al statului
apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu
bazine hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 km2, malurile şi cuvetele
lacurilor, precum şi apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi
plaja mării, cu bogăţiile lor naturale şi potenţialul energetic valorificabil,
marea teritorială și
fundul
apelor maritime.
Codul civil
(www.coduri.cjo.ro/codul-civil/), art. 579, menționează că „cel ce are un
izvor pe proprietatea sa poate face orice întrebuinţare cu dânsul, fără însă a
vătăma dreptul ce proprietarul fondului inferior are dobândit sau prin vreun
titlu sau prin prescripţie asupra acelui izvor”. Cu alte cuvinte, proprietarul
terenului este şi proprietarul izvorului, acesta fiind parte integrantă din fond.
Cu toate acestea, art. 4 din Legea nr. 107/1996 impune ca resursele de apă,
de suprafaţă şi subterane sunt monopol natural de interes strategic, iar
stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de
proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin autoritatea
publică centrală din domeniul apelor.
Regimul de folosire a apelor: Dreptul de folosinţă a apelor de
suprafaţă sau subterane, inclusiv a celor arteziene, se stabileşte prin
autorizaţia de gospodărire a apelor şi se exercită potrivit prevederilor legale.
Acest drept include şi evacuarea, în resursele de apă, de ape uzate, ape din
desecări ori drenaje, ape meteorice, ape de mină sau de zăcământ, după
utilizare. Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu
respectarea normelor sanitare şi de protecţie a calităţii apelor, pentru băut,
adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă pentru
aceasta nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii de capacitate mică
de până la 0,2 litri/secundă, destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor
gospodăriilor proprii. Orice persoană fizică, pe propria răspundere, poate
utiliza liber pentru îmbăiere apele marine şi apele interioare din afara
zonelor de restricţie. Utilizarea apelor subterane se face pe baza rezervelor
determinate prin studii hidrogeologice. Art. 15 din legea apelor interzice
poluarea în orice mod a resurselor de apă. Normele de calitate a resurselor
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de apă legate de funcţiunile apei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
Preocupările pentru protecţia apelor a devenit o constantă la nivel
european, fapt relevat de numărul mare al convenţiilor, tratatelor şi
declaraţiilor internaţionale din acest sector. Amintim câteva dintre acestea:
- Convenţia asupra mării teritoriale şi a zonei contigue, semnată la
Geneva în 1958.
- Declaraţia Adunării Generale ONU asupra principiilor privind
fundul mărilor şi oceanelor şi subsolul lor, dincolo de limitele jurisdicţiei
naţionale, 1971.
- Convenţia referitoare la prevenirea poluării marine cauzate de
operaţiuni de imersare efectuate de nave şi aeronave, Oslo, 1972.
- Convenţia internaţională privind prevenirea poluării de către nave,
adoptată în cadrul Conferinţei internaţionale privind poluarea marină,
convocată de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra, în 1973, care a
fost amendată printr-un protocol din 1978.
- Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, Montego Bay
(Jamaica), 1982.
- Convenţia între Guvernul României, Guvernul Republicii Cehia,
Guvernul R.R.S. Iugoslavia, Guvernul URSS şi Guvernul Republicii
Ungare privind protecţia apelor râului Tisa şi a afluenţilor ei împotriva
poluării, Szeged, 1986.
- Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării,
semnată la Bucureşti în data de 21 aprilie 1992.
- Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă
a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată
la Sofia în data de 29 iunie 1994.
- Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă
transfrontalieră şi a lacurilor internaţionale, Helsinki, 1992.
- Protocolul Apă şi Sănătate la Convenţia privind protecţia şi
utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră şi a lacurilor internaţionale,
Londra, 17 iunie 1999.
- Declaraţia privind protecţia apelor, semnată la Bucureşti de 16 tări
riverane Dunării şi Mării Negre la 23 februarie 2007.
Menţiuni: Proiectul Regional privind Dunarea (DPR) elaborat de
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD/GEF) are ca obiectiv
îmbunătăţirea calităţii mediului din bazinul Dunării prin protejarea apelor şi
gospodărirea durabilă a resurselor naturale. DRP acordă sprijin tehnic şi
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financiar pe baza parteneriatelor încheiate cu guvernele, patronatele,
societatea civilă şi comunităţile locale din regiune.
Comisia internaţională pentru protejarea Dunării (CIPD) este o
organizaţie internaţională cu 13 state membre, la care s-a alăturat și Uniunea
Europeană. A fost înfiinţată în 1998, devenind una dintre cele mai mari şi
mai active organisme internaţionale angajate în managementul bazinelor
râurilor din Europa. Activitatea sa nu se rezumă doar la Dunăre şi la
afluenţii acesteia, dar şi la apele de suprafaţă din întregul bazin dunărean.
Cel mai important obiectiv al CIPD este acela de a pune în practică
prevederile Convenţiei pentru protejarea Dunării prin promovarea şi
coordonarea gospodăririi apelor într-un mod durabil şi echitabil.
Strategia UE pentru regiunea Dunării este un proiect regional de
cooperare care a fost promovat la nivelul UE de către România și Austria,
începând cu anul 2008. Comisia Europeană fost invitată de Consiliul
European din 18-19 iunie 2009 să elaboreze până la sfârșitul anului 2010 o
„Strategie a UE pentru Regiunea Dunării”. În acest sens, a propus lansarea
și organizarea unei consultări publice pe parcursul căreia au fost organizate,
în toate statele riverane, conferințe, seminarii și mese rotunde. Rezultatul
acestor consultări constă în elaborarea de către Comisie și prezentarea, în
parteneriat cu statele riverane, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE
pentru regiunea Dunării, precum și a unui Plan de Acțiune. Strategia va fi
implementată începând din prima jumătate a anului 2011, fiind structurată
pe axele prioritare: conectivitatea (transport durabil şi reţele de energie),
protecţia resurselor de apă şi managementul riscurilor, dezvoltarea socioeconomică (cultură, educaţie, cercetare, turism, dezvoltare rurală, piaţa
internă) şi îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi
securitate internă) (www.mae.ro/strategia-dunarii). La 8 noiembrie 2010 a
avut loc, la Bucureşti, summit-ul Dunării, unde au fost dezbătute aspecte
legate de orientările mari de care se va ţine cont în structurarea Strategiei
UE pentru regiunea Dunării.
Comisia Mării egre: în anul 1992, şase ţări (Bulgaria, Georgia,
România, Rusia, Turcia şi Ucraina) au semnat la Bucureşti Convenţia pentru
protejarea Mării Negre împotriva poluării. Comisia Mării Negre este
organismul responsabil de implementarea prevederilor Convenţiei care este
cadrul legal în baza căruia are loc cooperarea regională menită să reducă
poluarea şi să protejeze ecosistemul marin. Comisia joacă un rol important
în promovarea colaborării dintre diferiţii parteneri care activează în
domeniul protecţiei Mării Negre, în mod special guvernele, organizaţiile
neguvernamentale, dar şi alte organisme şi programe regionale.
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Situaţia existentă în Uniunea Europeană: Începând cu 1995, UE a
adoptat o abordare integrată a managementului apelor pentru a promova o
folosire durabilă a resurselor de apă şi a asigura coerenţa politicii în acest
domeniu (Comunicarea Comisiei COM (96)59). Prin această comunicare,
Comisia stabileşte abordarea politicii privind protecţia apei, stabilind
următoarele obiective (PASCAL 2004, p. 27):
- Asigurarea furnizării de apă potabilă;
- Asigurarea furnizării de apă potabilă sau nepotabilă, care să îndeplinească
cerinţele economice, altele decât cele necesare consumului uman;
- Protecţia şi conservarea mediului acvatic;
- Limitarea dezastrelor naturale (secetă, inundaţii).
Această abordare a fost completată cu Directiva-cadru în domeniul
politicii privind protecţia apei (Directiva nr. 2000/60/CE), care stabileşte
cadrul de protecţie a apelor interioare de suprafaţă, a celor de adâncime şi de
coastă, având ca obiective prevenirea şi reducerea poluării, promovarea
folosirii apelor durabile, protejarea mediului acvatic, îmbunătăţirea
statutului ecosistemelor acvatice şi diminuarea efectelor produse de secetă şi
inundaţii. O serie de directive (a se vedea tabelul nr. 2) au fost adoptate
pentru introducerea unor standarde de calitate a apei potabile (Directiva nr.
98/83/CE), a apelor de suprafaţă (Directiva nr. 75/440/CEE) sau a unor
standarde de măsurare şi analiză a poluării apelor de suprafaţă (Directiva nr.
79/869/CEE). Au fost stabiliţi parametrii minimi ai apelor destinate
îmbăierii (Directiva nr. 76/160/CEE), ai apelor uzate (Directiva nr.
91/271/CEE), ai apelor din crescătoriile piscicole (Directivele nr.
79/923/CEE şi 78/659/CEE) şi s-au limitat emisiile unor substanţe
periculoase în apele de adâncime (Directiva nr. 80/68/CEE). Pentru
reducerea poluării a fost întocmită o listă a substanţelor pentru care se vor
lua măsuri de control al emisiilor şi de stabilire a unor limite admisibile
(Directiva nr. 2001/2455 CE). În ceea ce priveşte poluarea apelor maritime,
a fost formulată o strategie de promovare a folosirii durabile a mărilor şi
oceanelor şi de conservare a ecosistemelor marine (COM (2002)539),
întocmindu-se un cadru de cooperare între statele membre (Decizia nr.
2850/2000/CE).
Comunitatea Europeană este parte în diferite convenţii
internaţionale, cum ar fi Convenţia de la Barcelona privind protejarea Mării
Mediterane (Deciziile nr. 77/585/CEE, 81/420/CEE, 83/101/CEE şi
84/132/CEE), Convenţia de la Helsinki de protejare a Mării Baltice
(Deciziile nr. 94/156/CEE şi 94/157/CEE) sau de protejare a apelor
transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Decizia nr. 95/308/CE),
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Convenţia de la Paris de protejare a apelor Atlanticului de Nord-Est
(Decizia nr. 98/249/CE), Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi
folosirea durabilă a Dunării şi a Mării Negre (COM (2001)615) ca şi
Convenţia privind protejarea Rinului (Decizia nr. 2000/706/CE). Măsurile
de prevenire a poluării maritime au constat şi în limitarea emisiilor unor
substanţe în mediul marin (Directiva nr. 76/464/CEE).
Scurte consideraţii cu privire la Directiva-Cadru Apă (DCA) nr.
2000/60/CE: Directiva-cadru apă propusă în 1997 a primit, în decembrie
2000, forma finală. Pentru a pune bazele unui control eficient al poluării
apelor, DCA prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o
implementează: „atingerea calităţii ecologice şi chimice bune” a apelor până
în anul 2015. Aşadar, DCA stabileşte clar termenul limită până la care apele
trebuie să atingă un prag minim al calităţii, prin reducerea emisiilor
provenite din activitatea umană, industrială şi agricolă.
Scopul directivei: stabilirea unui cadru privind protecţia apelor de
suprafaţă interioare, a apelor tranzitorii, a apelor de coastă şi subterane.
Astfel, se urmăreşte:
- Prevenirea deteriorării ulterioare, protejarea şi îmbunătăţirea stării
ecosistemelor acvatice ţinând cont şi de cerinţele de apă, ecosistemele
terestre şi zonele umede direct dependente de ecosistemele acvatice;
- Promovarea utilizării durabile a apelor pe baza unei protecţii pe
termen lung a resurselor disponibile de apă;
- Asigurarea reducerii progresive a poluării apelor subterane şi
prevenirea poluării ulterioare;
- Diminuarea efectelor inundaţiilor şi a secetei.
Directiva-cadru apă este una din primele directive europene în
domeniul politicilor de mediu care integrează, în mod explicit, aspectele
economice în cadrul proceselor de atingere a obiectivelor.
Principiile care stau la baza mecanismului economic în domeniul
gospodăririi apelor sunt:
 Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moştenire
care trebuie apărată, protejată şi tratată ca atare.
 Drepturi egale de acces la sursele de apă pentru toate folosinţele.
 Utilizatorul plăteşte pentru serviciul prestat.
 Acordarea de bonificaţii pentru utilizatorii de apă care
demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea
raţională şi protecţia calităţii apei.
 Poluatorul plăteşte (penalităţile sunt aplicate utilizatorilor pentru
depăşirea concentraţiilor maxime admise la poluanţi din apele
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uzate evacuate, înscrise în autorizaţiile de gospodărire a apelor.
Cuantumul acestor penalităţi este stabilit în cadrul O.U.G. nr.
107/2002, modificată și completată în 2003, 2005, 2008, 2010).
Elemente de noutate:
(www.mmediu.ro/ape/directiva_cadru/Aspecte%20privind%20implementar
ea%20DCA%20in%20Romania.pdf, p.2):
• gospodărirea apelor în Europa se va realiza la nivel bazinal;
• gospodărire integrată apa de suprafaţă-ape subterane-zone umede şi alte
tipuri de ecosistemele dependente de ecosistemele acvatice;
• stabilirea obiectivului comun de „stare bună”, ce trebuie atins după
implementarea măsurilor cuprinse în Planul de gospodărire a apelor;
• caracterizarea stării apelor în 5 categorii de calitate în funcţie de
elementele biologice, având în vedere că aceste elemente integrează şi
reflectă sinergic toate tipurile de impact şi condiţiile de mediu pe o perioadă
mai lungă de timp. Elementele fizicochimice, hidrologice şi morfologice
sunt elemente ajutătoare pentru caracterizarea stării apelor;
• definirea stării de referinţă pentru apele de suprafaţă;
• definirea categoriei de „corpuri de apă puternic modificate” şi „corpuri de
apă artificiale”;
• recuperarea costurilor pentru serviciile de apă;
• participarea publicului la elaborarea Planului de Management al Apelor.
Aşa cum precizam anterior, este introdus un nou concept în
managementul resurselor de apă „corpul de apă”. Corpul de apă este
unitatea care se va utiliza pentru raportarea şi verificarea modului de
atingere a obiectivelor ţintă ale directivei. Corpul de apă de suprafaţă
reprezintă un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu,
lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape de tranziţie, o parte din apele
marine litorale (art. 2.10 din DCA). Corpul de apă subteran reprezintă un
volum distinct (singular) de apă subterană dintr-un acvifer sau mai multe
acvifere (art. 2.12). Corpul de apă de suprafaţă este format din: apă, patul
albiei, zona riverană a râului care este relevantă pentru flora şi fauna
acvatică. Corpurile de apă de suprafaţă trebuie să fie alcătuite din elemente
continue ale apelor de suprafaţă şi să nu se suprapună unele cu altele.
Criteriile de bază pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă sunt
prezentate în directivă.
Caracterizarea calităţii apei conform directivei se face prin
încadrarea în cinci categorii de calitate, având ca factor de referinţă
elemente biologice. Ca elemente suplimentare de determinare a calităţii se
apelează la elemente fizico-chimice, elemente hidrologice şi morfologice.
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Agenda DCA (www.mediu.ro):
2003 – Identificarea bazinelor hidrografie ale râurilor de pe teritoriul
naţional al fiecărui SM, atribuirea lor Districtelor de Bazin şi identificarea
autorităţilor competente.
2004 – Caracterizarea Districtelor de Bazin în funcţie de presiunile şi
impactul folosinţelor de apă, inclusiv înregistrarea ariilor protejate.
2006 – Efectuarea, în colaborare cu Comisia Europeană, a intercalibrării
sistemelor de clasificare a stării ecologice.
2006 – Aducerea în stare operaţională a sistemelor de monitoring.
2009 – Elaborarea Programelor de măsuri pentru atingerea obiectivelor de
mediu în condiţii cost-efect acceptabile.
2009 – Elaborarea şi publicarea planurilor de management al bazinului
hidrografic pentru fiecare district de bazin, incluzând desemnarea corpurilor
de apă puternic modificate.
2010 – Implementarea politicilor economice de creştere a sustenabilităţii
resurselor de apă.
2012 – Aducerea în stare operaţională a Programelor de Măsuri.
2015 – Implementarea Programelor de Măsuri şi realizarea obiectivelor de
mediu.
Directiva Cadru privind Apa a fost transpusă în legislaţia naţională
prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legea apelor nr.
107/1996.
Directiva nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
modificată prin Directiva nr. 98/15/CE: Obiectivul directivei este de a
proteja mediul de efectele adverse ale descărcărilor de ape uzate orăşeneşti
şi ale descărcărilor provenind de la anumite sectoare industriale, în principal
industria alimentară şi prelucrătoare. Directiva stabilește o serie de cerințe
referitoare la sistemele de colectare, epurarea și evacuarea apelor uzate din
aglomerarile urbane, precum și a celor biodegradabile provenite de la
anumite sectoare industriale.
Plan pentru îndeplinirea cerinţelor directivei:
A. Principalele cerinţe ale Directivei sunt:
1. Desemnarea întregului teritoriu al României ca zonă sensibilă (art. 5(8)).
2. Asigurarea că toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. (locuitori
echivalenţi) sunt prevăzute cu sisteme de colectare a apei uzate orăşeneşti
(art. 3).
3. Asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intră în sistemele de colectare
ale aglomerărilor cu mai mult de 2.000 l.e., sunt subiectul unei epurări
secundare sau echivalente înainte de descărcare (art. 4).
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4. Asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intră în sistemele de colectare
ale aglomerărilor cu mai mult de 10.000 l.e., situate în zonele sensibile, sunt
supuse unei epurări mai stringente înainte de descărcare, iar apa descărcată
satisface standardele de emisii relevante pentru azot şi fosfor (Anexa I, tabel
2, art. 5 alin. 2, 3, 4).
5. Asigurarea că apele uzate orăşeneşti colectate din aglomerările cu mai
mult de 2.000 l.e şi descărcate în cursuri de apă curgătoare, şi cele provenite
din aglomerări cu mai puţin de 10.000 l.e. care descarcă în apele costiere,
sunt epurate corespunzător înainte de descărcare (art. 7).
6. Asigurarea că, atunci când apele din jurisdicţia unui SM sunt afectate de
evacuări de ape uzate din alt SM, statul afectat notifică celuilalt stat şi
Comisiei faptele relevante (art. 9).
7. Asigurarea că staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti sunt proiectate,
construite, exploatate şi întreţinute pentru a asigura performanţe suficiente
în condiţii climatice normale (art. 10).
8. Asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele
de colectare şi în staţiile de epurare orăşeneşti (art. 11), descărcările din
staţiile de epurare a apei uzate orăşeneşti (art. 12) şi depozitarea nămolului
rezultat din staţiile epurare a apei uzate orăşeneşti, sunt supuse unor
reglementări prealabile şi/sau unor autorizări specifice de către autoritatea
competentă.
9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în
staţiile de epurare a apei uzate orăşeneşti, respectă condiţiile de descărcare
stabilite în reglementările prealabile şi/sau autorizările specifice emise de
către autoritatea competentă (art. 13).
10. Asigurarea monitorizării apelor uzate descărcate, a monitorizării apelor
receptoare relevante şi a monitorizării procedurilor de depozitare a
nămolului provenit din epurarea apei uzate orăşeneşti (art. 14, 15).
11. Cerinţe orizontale (de exemplu: determinarea responsabilităţilor,
raportarea – art. 16).
B. Plan pentru implementarea cerinţelor:
1. Decizia declarării întregului teritoriu al României ca zonă sensibilă.
2. Asigurarea că toate aglomerările vor fi dotate cu sisteme de colectare a
apelor uzate orăşeneşti, respectiv aglomerările cu mai mult de 10.000 l.e.
până cel mai târziu la 31 decembrie 2000 şi aglomerările între 2.000 și
10.000 l.e. până cel mai târziu la 31 decembrie 2005.
3. Asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intră în sistemele de colectare
ale aglomerărilor sunt supuse unei epurări secundare sau unei epurări
echivalente înainte de descărcare, respectiv pentru aglomerările cu mai mult
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de 10.000 l.e. până cel mai târziu la 31 decembrie 2000 şi pentru
aglomerările cu 2.000 - 10.000 l.e., până cel mai târziu la 31 decembrie
2005.
4. Asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intră în sistemele de colectare
ale aglomerărilor cu mai mult de 10.000 l.e. şi situate în zone sensibile sunt
supuse unei epurări stringente înainte de a fi descărcate, iar descărcările
satisfac standardele relevante de emisie pentru azot şi fosfor.
5. Asigurarea că acele ape uzate orăşeneşti care intră în sistemele de
colectare ale aglomerărilor cu mai puţin de 2.000 l.e. sunt supuse, înainte de
a fi descărcate, unei epurări adecvate până cel mai târziu la 31 decembrie
2005.
6. Asigurarea că, atunci când apele aflate în jurisdicţia unui SM sunt afectate
de descărcările de ape uzate provenite de la un alt SM, SM afectat notifică
celuilalt stat şi Comisiei asupra faptelor relevante.
7. Asigurarea că staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti sunt proiectate,
construite, exploatate şi întreţinute pentru a asigura o performanţă suficientă
în condiţii climatice locale normale şi că sistemele de colectare satisfac
cerinţele stabilite de directivă.
8. Asigurarea că, descărcările apelor uzate industriale în sistemele de
colectare şi în staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, descărcările din
staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti şi depozitarea nămolurilor din
staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti sunt supuse reglementării
anterioare şi/sau autorizărilor specifice de către autoritatea competentă.
9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile din unităţile care
aparţin sectoarelor industriale specificate, care nu intră în staţiile de epurare
a apelor uzate orăşeneşti, înainte de descărcarea lor în apele receptoare,
respectă condiţiile stabilite în reglementările prealabile şi/sau autorizaţiile
specifice date de autoritatea competentă.
10. Asigurarea monitorizării apelor uzate epurate evacuate, a apelor
receptoare relevante şi a procedeelor de depozitare a nămolurilor provenite
din staţiile de epurare a apelor orăşeneşti uzate.
Exemplificări referitoare la perioadele de tranziţie obţinute:
Termenele limită pentru implementarea directivei variază în funcție de
mărimea aglomerărilor umane și de caracteristicile receptorilor naturali.
Pentru colectarea apelor uzate :
- Până la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerări cu mai mult de 10000
l.e. reprezentând 61,9% din încărcarea biodegradabilă totală; Până la 31
decembrie 2018, pentru 2346 de aglomerări cu mai puţin de 10000 l.e.,
reprezentând 38,1 % din încărcarea biodegradabilă totală.
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Pentru epurarea apelor uzate:
- Până la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerări cu mai mult de
10000 l.e., reprezentând 61,9% din încărcarea biodegradabilă totală; Până la
31 decembrie 2018, pentru 2346 de aglomerări cu mai puţin de 10000 l.e.,
reprezentând 38,1 % din încărcarea biodegradabilă totală.
Motivaţia solicitării acestor perioade de tranziţie este determinată
de următoarele aspecte:
- Situaţia existentă a infrastructurii din domeniul colectării şi epurării
apelor uzate orăşeneşti, în special în mediul rural, necesită un mare
volum de lucrări edilitare;
- Costurile de implementare sunt foarte mari;
- Capacitatea României de a asigura finanţarea acestor lucrări este
limitată, ceea ce va face imposibilă realizarea acestor lucrări într-un
termen scurt; este necesară o eşalonare în timp a investiţiilor care
vor corespunde cu perioadele de tranziţie obţinute la negocierile cu
Comisia Uniunii Europene;
- Comunităţile mici nu au în prezent o capacitate de proiectare,
finanţare şi executare a unor proiecte mari de investiţii.
Faze ale implementării Directivei nr. 91/271/CEE modificată, în
România:
Faza 1:
- Identificarea aglomerărilor umane care au mai mult de 2000 l.e şi a celor
mai mari de 15.000 l.e, care necesită extinderea sistemelor de colectare a
apelor uzate. De asemenea, vor fi identificate aglomerările cu mai mult de
2.000 l.e. sau şi a celor cu mai mult de 15.000 l.e., care necesită
îmbunătăţirea epurării apelor uzate;
- Identificarea zonelor sensibile;
- Identificarea infrastructurii (reţelele de canalizare şi staţiile de epurare) şi
evaluarea necesarului pentru îmbunătăţirea acestora;
- Evaluarea sistemului de monitoring existent şi a sistemului de inspecţie;
Faza 2:
- Stabilirea programelor de realizare a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de
epurare conform Planului de acţiune pentru colectarea, epurarea şi
evacuarea apelor uzate orăşeneşti în care sunt prevăzute termene pentru
fiecare din activităţile de implementare;
- Pregătirea planurilor de investiţii;
- Asigurarea unui sistem de recuperare a costurilor.
Faza 3:
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- Continuarea construirii unor noi staţii de epurare a apelor uzate urbane în
aglomerările umane, modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate
urbane; modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate în industria
agroalimentară; reabilitareai sistemelor de canalizare existente; construirea
şi/sau extinderea sistemelor de canalizare urbană.
România a realizat o serie de acţiuni prevăzute pentru
implementarea Directivei nr. 91/271/CEE, de exemplu:
- Identificarea apelor naturale (lacuri sau sectoare de cursuri de apă)
afectate de concentraţii mari de azot;
- Metodologie pentru identificarea zonelor sensibile;
- Identificarea zonelor sensibile;
- Situaţia canalizării şi epurării apelor uzate în localităţile României;
- Evaluarea lucrărilor necesare pentru implementarea directivei.
Costurile tehnice (construirea unor noi stații de epurare a apelor
uzate urbane, modernizarea stațiilor existente de epurare a apelor uzate
urbane, modernizarea stațiilor existente de epurare a apelor uzate din
industria agroalimentară, reabilitarea sistemelor de canalizare existente,
construcția și/sau extinderea sistemelor de canalizare urbană) estimate
pentru implementarea Directivei nr. 91/271/EEC sunt de circa 9,5 miliarde
euro pentru investiţii, din care 5,7 miliarde euro pentru staţiile de epurare şi
3,8 miliarde euro pentru sistemele de canalizare. Costuri administrative: se
estimează că vor fi necesari 50.000 euro/an pentru activitățile de autorizare
și pentru cheltuielile de personal, va fi necesară și instruirea personalului,
ceea ce presupune aproximativ 100.000 euro anual (GUVERNUL ROMÂNIEI
2003, p. 34-35).
Tabel nr. 2
Legislaţia UE în sectorul apei şi transpunerea în România
Denumirea Directivei
Transpunere
Directiva nr. 75/440 EEC privind H.G. nr. 100/2002, M. Of. nr.
calitatea apelor de suprafaţă destinate 130/19.02.2002,
modificată
prelevării de apă potabilă. Decizia nr. prin H.G. nr. 567/2006, M. Of.
77/795/EEC privind procedura comună nr. 417/15.05.2006.
pentru schimbul de informaţii asupra
calităţii apelor dulci de suprafaţă (aceste
prevederi sunt incluse în Directiva nr.
2000/60)
Directiva nr. 76/160/EEC privind H.G. nr. 459/2002, M. Of. nr.
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calitatea apei de îmbăiere, abrogată prin
Directiva nr. 2006/7/EC privind
managementul calității apelor de
îmbăiere

350/27.05.2002, H.G. 88/2004,
M.Of. nr. 133/13.02.2004, H.G.
nr. 836/2007, M. Of. nr. 836 din
25.07.2007, H.G. nr. 546/2008,
M. Of. nr. 404 din 29/05/2008.

Directiva nr. 76/464/EEC privind
descărcarea substanţelor periculoase
(standardele de calitate sunt incluse în
Directiva-cadru nr. 2000/60) şi 7
directive fiice: D. 82/176 şi D. 84/156 –
mercur, D. 83/513- cadmiu şi D. 84/491
– HCH (hexaclorhexan), D. 86/280 –
tetraclorură de carbon, DDT (DiclorDifenil-Tricloretan),
PCP
(Phenciclidine), D. 88/347 – drinuri
(aldrin, dieldrin, endrin, isodrin), HCB
(Hexaclorbenzen),
HCBD (Hexaclorbutadienă), CHCl3cloroform, D. 90/415 – EDC (Endocrine
Disrupting Chemicals – substanțe care
distrug
sistemul
endocrin),
TRI
(Tricloretilena), PER (Tetracloretilena),
TCB (Triclorbenzen)
Directiva nr. 78/659/EEC asupra
calităţii apelor dulci care necesită
protecţie sau îmbunătăţire pentru a
susţine viaţa peştilor (prevederile sunt
incluse în DCA nr. 2000/60)

H.G. nr. 118/2002, M. Of. nr.
132/20.02.2002, abrogată prin
H.G. nr. 351 din 21/04/2005,
M. Of. nr. 428 din 20/05 2005,
H.G. nr. 783/2006, M. Of. nr.
562 din 29/06/2006, H.G. nr.
210/2007, M. Of. nr. 187 din
19/03/2007.

H.G. nr. 202/2002, M. Of. nr.
196/22.03.2002,
H.G.
563/2006,
M.
Of.
nr.
406/10.05.2006,
H.G.
nr.
210/2007, M. Of. 187 din
19/03/2007.
Directiva nr. 79/923/EEC asupra H.G. nr. 201/2002, M. Of. nr.
calităţii
apelor
pentru
moluşte 196/22.03.2002.
(prevederile sunt incluse în DCA nr.
2000/60)
Directiva nr. 79/869/EEC privind H.G. nr. 100/2002, M. Of. nr.
metodele de prelevare şi analiză a 130/19.02.2002,
H.G.
nr.
apelor de suprafaţă destinate producerii 662/2005,
M.
Of.
nr.
apei potabile
616/15.07. 2005, H.G. nr.
567/2006, H.G. , M. Of nr.
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Directiva nr.
80/68/EEC privind
protecţia apei subterane împotriva
poluării cauzate de anumite substaţe
periculoase (prevederile sunt incluse în
DCA nr. 2000/60)

Directiva nr. 91/676/EEC privind
protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole

Directiva nr. 91/271/EEC privind
epurarea apelor uzate urbane şi Decizia
nr. 93/48/EEC, amendată de Directiva
nr. 98/15/CE şi de Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003
Directivele
nr.
98/83/EC
şi
80/923/EEC privind calitatea apei
destinate consumului uman, amendată
de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

Directiva Cadru privind apa nr.
2000/60/CE
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417/15.05.2006,
H.G.
nr.
210/2007, M. Of. 187 din
19/03/2007.
H.G. nr. 118/2002, M. Of. nr.
132/ 20.02.2002, abrogată prin
H.G. nr. 351 din 21/04/2005,
M. Of. nr. 428 din 20/05 2005,
H.G. nr. 783/2006, M. Of. nr.
562 din 29/06/2006, H.G. nr.
210/2007, M. Of. nr. 187 din
19/03/2007.
H.G. nr. 964/2000, M. Of. nr.
526/25.10.2000, H.G. nr. 1360
din 10/11/2005, M. Of. nr. 1061
din 28/11/2005.
H.G. nr. 188/2002, M. Of. nr.
187/20.03.2002,
modificată prin H.G. nr.
352/2005, M. Of. nr. 398 din
11/05/2005, H.G. nr. 210/2007,
M. Of. nr. 187 din 19/03/2007.
Legea nr. 458/2002, M. Of. nr.
552/29.07.2002, Legea nr.
311/2004,
M.
Of.
nr.
582/30/06/ 2004, O.G. nr.
11/2010, M. Of. nr. 69 din
29/01/2010.
Armonizarea
Legii
nr.
107/1996,
M.
Of.
nr.
244/08.10.1996, Legea nr.
112/2006
şi
Legea
nr.
310/2004 pentru completarea
şi modificarea Legii nr.
107/1996
şi
H.G.
nr.
1854/2006, O.U.G. nr. 3/2010
aprobată prin Legea nr.
146/2010, M. Of nr. 497 din

Directiva nr. 2006/11/CE privind
poluarea cauzată de anumite substanţe
periculoase deversate în mediul acvatic
al Comunităţii

Directiva nr. 2006/44/CE privind
calitatea apelor dulci care necesită
protecţie sau îmbunătăţiri în vederea
întreţinerii vieţii piscicole (versiune
codificată)
Directiva nr. 2006/113/CE privind
calitatea apelor conchilicole (versiune
codificată)

Directiva nr. 2006/118/CE privind
protecţia apelor subterane împotriva
poluării şi a deteriorării
Directiva nr. 2007/60/CE privind
evaluarea și gestionarea riscurilor de
inundaţii
Directiva
nr.
2008/105/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului
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19/07/2010.
H.G. nr. 351/2005, M. Of. nr.
428/20.05.2005,
H.G.
nr.
783/2006, M. Of. H.G. nr.
210/2007,
M.
Of.
nr.
187/19.03.2007, Legea Apei
nr. 107/1996 cu modificări
până în 2010, H.G. nr.
585/2002,
M.
Of.
nr.
485/05.07.2002, O.U.G. nr.
12/2007,
M.
Of.
nr.
153/02.03.2007.
H.G. nr. 202/2002, M. Of. nr.
196/22.03.2002,
H.G.
nr.
563/2006,
M.
Of.
nr.
406/10.05.2006,
H.G.
nr.
210/2007,
M.
Of.
nr.
187/19.03.2007.
H.G. nr. 201/2002, M. Of. nr.
196/22.03.2002,
H.G.
nr.
467/2006,
M.
Of.
nr.
349/18.04.2006,
H.G.
nr.
210/2007,
M.
Of.
nr.
187/19.03.2007,
H.G.
nr.
859/2007,
M.
Of.
nr.
535/07.08.2007, aborgată prin
H.G. nr.1.408/2008, M. Of. nr.
813/4.12. 2008.
H.G nr. 53/2009, M. Of. nr.
96/18.02.2009,
O. M. nr. 137/2009, M. Of. nr.
170/18.03.2009.
O.U.G nr. 3/2010, M. Of. nr.
114/19.02.2010, H.G. nr.
846/2010,
M.
Of.
nr.
626/06.09.2010.
H.G. nr. 351/2005, M. Of. nr.
428 din 20/05/2005, H.G. nr.

din
16 decembrie
2008
privind
standardele de calitate a mediului în
domeniul apei, de modificare și de
abrogare a Directivelor 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE ale Consiliului și de
modificare a Directivei nr. 2000/60/CE
Directiva nr. 2008/56/CE de instituire a
unui cadru de acțiune comunitară în
domeniul politicii privind mediul marin
(Directiva-cadru
„Strategia
pentru
mediul marin”)
Directiva 2009/90/CE din 31 iulie 2009
de stabilire, în temeiul Directivei nr.
2000/60/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului, a specificaţiilor tehnice
pentru analiza chimică şi monitorizarea
stării apelor

1038 din 13 octombrie 2010,
M. Of. nr. 746 din 9 noiembrie
2010.

O.U.G nr. 71/2010, M. Of. nr.
452/02.07.2010 .

H.G. nr. 351/2005, M. Of. nr.
428 din 20/05/2005. H.G. nr.
1038 din 13 octombrie 2010,
M. Of. nr. 746 din 9 noiembrie
2010.

6.1.2. Protecţia juridică a atmosferei: Calitatea atmosferei este
esenţială pentru viaţa şi sănătatea umană, precum şi pentru existenţa
ecosistemelor. În România, principalul act normativ dedicat protecţiei
atmosferei este O.U.G. nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia
atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001 (M. Of. nr. 773/04.12.2001),
modificată prin O.U.G. nr. 12/2007. Ordonanța are ca scop stabilirea
cadrului juridic privind prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea
calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii
omului şi asupra mediului ca întreg, asigurându-se astfel, alinierea la
normele juridice internaţionale şi la reglementările Uniunii. Asigurarea
dreptului fiecărei persoane la un mediu de calitate se realizează prin
reglementarea activităţilor care afectează sau care pot afecta calitatea
atmosferei, direct sau indirect, desfăşurate de persoane fizice şi juridice, şi
prin strategia naţională în domeniu.
Protecţia aerului reprezintă acţiunea complexă de prevenire a
poluării atmosferei sau de înlăturare a efectelor ei deja produse prin măsuri
şi instrumente de acţiune premergătoare asupra tehnologiilor poluante
(BRAN & ION 2002, p.1). Scara de manifestare a efectelor poluării
atmosferice a condus la diferenţierea nivelurilor politice de acţiune:
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- nivelul naţional, care include interesele populaţiei şi mediului, în general;
- nivelul internaţional, care cuprinde responsabilitatea faţă de ţările
învecinate, faţă de continent şi faţă de planetă.
Politica protecţiei atmosferei şi managementul aerului trebuie să ia
în considerare natura diferită a celor două niveluri, cu metode şi instrumente
manageriale deosebite.
În ţara noastră a fost elaborată Strategia Naţională privind Protecţia
Atmosferei (SNPA), aprobată prin H.G. nr. 731/2004 care a fost structurată
în două etape: 2004-2006, pentru perioada de preaderare a României şi
2007-2013, când România a devenit stat membru al UE. Liniile directoare
pentru această ultimă fază se referă la: evaluarea şi gestionarea integrată a
calităţii aerului; implementarea cerinţelor de prevenire şi control integrat al
poluării (IPPC); implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de poluanţi
în aer proveniţi de la instalaţii mari de ardere; implementarea cerinţelor de
eliminare a substanţelor care distrug stratul de ozon; respectarea
prevederilor naţionale în domeniul schimbărilor climatice, etc. Planul
Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei, ca parte a SNPA,
stabileşte metodele prin care vor fi duse la bun sfârşit obiectivele prevăzute
în Strategie (pentru detalii MARINESCU 2007, p.125).
Principalele obiective ale SNPA sunt:
a) menţinerea calităţii aerului în zonelecare se încadrează în limitele
prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
b) îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele care nu se încadrează în limitele
prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
c) adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a
efectelor negative asupra mediului, în context transfrontalier;
d) îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale
la care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în
domeniu.
Ordinul MMGA nr. 35 din 2007 stabileşte metodologia de elaborare
şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii
aerului.
Planul de gestionare/planul integral de gestionare şi programul
integrat de gestionare a calităţii aerului constituie instrumente pentru
realizarea măsurilor şi acţiunilor din Planul Naţional de Acţiune în domeniul
protecţiei atmosferei aprobat de H.G. nr. 738/2004 şi atingerea obiectivelor
din Strategia Naţională privind Protecţia Atmosferei aprobată de H.G. nr.
738/2004. Iniţierea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului
de către autorităţile publice teritoriale de protecţia mediului se face pe baza
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datelor privind calitatea aerului provenite din Sistemul Naţional de Evaluare
şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului.
Etapele necesare elaborării programului de gestionare a calităţii
aerului sunt:
a) Întocmirea protocoalelor de colaborare cu autorităţile ce au
responsabilităţi în elaborarea planului de gestionare, conform prevederilor
H.G. nr. 543/2004, inclusiv cu Administraţia Naţională de Meteorologie,
pentru stabilirea fluxului de informaţii şi a persoanelor/direcţiilor
responsabile în vederea aplicării măsurilor/acţiunilor prevăzute în plan.
b) În baza protocolului întocmit, autorităţile judeţene pentru
protecţia mediului iniţiază un plan cadru de gestionare a calităţii aerului care
se utilizează pentru întocmirea planului de gestionare propriu-zis, prin
completarea acestuia, după caz.
c) Conform H.G. nr. 543/2004, în cazul apariţiei unei depăşiri ale
valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă la unul şi/sau mai mulţi poluanţi în
aer, se întocmeşte programul de gestionare/programul integrat de gestionare.
Acesta cuprinde măsurile/acţiunile ce se desfaşoară pe o durată de maxim
cinci ani. Programul de gestionare se aprobă prin hotărâre a consiliului local
sau judeţean (după cum programul priveşte una sau mai multe localităţi ori
întreg judeţul) în termen de 90 de zile de la finalizarea lui.
Conţinutul programului de gestionare a calităţii aerului este descris
în acelaşi ordin.
Evaluarea calităţii aerului înconjurător (art. 16-22 din O.U.G. nr.
243/2000 modificată şi completată) este obligatorie pentru toate
aglomerările şi zonele de pe teritoriul României. Modul de evaluare se
stabileşte în funcţie de nivelul poluanţilor relevanţi în aer. Evaluarea calităţii
aerului se realizează prin metode şi procedee stabilite prin hotărâre a
Guvernului, iar rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţa
publicului şi se raportează Comisiei Europene de către autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului. Poluanţii de referinţă care se
monitorizează pentru evaluarea calităţii aerului, valorile limită, pragurile de
alertă, valorile ţintă şi marjele de toleranţă privind nivelul de poluare a
aerului, precum şi criteriile de selectare a acestor poluanţi se stabilesc în
acord cu standardele comunitare prin hotărâre a Guvernului. Pe baza datelor
obţinute prin evaluarea calităţii aerului autoritatea competentă de mediu
elaborează şi promovează planuri de acţiune pentru calitatea aerului.
Planurile de acţiune pentru calitatea aerului precizează măsuri concrete de
reducere, limitare şi prevenire a poluării, după caz, în vederea încadrării în
normele de calitate a aerului într-o perioadă dată. Planurile şi programele
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sunt aduse la cunoştinţa publicului. Autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului monitorizează progresul şi încadrarea în planurile şi
programele de gestionare a calităţii aerului. Autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la
autorităţile, laboratoarele şi organismele responsabile la nivel naţional cu:
a) implementarea prezentei O.U.G.;
b) evaluarea calităţii aerului;
c) metodele utilizate pentru evaluarea preliminară a calităţii aerului;
d) aprobarea sistemelor de măsurare;
e) asigurarea acurateţei măsurătorilor prin instrumente de măsurare şi
verificarea menţinerii acesteia, prin controale interne de calitate, efectuate în
conformitate cu cerinţele standardelor europene de asigurare a calităţii;
f) analiza metodelor de evaluare;
g) coordonarea programelor comunitare de asigurare a calităţii, organizate
de către Comisia Europeană.
Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității
Aerului (SNEGICA) aprobat prin H.G. nr. 586/2004, are ca scop asigurarea
cadrului organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și
instituțiilor publice cu competențe în domeniul protecției atmosferei și al
evaluării și gestionării calității aerului pe teritoriul României. SNEGICA
cuprinde ca părți integrante, două sisteme: Sistemul național de
monitorizare a calității aerului (SNMCA) și Sistemul național de
inventariere a emisiilor de poluanți atmosferici (SNIEPA). Informațiile
furnizate de cele două subsisteme SNMCA și SNIEPA sunt integrate de
Centrul de Evaluare a Calității Aerului (CECA) în conformitate cu cerințele
naționale și internaționale în domeniul evaluării și gestionării calității
aerului. RNMCA (Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului)
cuprinde 41 de centre locale, care colectează și transmit panourilor de
informare a publicului datele furnizate de stații, iar după validarea primară
le transmit spre certificare Laboratorului Național de Referință din
București (LNR). În prezent sunt amplasate 142 stații de monitorizare
continuă a calității aerului, dotate cu echipamente automate pentru
măsurarea
concentrațiilor
principalilor
poluanți
atmosferici
(www.calitateaer.ro/).
Dispoziţii cu privire la atmosferă întâlnim şi în alte acte normative:
art. 136, al. 3 din Constituţie: „Bogăţiile de interes public ale subsolului,
spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional,
plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale
platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac
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obiectul exclusiv al proprietăţii publice”. Capitolul X, din Legea mediului,
este dedicat protecţiei atmosferei, schimbărilor climatice şi gestionării
zgomotului ambiental. Art. 59 stabileşte printre atribuţiile autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului elaborarea, promovarea şi actualizarea
Strategiei Naţionale în domeniul Protecţiei Atmosferei şi Planul Naţional de
Acţiune în domeniul Protecţiei Atmosferei; elaborarea, promovarea şi, după
caz, actualizarea Programul Naţional de reducere a emisiilor de dioxid de
sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere;
coordonarea elaborării Programului Naţional de reducere progresivă a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi
amoniac; organizarea activităţii de monitoring privind calitatea aerului la
nivelul întregii ţări; stabilirea, după caz, prin actele de reglementare, valori
limită de emisie mai restrictive şi măsurile necesare în vederea respectării
plafoanelor naţionale de emisii, respectiv a încărcărilor şi nivelelor critice.
În cadrul Programului de guvernare, 2009-2012, în capitolul 18 –
„Protecţia mediului înconjurător”, se stabilește că, în vederea îmbunătăţirii
calităţii aerului, se vor urmări: operaţionalizarea şi extinderea Sistemului
Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului şi Sistemului Naţional de
Monitorizare a Radioactivităţii, implementarea Planurilor de reducere a
emisiilor de poluanţi în atmosferă, implementarea sistemelor de
management pentru fluidizarea traficului în mediul urban (GUVERNUL
ROMÂNIEI, p. 64).
Dintre manifestările internaţionale care au abordat protecţia
atmsosferei menţionăm (pentru detalii DUŢU 1998, p. 190-191):
 Declaraţia de principiu asupra luptei împotriva poluării, adoptată de
Consiliul Europei, 1968.
 Convenţia de la Geneva asupra Poluării Atmosferice
Transfrontaliere pe distanţe lungi, 1979.
 Convenţia de la Viena privind Protecţia Stratului de Ozon, 1985.
 Protocolul de la Montreal privind Substanţele care epuizează stratul
de Ozon, 1987.
 Convenţia Cadru a ONU asupra Schimbărilor Climatice de la Rio
de Janeiro, 1992.
 Protocolul de la Kyoto din cadrul Convenţiei cadru asupra
Schimbărilor Climatice, 1997.
 Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
(UNFCCC), Copenhaga, 2003.
 Cea de a 13-a Conferinţă ONU asupra schimbării climatice, Bali,
2007.
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Conferința Națiunilor Unite pe tema schimbărilor climatice de la
Poznań, Polonia, 2008.
 Conferinţa Naţiunilor Unite despre schimbările climatice de la
Copenhaga 2009.
 Conferinţa Naţiunilor Unite despre schimbările climatice de la
Cancun, 2010. Între 29 noiembrie şi 10 decembrie 2010, în cadrul
conferinţei de la Cancun, au continuat negocierile ONU care vizează
elaborarea unui sistem mondial de combatere a schimbărilor
climatice pentru perioada de după 2012, când expiră principalele
dispoziţii ale Protocolului de la Kyoto.
Scurtă prezentare a Protocolului de la Kyoto: Protocolul de la
Kyoto este un acord internaţional privind mediul care a fost negociat în
decembrie 1997 de 160 de state. UE a depus instrumentele de ratificare a
Protocolului la 31 mai 2002. Pentru a intra în vigoare, protocolul trebuia
ratificat de cel puţin 55 de naţiuni, condiţie ce a fost îndeplinită. Printre
statele care nu ratificaseră acest acord se numărau SUA şi Australia,
responsabile de ¼ din emisiile cu efect de seră. Uniunea Europeană s-a
angajat să reducă emisiile sale de GES cu 8% în perioda 2008-2012
(reducerile de GES se vor măsura comparativ cu anul de bază 1990).
Premierul australian, ales la finele anului 2007, Kevin Rudd, a semnat la
începutul lunii decembrie 2007 toate documentele necesare ratificării de
către Parlamentul australian a Protocolului de la Kyoto. Astfel, SUA sunt
singurele care mai trebuie să ratifice Protocolul. În martie 2000, Comisia
Europeană a lansat un Program european privind schimbările climatice, ca
bază pentru viitoarele directive în materie. De asemenea, la 7 mai 2001 a
fost adoptat proiectul Aer pur pentru Europa, care a avut ca scop stabilirea,
unei strategii integrate în lupta contra poluării atmosferice. Cel de-al 6-lea
Program de acțiune comunitară pentru mediu (PAM 6) plasează problema
schimbărilor climatice printre cele patru priorităţi de mediu ale UE în acest
deceniu. „Cei 15” au ratificat Protocolul de la Kyoto la 31 mai 2002, iar
celelalte 10 state, care au aderat la UE la 1 mai 2004, l-au ratificat anterior
acestei date, în condiţiile în care acestea şi-au impus o reducere a emisiilor
de GES variind între 6 și 8%, în perioada 2008-2012.
Anul 2005 marchează o schimbare fundamentală privind Protocolul
de de la Kyoto: la 16 februarie acesta a intrat în vigoare, prin ratificarea sa
de către Federaţia Rusă (responsabilă de 17,4 din emisiile de GES). Tot la
începutul lui 2005 a intrat în vigoare schema de comerţ cu emisii în UE în
care preţurile au crescut de la 5-7 euro/tonă CO2, în primele trei luni, la
valori de maximum 29,5 euro, oscilând în prezent între 18-26. În decembrie
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2005, la Montréal a avut loc a XI-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia
Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice şi prima întâlnire a părţilor la
Protocolul de la Kyoto.
Mecanismele Protocolului de la Kyoto: Mecanismele Flexibile ale
Protocolului de la Kyoto au fost create pentru a ajuta ţările industrializate să
îşi îndeplinească obligaţiile de reducere a emisiilor de carbon convenite prin
Protocol, convenţie care este o parte a unei reţele mult mai vaste de
iniţiative internaţionale, naţionale şi locale ce au scopul de a combate
schimbările climatice. Protocolul de la Kyoto a definit trei mecanisme
flexibile inovative pentru a reduce costurile totale legate de atingerea
obiectivelor reducerilor de emisii. În cadrul acestui sistem, volumul de
emisii (volum numit „cantitate desemnată”) pe care Părţile Anexei I (care
au obligaţii ce sunt incluse în Anexa B a Protocolului) trebuie să le reducă
în decursul primei perioade de angajament de 5 ani, este divizat în unităţi
echivalente cu o tonă de bioxid e carbon. Aceste unităţi ale cantităţii
desemnate, precum şi alte unităţi definite în cadrul Protocolului contribuie
la implementarea mecanismelor Kyoto prin oferirea posibilităţii unei Părţi
de a aduna credite generate din acţiunile luate de alte Părţi ale Protocolului.
a) Mecanismul Protocolului de la Kyoto cunoscut ca Implementare
în Comun (JI – Joint Implementation) este un mecanism de piaţă prin care o
ţară dezvoltată obţine drepturi asupra Unităţilor de Reducere a Emisiilor
(ERUs) în schimbul finanţării proiectelor ce reduc emisiile de gaze cu efect
de seră dintr-o altă ţară dezvoltată. ERUs pot fi folosite pentru îndeplinirea
obligaţiilor privind reducerile de emisii asumate prin Protocolul de la Kyoto
şi deci sunt „o marfă” cu valoare. Pentru un dezvoltator de proiect,
mecanismul Implementare în Comun reprezintă o nouă sursă de capital
pentru proiectele sale de protecţie a mediului.
Printre proiectele care se califică ca şi Implementare în Comun se
numără:
- Schimbări tehnologice ce reduc sau evită emisiile proceselor
industriale (dioxid de azot - N2O, hexafluorură de sulf - SF6);
- Reducerea emisiilor de gaz metan (CH4) din minele de cărbune;
- Captarea biogazului din depozitele de deşeuri;
- Surse de energie regenerabilă (biomasă, biogaz, hidro, energie
solară, eoliană şi geotermală);
- Trecerea la alţi combustibili pentru centralele electrice precum şi
cogenerarea;
- Măsuri de eficientizare în industrie şi la nivel municipal;
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Măsuri de eficienţă energetică şi trecerea la alţi combustibili în
centralele termice de termoficare.
b) Comercializarea Internaţională a Emisiilor (IET- International
Emission Trading) permite unei ţări industrializate ce are un exces de unităţi
de emisii, rezultate din reducerea acestora sub nivelul obligaţiilor asumate,
să vândă acest surplus către o altă ţară care nu este în măsură a se conforma
angajamentelor prin eforturi proprii. Comercializarea emisiilor este probabil
cel mai eficient instrument dintre toate mecanismele flexibile menţionate în
Protocolul de la Kyoto. Deja câteva ţări au făcut primii paşi în acest
domeniu – Slovacia sprijină companiile ce implementează proiecte de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin atribuirea de Unităţi ale
Cantităţii Atribuite (AAUs – Assigned Amount Units) pe care acestea le pot
comercializa pe piaţa internaţională a emisiilor.
c) Mecanismul de Dezvoltare Curată (CDM – Clean Development
Mechanism) permite guvernelor sau societăţilor comerciale private din ţările
industrializate să implementeze proiecte de reducere a emisiilor în ţări în
curs de dezvoltare în vederea atingerii propriilor obiective privind emisiile
de gaze cu efect de seră. Naţiunile industrializate sunt remunerate pentru
participarea la aceste proiecte sub formă de „reduceri de emisii certificate“,
CERs (Certified Emisions Reductions).
Pachetul legislativ al UE privind schimbările climatice cuprinde:
Directiva nr. 2003/87/CE – transpusă prin H.G. nr. 780/2006, privind
stabilirea schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră,
completată prin H.G. nr. 133/2010, Directiva nr. 2009/29/CE - directiva
pentru modificarea Directivei nr. 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi
extinderii schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, Decizia nr. 2009/406/CE, privind efortul SM de a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să se respecte angajamentele
UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020,
Directiva nr. 2009/28/CE, privind promovarea utilizării surselor
regenerabile de energie; Directiva nr. 2009/31/CE, privind captarea şi
stocarea geologică a dioxidului de carbon.
Comisia Europeană a lansat, în noiembrie 2010, prima cerere de
propuneri pentru cel mai mare program de investiții din lume vizând
proiecte demonstrative în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid
de carbon și al energiei produse din surse regenerabile. Inițiativa, cunoscută
sub denumirea de NER300, va oferi sprijin financiar substanțial pentru cel
puțin opt proiecte privind tehnologiile de captare și stocare a dioxidului de
carbon (CSC), precum și pentru cel puțin 34 de proiecte privind tehnologiile
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inovatoare din domeniul energiei produse din surse regenerabile. Banca
Europeană de Investiții colaborează cu instituția Comisiei în vederea
implementării programului. Societățile care doresc să prezinte propuneri au
la dispoziție 3 luni pentru a depune ofertele la nivel național (poate fi
acordată finanțare pentru minimum un proiect și maximum trei proiecte pe
stat membru). Potrivit Comisiei, programul va favoriza realizarea unor
investiții de peste 9 miliarde de euro, având în vedere faptul că inițiativa
NER300 va finanța până la 50% din costurile de construire și funcționare
aferente proiectelor CSC și a celor din domeniul energiei produse din surse
regenerabile. Restul fondurilor vor fi furnizate de sponsorii proiectelor și
de statele membre. Finanțarea NER300 poate fi combinată cu finanțări din
cadrul altor instrumente ale UE, precum fondurile structurale, fondul de
coeziune și Programul Energetic European pentru Redresare (PEER)
(www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_21416/CE-a-lansat-cel-maimare-program-din-lume-pentru-investitii-in-tehnologii-cu-emisii-reduse-deCO2.html).
Situaţia din România: Cu toate că România a fost prima ţară din
Anexa I a Protocolului de la Kyoto care a ratificat Protocolul, prin Legea nr.
3/2001, nu s-au luat măsuri de implementare a acestuia în economie până în
2005, cu excepţia unei atitudini pasive, de aşteptare a propunerilor de
proiecte de joint implementation (JI), elaborate de firme străine în diverse
sectoare economice. În Romînia, proiectele de tip Implementare în Comun
(JI) se realizează respectând prevederile: OM nr. 1122/2006 pentru
aprobarea Ghidului privind utilizarea mecanismului „implementare în
comun (JI)” pe baza modului II; OM nr. 297/2008 privind aprobarea
Procedurii naționale privind utilizarea mecanismului JI pe baza modulului I.
Obligaţiile şi participarea benevolă a României în cadrul
mecanismelor flexibile stabilite prin Protocolul de la Kyoto, ca Parte din
Anexa I sunt:
 Cantitatea maximă de emisii de GES pe care România le poate emite
în perioada de angajament 2008-2012 în vederea conformării la
valoarea ţintă de emisie este cunoscută sub numele de cantitate
desemnată Părţii. Valoarea ţintă este egală cu de cinci ori emisiile
din anul de bază înmulţit cu 92%;
 România îşi poate în mod benevol compensa emisiile prin creşterea
cantităţii de gaze cu efect de seră pe care reuşeşte să le elimine din
atmosferă cu ajutorul aşa numitelor „bazine de absorbţie” a
carbonului în sectorul privind folosinţa terenurilor, schimbarea
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folosinţei terenurilor şi silvicultură. Totuşi numai unele dintre
activităţile din acest sector sunt eligibile;
 România trebuie să prezinte un inventar naţional anual al emisiilor
de GES şi la intervale regulate, comunicări naţionale conform
UNFCCC şi Protocolului de la Kyoto;
 România trebuie să stabilească şi să menţină un registru naţional de
urmărire şi înregistrare a tranzacţiilor în cadrul mecanismelor
flexibile şi să demonstreze conformarea cu angajamentele de la
Kyoto.
Comisia Europeană a adoptat în 2007 deciziile privind planurile
naţionale de alocare de certificate de emisii de dioxid de carbon (CO2)
propuse de România pentru 2007 şi pentru perioada 2008-2012, în cadrul
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
a UE (EU ETS) (COMISIA EUROPEANA 2007, p. 1, 2). Stat membru al
Uniunii Europene începând cu 2007, România a avut obligaţia întocmirii
unui plan de alocare pentru 2007 - ultimul an din cadrul primei perioade de
comercializare - în plus faţă de planul corespunzător celei de-a doua
perioade de comercializare din cadrul schemei UE de comercializare a
emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia a aprobat, pentru perioada 20082012, alocarea a 75,9 milioane de tone de emisii de CO2, adică cu 20,7%
mai puţin decât cantitatea propusă de România. Plafonul european pentru
perioada cuprinsă între 2008 şi 2012 a fost stabilit la 2,08 miliarde tone de
emisii anual, ceea ce reprezintă o scădere cu 10% a numărului de certificate
de emisii alocate în prima perioadă. Planurile naţionale de alocare stabilesc,
pentru fiecare stat membru, „plafonul” sau limita din cantitatea totală de
CO2 pe care instalaţiile care intră sub incidenţa schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră le pot emite, precizând
numărul exact de certificate de emisii pe care le primeşte fiecare dintre
acestea. Comisia este responsabilă de evaluarea planurilor naţionale de
alocare propuse de statele membre, examinând compatibilitatea acestora cu
12 criterii, enumerate în directiva privind comercializarea emisiilor.
Comisia poate accepta planurile naţionale de alocare integral sau parţial.
Criteriile de evaluare urmăresc, printre altele, să garanteze că planurile de
alocare sunt compatibile cu: (a) posibilitatea îndeplinirii de către UE şi
statele membre a angajamentelor asumate la Kyoto; (b) datele, verificate de
un organism independent, cu privire la cantitatea de emisii înregistrate în
rapoartele anuale ale Comisiei asupra progreselor înregistrate şi (c)
potenţialul tehnologic de reducere a emisiilor. Alte criterii de evaluare
privesc nediscriminarea, normele UE în materie de concurenţă şi de ajutoare
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de stat, precum şi anumite aspecte tehnice. În acest scop, Comisia a solicitat
modificarea planului naţional de alocare al României pentru perioada 20082012 :
- Nu se pot aloca mai mult de 75,9 milioane de certificate anual.
- Cantitatea totală de certificate trebuie să includă o rezervă pentru creditele
care urmează să fie eliberate pentru proiecte care vizează reducerea
emisiilor în instalaţiile româneşti care intră sub incidenţa schemei de
comercializare a emisiilor, derulate în temeiul mecanismului de
implementare în comun prevăzut de Protocolul de la Kyoto. Certificatele
alocate instalaţiilor care desfăşoară activităţile în cauză trebuie reduse în
mod corespunzător.
- Trebuie eliminate anumite ajustări ex-post prevăzute.
Planul aţional de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008, fiind
elaborat pentru perioada 2007-2012, perioadă de timp în care operatorii au
obligația să monitorizeze și să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră în
conformitate cu ghidurile Comisiei Europene privind cerințele de
monitorizare și raportare a emisiilor.
Terminologie :
Banking: Acumularea certificatelor de emisie pentru a fi folosite în viitor,
fie în scopul vânzării, fie pentru a acoperi surplusul de emisii.
CAP: Plafon de emisii prevăzut în Protocolul de la Kyoto. Nu este permis
ca o ţară să depăşească acest plafon, într-o anumită perioadă de timp
stabilită prin Protocol.
Certificat de emisii de gaze cu efect de seră: titlul care conferă dreptul de
a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită,
valabil numai pentru îndeplinirea scopului Hotărârii nr. 780/2006 privind
stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, şi care este transferabil, în condiţiile prevăzute de prezenta
hotărâre.
Comercializarea emisiilor: Un mecanism de piaţă care permite celor care
emit gaze cu efect de seră (ţări sau companii) să tranzacţioneze certificatele
de emisii. Prin această tranzacţionare se aşteaptă să se atingă o scădere a
emisiilor, permiţând celor care realizează reduceri să vândă dreptul de
emitere celor care au depăşit plafonul alocat.
Emisii: eliberarea în atmosferă de GES sau de precursori ai unor asemenea
gaze dintr-o anumită zonă şi în cursul unei perioade date.
Gaze cu efect de seră (GES): constituenţi gazoşi ai atmosferei, atât naturali
cât şi antropici, care absorb şi remit radiaţia infraroşie (potrivit Anexei A
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din cadrul Protocolului de la Kyoto, GES sunt: dioxidul de carbon, metanul,
peroxidul de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorua de
sulf).
Joint Implementation (JI): Unul dintre cele trei mecanisme de piaţă
stabilite prin Protocolul de la Kyoto. Această măsură este aplicabilă atunci
când una dintre ţările din Anexa B investeşte într-un proiect de reducere a
emisiilor într-o altă ţară din aceeaşi anexă, pentru a câştiga unităţi de
reducere de emisii certificate (CER).
Mecanismele Kyoto: Protocolul de la Kyoto a creat trei mecanisme de
piaţă care urmăresc asistarea ţărilor în vederea reducerii costurilor generate
de îndeplinirea ţintelor de reducere a emisiilor. Aceste mecanisme sunt
Implementarea în comun (Joint Implementation – JI), Mecanismele de
Dezvoltare Curată (CDM – Clean Development Mechanisms),
Comercializarea Emisiilor.
Reducere de emisii certificată (CER): o unitate de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră, egală cu o tonă de dioxid de carbon echivalent,
provenită de la o activitate de proiect desfăşurată în concordanţă cu art. 12
al Protocolului de la Kyoto şi cu deciziile privind art. 12 adoptate de
Conferinţele Părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto.
Registrul naţional este o bază de date electronică, standardizată şi
securizată, ce înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii
de gaze cu efect de seră (EUA-uri) şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de
seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto
Schimbări climatice - schimbări de climat care sunt atribuite direct sau
indirect unei activităţi omeneşti care alterează compoziţia atmosferei la
nivel global şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului observat în
cursul unor perioade comparabile.
Ţările din Anexa 1 din Protocolul de la Kyoto: Ţărilor aflate în această
anexă li s-au impus nişte obligaţii mai mari în ce priveşte reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră: emisiile de gaze cu efect de seră trebuie
reduse la nivelul celor din 1990 până în anul 2000 (în Convenţie) şi
reducerea emisiilor în intervalul 2008-2012 cu 5% sub nivelul din 1990 (în
Protocolul de la Kyoto). Toate ţările care nu se află în Anexa 1 sunt numite
ţări din afara Anexei 1 (on-Annex I countries).
Unitate de reducere a emisiilor (Emission Reduction Unit, ERU): o unitate
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, egală cu o tonă de dioxid de
carbon echivalent, provenită de la un proiect care urmăreşte reducerea
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emisiilor antropice (art. 6, al. 3 din cadrul Protocolului) pe durata celor 5 ani
ai perioadei de angajament (2008-2012).
La nivelul UE, printre cele mai importante directive ce au drept
scop protecţia atmosferei menţionăm: Directiva nr. 2008/50/CE privind
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva nr.
1999/30/CE privind reducerea concentraţiilor de dioxid de sulf, oxizi
nitrogenaţi şi de plumb, Directiva nr. 85/203/CEE privind reducerea
dioxidului de nitrogen, Regulamentul nr. 2037/2000/CE pentru reducerea
substanţelor ce aduc prejudicii stratului de ozon sau Directivele nr.
82/884/CEE şi 2001/81/CE de stabilire a unor limite maxime admisibile
pentru anumiţi poluanţi atmosferici. La nivelul Uniunii a fost stabilită
procedura unui schimb reciproc de informaţii asupra datelor colectate de
staţiile de măsurare a poluării aerului (Decizia nr. 97/101/CE). S-a urmărit
şi reducerea emisiilor provenite din activităţile industriale sau din
transporturi. În ceea ce priveşte transporturile (COM (98)204), strategia
vizează trei domenii prioritare: reducerea emisiilor poluante (Directivele nr.
70/220/CEE, 88/77/CEE 93/12/CEE şi 98/70/CE), reducerea consumului de
combustibil pentru autovehiculele aparţinând persoanelor fizice (Directiva
nr. 1999/94/CE şi Decizia nr. 1753/2000/CE) şi promovarea vehiculelor
nepoluante. Pentru reducerea poluării atmosferice cauzate de vehiculele
utilizate în agricultură şi silvicultură, au fost stabilite standarde ale emisiilor
acceptabile pentru aceste vehicule (Directiva nr. 2000/25/CE). Limitarea
poluării atmosferice provenite din activităţile industriale s-a concretizat
prin adoptarea unor acte normative ca: Directiva nr. 2001/80/CE, privind
limitarea emisiilor anumitor poluanţi proveniţi din instalaţiile mari de ardere
(ILC), Directiva nr. 94/63/CE, privind controlul emisiilor de compuşi
organici volatili (COV) rezultaţi din stocarea şi distribuţia petrolului sau
datorită folosirii unor solvenţi organici (Directiva nr. 1999/13/CE), precum
şi Directiva nr. 96/61/CE (IPPC) privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării. UE a adoptat şi un program pentru evitarea schimbărilor climatice
(Carta verde asupra emisiilor ce produc efecte de seră (COM (2000)87) şi o
comunicare privind implementarea acestui program (COM (2000)88).
Scurte consideraţii privind Directiva nr. 2008/50/CE privind
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa: Art.
31, al.1 menționează că Directivele nr. 96/62/CE, 1999/30/CE,
2000/69/CE și 2002/3/CE se abrogă la 11 iunie 2010, fără a aduce atingere
obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea și
punerea în aplicare a acestor directive. Sub rezerva alineatului (1)
următoarele articole rămân în vigoare: (a) articolul 5 din Directiva nr.
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96/62/CE până la 31 decembrie 2010; (b) articolul 11, alineatul (1) din
Directiva nr. 96/62/CE și articolul 10, alineatele (1), (2) și (3) din Directiva
nr. 2002/3/CE până la sfârșitul celui de-al doilea an calendaristic care
urmează intrării în vigoare a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la
articolul 28, alineatul (2) din prezenta directivă; (c) articolul 9, alineatele (3)
și (4) din Directiva nr. 1999/30/CE până la 31 decembrie 2009.
Potrivit art. 1, prin directivă se stabilesc măsuri care urmăresc:
1. definirea și stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului
înconjurător destinate să evite, să prevină sau să reducă efectele dăunătoare
asupra sănătății umane și a mediului ca întreg;
2. evaluarea calității aerului înconjurător în statele membre pe baza
unor metode și criterii comune;
3. obținerea de informații privind calitatea aerului înconjurător
pentru a ajuta la combaterea poluării aerului și a neplăcerilor cauzate de
aceasta și pentru a monitoriza pe termen lung tendințele și îmbunătățirile
care rezultă în urma măsurilor luate la nivel național și comunitar;
4. garantarea faptului că aceste informații privind calitatea aerului
înconjurător sunt puse la dispoziția publicului;
5. menținerea calității aerului acolo unde este corespunzătoare și
îmbunătățirea acesteia în alte cazuri;
6. promovarea unei cooperări crescute între statele membre în
vederea reducerii poluării aerului.
Capitolul II este dedicat evaluării calității aerului, cuprinzând
dispoziții care reglementează regimul de evaluare, criteriile de evaluare
punctele de prelevare, metodele de referință pentru măsurători, niveluri le
critice. Capitolul III se referă la gestionarea calității aerului privind dioxidul
de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul,
benzenul și monoxidul de carbon, ozonul. Directiva are câteva elemente noi,
mai ales referitoare la particule fine, PM2,5 (particulele de dimensiuni mai
mici sau egale cu 2,5 µm) care, alături de particulele mai grosiere cunoscute
sub denumirea de PM10, deja obiect al legislaţiei existente, se numără
printre substanţele poluante cele mai periculoase pentru sănătatea umană
(„PM10” înseamnă pulberile în suspensie care trec printr-un orificiu de
selectare cum, astfel, este definit de metoda de referință pentru prelevarea și
măsurarea PM 10, EN 12341, cu un randament de separare de 50 % pentru
un diametru aerodinamicde 10 µm; „PM2,5” înseamnă pulberile în suspensie
care trec printr-un orificiu de selectare după cum este definit de metoda de
referință pentru prelevarea și măsurarea PM 2,5, EN 14907 cu un randament
de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic de 2,5 µm). Capitolul
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IV include planurile privind calitatea aerului. Atunci când, în anumite zone
sau aglomerări, nivelul poluanților în aerul înconjurător depășește orice
valoare-limită sau valoare-țintă, plus marja de toleranță pentru fiecare dintre
acestea, statele membre se asigură că sunt întocmite planuri pentru aceste
zone sau aglomerări pentru respectarea valorii-limită sau valorii-țintă
respective, precizate în anexele XI și XIV. În eventualitatea unor depășiri a
acelor valori-limită al căror termen de atingere a expirat deja, planurile
privind calitatea aerului stabilesc măsurile potrivite, astfel încât perioada de
depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Planurile privind calitatea aerului
pot include, în plus, măsuri specifice vizând protecția grupurilor sensibile
ale populației, inclusiv copiii. Informarea și raportarea fac obiectul
Capitolului V.
Directiva nr. 2008/50/CE trebuie transpusă la nivel național până la
11 iunie 2010. În România, Legea privind calitatea aerului înconjurător
(aprobată de Executiv în octombrie 2010, în 31 decembrie nu fusese încă
publicată în M. Of.) prevede măsuri la nivel naţional privind definirea şi
stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului destinate să evite şi să prevină
producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora
asupra sănătăţii umane şi a mediului, dar şi evaluarea calităţii aerului pe
întreg teritoriul ţării pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel
european. De asemenea, legea prevede obţinerea informaţiilor privind
calitatea aerului pentru a sprijini procesul de combatere a poluării aerului şi
a disconfortului cauzat de acesta precum şi pentru a monitoriza pe termen
lung tendinţele şi îmbunătăţirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel
naţional şi european. Legea stipulează garantarea faptului că informaţiile
privind calitatea aerului sunt puse la dispoziţia publicului, dar şi menţinerea
calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta este corespunzătoare şi/sau
îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri. Actul normativ promovează
cooperarea crescută cu celelalte state membre, în vederea reducerii poluării
aerului, şi va conduce la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile,
convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte (MMP
2010, p.1-2).
Directiva nr. 96/61/EC privind prevenirea și controlul integrat al
poluarii – IPPC are drept scop asigurarea unei abordari integrate a
măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării dintr-o
serie de activități industriale și din agricultură. Pentru a putea funcționa,
instalațiile poluante trebuie să obțină o autorizație integrată de mediu de la
autoritatea competentă a statului membru. Instalațiile existente trebuie să
utilizeze cele mai bune tehnici disponibile (BAT- Best Available
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Techniques), pentru a preveni și minimiza impactul asupra mediului. Ultima
revizuire a directivei IPPC, din 2010, vizează prevenirea și controlul
poluării aerului, apei și solului generate de instalațiile industriale. Actul
normativ are drept scop îmbunătățirea la nivel local a calității aerului, apei
și a solului, reglementând mai strict emisiile unei game largi de poluanți,
inclusiv compuși de sulf și de azot, particule de praf, azbest și metale grele.
Directiva revizuiește valorile limită de emisie care se aplică instalațiilor
mari de ardere și care trebuie să garanteze că, în condiții normale de
funcționare, se aliniază acestor niveluri de emisie. Aceste cerințe au ca scop
aplicarea uniformă, la nivelul tuturor SM, a celor mai bune tehnici
disponibile de către operatorii instalațiilor industriale. Abaterile de la BAT
sunt permise doar în cazul în care condițiile locale și caracteristicile tehnice
ale instalației ar conduce la costuri disproporționat de mari pentru operator.
Este prevăzută o abordare integrată de prevenire și control al emisiilor în
aer, apă și sol, de management al deșeurilor, de eficiență energetică și de
prevenire a accidentelor. Conform Comisiei Europene, beneficiile rezultate
în urma reducerii emisiilor sunt estimate a fi între 7 și 28 miliarde de euro
pe an, incluzând reducerea numărului de decese premature cu aproximativ
13.000. Reformarea directivei IPPC înăspreşte limitele de emisii de oxizi de
azot, dioxid de sulf şi a pulberilor, prafului provenite de la centralele
electrice şi instalaţiile mari de ardere, rafinării de petrol şi industria
metalurgică. Instalaţiile noi trebuie să aplice, începând 2012, cea mai
ecologică tehnologie disponibilă, cu patru ani mai devreme decât s-a propus
iniţial. Instalaţiile existente trebuie să respecte acest standard din 2016, fiind
însă prevăzută o perioadă de tranziţie care amână punerea în aplicare a
acestui termen în anumite cazuri. Planul Naţional de Tranziţie (PNT) poate
fi aplicat de SM pentru instalaţiile existente pe o perioadă cuprinsă între 1
ianuarie 2016 – 30 iunie 2020, stabilindu-se limite anuale de NOx, SO2 sau
pulberi. Statele membre au la dispoziţie doi ani, după intrarea în vigoare a
directivei, pentru a o transpune în dreptul intern şi a începe implementarea
noii legislaţii (GAZETA DE OLT 2010).
6.1.3. Protecția juridică a pădurilor și a vegetației forestiere:
Reglementările legale cu incidență în materie silvică reglementează
relațiile sociale care se nasc în legătură cu crearea, îngrijirea, recoltarea și
valorificarea fondului forestier, precum și relațiile care privesc organizarea
și funcționarea aparatului silvic. Protecția juridică a fondului forestier este
asigurată în principal de Codul Silvic al Romaniei (Legea nr. 46/2008,
modificat prin Legea nr. 95/2010), Legea nr. 100/2010 privind împădurirea
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terenurilor degradate, Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului
forestier național, Ordinul MAPDR nr. 198/2009 pentru aprobarea
Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile
acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare,
precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al
ocoalelor silvice, Ordinul MAPDR nr. 25/2009 pentru aprobarea
Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al
obligaților bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a
terenurilor din fondul forestier național, Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a
publicităţii imobiliare (modificată în 2000, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010),
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere (ultima modificare în 2010), Lege nr.
18/1991- Legea fondului funciar (cu ultimele modificări din 2010), O.U.G.
195/2005 privind protecția mediulu, cu modificări şi completări.
Fondul forestier național, bun de interes național, ce se poate afla
în proprietate publică sau privată, cuprinde, potrivit art. 1, al. 1 din Codul
silvic, totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor
care servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică, a
iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinație forestieră și
neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie
1990 sau incluse în acestea ulterior, în condițiile legii. Sunt considerate
păduri, în sensul codului, și sunt incluse în fondul forestier național
terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori care
trebuie să atingă o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale
de vegetație. Întrucât elementul de bază al fondului forestier este pădurea, se
impune, să ne oprim asupra acestui termen. El include: a) pădurile cuprinse
în amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, precum și cele incluse
ulterior în acestea, în condițiile legii; b) perdelele forestiere de protecție; c)
jnepenișurile; d) pășunile împădurite cu consistență mai mare sau egală cu
0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră.
Administrarea fondului forestier (totalitatea activităților cu caracter
tehnic, economic și juridic desfășurate de ocoalele silvice, de structurile de
rang superior sau de Regia Națională a Pădurilor Romsilva în scopul
asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic)
este reglementată în Titlul II al Condului silvic. O atenție deosebită este
acordată dezvoltării durabile a pădurilor. Printre principiile care stau la baza
gestionării durabile a pădurilor, se numără, conform art. 5 din cod, și:
majorarea suprafeței terenurilor ocupate cu păduri, asigurarea nivelului
adecvat de continuitate juridică, instituțională și operațională în gestionarea
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pădurilor; primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii; creșterea
rolului silviculturii în dezvoltarea rurală; promovarea tipului natural
fundamental de pădure și asigurarea diversității biologice a pădurii;
sprijinirea proprietarilor de păduri și stimularea asocierii acestora;
prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a acțiunilor umane
și a factorilor de mediu destabilizatori. Conservarea biodiversității
ecosistemelor forestiere implică măsuri de gestionare durabilă, prin
aplicarea de tratamente intensive, care promovează regenerarea naturală a
speciilor din tipul natural fundamental de pădure și prin conservarea
pădurilor virgine și cvasivirgine. Ocolul silvic care administrează pădurile
situate în interiorul unui parc natural sau parc național are prioritate în
dobândirea dreptului de a administra ariile naturale protejate respective, în
condițiile legii, dacă suprafața pădurilor reprezintă mai mult de 50% din
suprafața acestora.
Reconstrucţia ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor se
realizează în concordanță cu prevederile amenajamentelor silvice și/sau ale
studiilor de specialitate, studii fundamentate în conformitate cu normele
tehnice specifice (art. 28 din Cod). Lucrările de reîmpădurire și de
completare a regenerărilor naturale se execută în termen de cel mult două
sezoane de vegetație de la tăiere. Dezvoltarea fondului forestier și
extinderea suprafețelor de pădure constituie o obligație și o prioritate
națională, în vederea asigurării echilibrului ecologic la nivel local, național
și global și se realizează prin Programul național de împădurire. Capitolul
IX - Protecţia solului, subsolului şi a ecositemelor terestre, din O.U.G. nr.
195/2005, stabilește la art. 69: Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier,
ai vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi ai pajiştilor, precum şi
orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un astfel de
teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:
a) să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei
forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi
pajiştilor existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege;
b) să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia
măsuri de reîmpădurire şi, respectiv de completare a regenerărilor naturale;
c) să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în
condiţiile prevăzute de lege;
d) să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport
tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii
biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic;
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e) să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei
în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului;
f) să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru
pădurile cu funcţii speciale de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte
mari, cu procese de alunecare şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita
superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte
asemenea păduri;
g) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei
lemnoase de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a
solului şi a resurselor de apă;
h) să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea
pajiştilor, în funcţie de capacitatea de refacere a acestora;
i) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol,
potrivit prevederilor legale în domeniu;
j) să exploateze pajiştile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile
de animale şi în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a
prevederilor legale specifice;
k) să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al
pajiştilor din cadrul ariilor naturale protejate, în termenii stabiliţi prin
planurile de management şi regulamentele specifice;
l) să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente
sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea
ecosisteme terestre.
Referitor la vegetația forestieră din afara fondului forestier, punctul
50 din Anexa codului silvic, o definește și menționează categoriile de
vegetație care o compun. Este, așadar, vegetația forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier național, fondului forestier național care
nu îndeplinește unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind
alcătuită din următoarele categorii: a) plantațiile cu specii forestiere de pe
terenuri agricole; b) vegetația forestieră de pe pășuni cu consistență mai
mică de 0,4; c) fânețele împădurite; d) plantațiile cu specii forestiere și
arborii din zonele de protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri
funciare; e) arborii situați de-a lungul cursurilor de apă și canalelor; f)
zonele verzi din intravilan, altele decâat cele definite ca păduri;
g) parcurile dendrologice și arboretumurile, altele decât cele cuprinse în
păduri; h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport și
comunicație.
Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg
din 2002, a inclus problema pădurilor în contextul dezvoltării durabile. La
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nivel pan-european, declaraţia şi rezoluţiile celei de a patra Conferinţe
interministerială privind protecţia pădurilor în Europa (Viena, 2003), a
stabilit concepte şi definiţii comune, precum şi o serie de acţiuni coerente
pentru protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor. La nivelul UE,
adoptarea celui de al 6-lea PAM şi reforma PAC (Politica Agricolă
Comună) din 2003, care a consolidat politica de dezvoltare rurală, sunt
evoluţii importante cu implicaţii pozitive în ceea ce privește dezvoltarea
unei politici silvice la nivelul Uniunii. Principalele acţiuni forestiere ale
Uniunii Europene au fost Strategia forestieră, adoptată în 1998 şi Planul de
acţiune pe perioada 2007-2011, adoptat în iunie 2006. Strategia forestieră a
UE stabileşte cadrul general de acţiune pentru dezvoltarea durabilă a
pădurilor, bazată pe politicile forestiere ale statelor membre şi este detaliată
prin decizii şi regulamente, termene şi responsabilităţi. Ca răspuns la
preocuparea crescândă a societăţii, Comisia Europeană a acceptat
provocarea de a lupta împotriva exploatării ilegale forestiere prin adoptarea
Planului de acţiune privind aplicarea legislaţiei, guvernanţă și comerț în
sectorul forestier (FLEGT- Action Plan for Forest Law Enforcement
Governance and Trade, COM(2003)251 final) sau prin Regulamentul nr.
2173/2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru
importurile de lemn în UE.
Propunerea Comisiei de a consolida politica de dezvoltare rurală a
UE în perioada 2007-2013 (COM(2004)490 final) oferă o bază pentru
integrarea completă a silviculturii în dezvoltarea rurală. O modalitate de
realizare a acestui obiectiv este de a îmbunătăţi coerenţa între dezvoltarea
rurală şi programele naţionale forestiere, prin schimbul de informaţii şi de
bune practici cu privire la utilizarea de măsuri forestiere, precum şi
îmbunătăţirea monitorizării şi evaluarea măsurilor forestiere luate. Măsurile
Uniunii pentru a sprijini protecţia pădurilor împotriva incendiilor
(Reglamentul Consiliului nr. 2158/92) şi poluarea aerului (Reglamentul
Consiliului nr. 3528/86) au furnizat informaţii importante în vederea
protecției pădurilor. Aceste acţiuni au stimulat cooperarea între ţările UE în
aceste domenii. Cu toate acestea, poluarea aerului şi incendiile forestiere
sunt o chestiune de mare îngrijorare. Comisia a stabilit recent un grup de
experţi pentru a discuta despre prevenirea incendiilor şi să facă recomandări
pentru acţiuni viitoare. În plus, regulamentul Forest Focus (nr. 2152/2003),
adoptat în 2003 oferă o oportunitate pentru UE de a dezvolta un sistem de
monitorizare global şi integrată a pădurilor, care să includă noi parametri
asupra solului, biodiversităţii şi schimbările climatice.
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Dintre convențiile internaționale care vizează protecția și gestionarea
durabilă a vegetatiei forestiere amintim: Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Berna, 1979 (ratificată
prin Legea nr. 13/1993), Convenţia ONU privind Combaterea Deşertificării
– UNCCD – lansată la Paris în anul 1994 care a fost semnată de Guvernul
României şi ratificată de Parlament prin Legea nr. 629/1997, Convenţia
privind diversitatea biologică (CBD, Rio de Janeiro 1992), a fost ratificată
de România prin Legea nr. 58/1994; Convenţia-cadru privind protecţia şi
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (Convenţia Carpatica) de la Kiev, 2003
(ratificată prin Lege nr. 389/2006), Protocolului privind conservarea și
utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat
și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția
și dezvoltarea durabilă a Carpaților (ratificat prin Legea nr. 137/2010).
6.1.4. Protecția juridică a faunei și a florei terestre și acvatice:
Termenul de faună definește totalitatea viețuitoarelor din regnul animal care
trăiesc într-o anumită regiune sau areal geografic. Normele juridice prin
care se ocrotește fauna terestă și acvatică pot fi grupate în câteva categorii
(MARINESCU 2007, p. 285):
a) orme privind protecția animalelor în general: reglementarea
cadru este oferită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor
(modificată și completată prin Legea nr. 9/2008), la care se adugă normele
legislației sanitar-veterinare (Ordonanţă nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii veterinare cu modificări și completări din 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, Legea nr. 127/2005 privind aprobarea O.U.G. nr.
88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor). Amintita lege reglementează măsurile necesare pentru
asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără
deținător. În sensul prezentei legi, art. 2, prin deținător de animale se
înțelege proprietarul, persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și
orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.
Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de
brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare
scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.
Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.
Legea cuprinde dispoziții legale privind condițiile pentru deținerea
animalelor, condițiile privind comerțul cu animale, transportul animalelor,
precum și folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziții,
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competiții și manifestări similare, intervențiile chirurgicale, tăierea sau
uciderea animalelor, folosirea animalelor în scopuri științifice sau în alte
scopuri experimentale.
b) orme referitoare la protecția animalelor de interes cinegetic:
regimul juridic al vânătorii și protecției fondului cinegetic este cuprinsă în
legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (cu modificări
și completări din 2007, 2008, 2010). Potrivit art. 2 din legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic fauna de interes cinegetic este resursă naturală
regenerabilă, bun public de interes național și internațional. Exercitarea
vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării
calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum
şi în scop didactic sau recreativ-sportiv. Practic, legea stabilește o serie de
măsuri ce vizeză administrarea și gestionarea durabilă a faunei cinegetice,
protecţia faunei de interes cinegetic (de exemplu, în scopul gestionării
durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic: popularea fondurilor de
vânătoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile
de vânat destinate altor scopuri; păşunatul în păduri; hrănirea
complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate
vânatului; deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice
etc), obligațiile ce le revin deținătorilor de terenuri pe care se arondează
fonduri de vânătoare, exercitarea vânătorii, regimul sancționator.
c) Dipoziții legale privind animalele din captivitate, în grădini
zoologice și acvarii publice: legea grădinilor zoologice și acvariilor publice
nr. 191/2002 (modificată în 2007) are ca obiect protejarea faunei sălbatice și
conservarea biodiversității prin prevederea de măsuri pentru organizarea
autorizării și inspectării grădinilor zoologice, sporind astfel rolul acestora în
conservarea biodiversității. În sensul legii, grădinile zoologice reprezintă
acele unități permanente care dețin animale din speciile sălbatice, în scopul
prezentării lor publicului o perioada de minimum 7 zile pe an. Sunt incluse:
grădini zoologice propriu-zise, grădini cu păsări, voliere, delfinarii, terarii,
acvarii. Fac excepție: circurile, magazinele de animale de companie și
unitățile care nu expun publicului un număr semnificativ de animale și
specii. Conform art. 3 din lege, grădinile zoologice se pot înființa de către
persoane fizice sau juridice, în baza acordului și a autorizației de mediu,
precum și a autorizației sanitare veterinare, eliberate de autoritățile
teritoriale pentru protecția mediului și de autoritățile teritoriale sanitare
veterinare, conform legislației în vigoare. Dacă nu se eliberează autorizație,
grădina zoologică sau o parte a acesteia se închide, până la îndeplinirea
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cerințelor de autorizare. Obligațiile și răspunderea privind conservarea vieții
sălbatice sunt cuprinse în capitolul III din lege. De exemplu, aministratorii
sunt obligați să pună în aplicare dispoziții de conservare, amintim câteva:
participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru
conservarea speciilor și/sau de formare a cunoștințelor de conservare
relevante, precum și/sau schimburi de informații referitoare la conservarea
speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate,
repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul salbatic natural;
adăpostirea animalelor în condiții care să răspundă cerințelor biologice și de
conservare pentru speciile individuale; prevenirea evadării animalelor,
pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, și
prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor și epidemiilor.
d) Reglementări referitoare la animalele domestice: măsuri de
protecție a animalelor domestice găsim în diverse acte normative cum ar fi
Legea nr. 60/1974 - Legea sanitară veterinară (modificată prin Legea nr.
580/2003, abrogată prin O.U.G. nr. 42/2004), Legea nr. 72/2002- legea
zootehniei (cu modificări din 2003, 2006, 2007), Legea nr. 205/2004
privind protecția animalelor (modificată și completată prin Legea nr.
9/2008), Legea nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei
europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la
23 iunie 2003. Aceste acte normative cuprind dispoziții privind atribuțiile
referitoare la creșterea și exploatarea animalelor, nutriția, ameliorarea,
reproducția și protecția acestora, răspunderile medicilor veterinari,
obligațiile deținătorilor de animale și ale unităților care prelucrează,
depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală, prevenirea
și combaterea bolilor transmisibile la animale, asigurarea salubrității
produselor de origine animală, organizarea și funcționarea serviciilor
sanitare veterinare, regimuri sancționatoare etc. Practic, apărarea sănătății
animalelor și prevenirea transmiterii de boli de la animale la om este o
problemă de stat și constituie o sarcină permanentă pentru toate unitățile,
precum și o îndatorire pentru toți locuitorii țării.
e) orme privind protejarea animalelor folosite în scopuri științifice
și experimentale: reglementarea de bază este oferită de Ordonanța nr.
37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte
scopuri experimentale (aprobată prin Legea nr. 471/200, modificată prin
O.U.G. nr. 12 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care transpun acquis-ul în domeniul protecţiei mediului).
Ordonanța (art. 4) interzice folosirea în scop experimental a unor animalelor
sălbatice cuprinse în convenții internaționale ratificate de România, cum ar
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fi Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa, Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de
faună și floră pe cale de dispariție, Convenția privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice, cu excepția cazurilor în care experimentele
au ca obiectiv: a) cercetarea în scopul stabilirii măsurilor adecvate pentru
conservarea acestor specii; b) cercetări biomedicale foarte importante, în
care speciile respective se dovedesc a fi singurele care corespund acelor
scopuri experimentale. Capitolul III este dedicat măsurilor de protecție a
animalelor folosite în experimente. Astfel, toate experimentele trebuie
realizate sub anestezie locală sau generală, cu excepția cazului când de
exemplu, anestezia este considerată mai traumatizantă pentru animal decât
experimentul în sine, anestezia este incompatibilă cu scopul experimentului.
După finalizarea oricărui experiment trebuie să se decidă dacă animalul
folosit va fi lăsat în viață sau va fi sacrificat, după o metodă care să nu
producă alte suferințe, în cazul în care starea sa de sănătate nu va mai reveni
la normal. Dispozițiile privind unitățile de creștere, de furnizare, de folosire
și de organizare a experimentelor, le regăsim în capitolul IV, iar regimul
sancționator este stabilit în capitolul V.
f) Reglementări privind acvacultura și protecția fondului piscicol:
O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată prin Legea nr.
317/2009 (a abrogat Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi
acvacultura, a fost modificată prin Legea nr. 369 din 26 noiembrie 2009
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri
pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit și Legea
nr. 152 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura) este
rezultatul necesității adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu
reglementările Uniunii Europene, util administrării sectorului pescăresc,
prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în
conformitate cu politica UE în domeniul pescuitului. Ea reprezintă cadrul
general de reglementare, pe baza căruia se emite legislaţia secundară pentru
sectorul pescăresc. Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 23/2008, prin acest act
normativ se reglementează conservarea, administrarea şi exploatarea
resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea şi
comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, când aceste
activităţi se realizează: a) pe teritoriul României; b) în apele ce se află sub
jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub
pavilionul altor state. Ordonanţa de urgenţă stabileşte măsurile privind:
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organizarea şi administrarea sectorului pescăresc; conservarea şi exploatarea
resurselor acvatice vii; politica structurală; administrarea capacităţii flotei de
pescuit; acvacultura; procesarea produselor obţinute din pescuit şi
acvacultură; organizarea pieţei produselor pescăreşti; cercetarea ştiinţifică în
domeniul pescăresc; controlul şi respectarea legislaţiei în domeniu; relaţiile
internaţionale; răspunderi şi sancţiuni.
Protecția juridică a florei: flora poate fi definită ca totalitatea
plantelor care trăiesc într-o anumită regiune a globului, într-o anumită
perioadă geologică sau într-un anumit mediu. Cadrul legal este asigurat de
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (modificată prin O.U.G.
nr.154/2008 și Legea nr. 329/2009), Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea
Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003, Codul silvic, Ordinul nr. 255/2007 privind
unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind
comerțul cu specii sălbatice de faună și floră, Ordinul nr. 1223/2009 privind
Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de
floră şi de faună sălbatice, H.G. nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii
naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională,
H.G. nr. 1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 230/2003
privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor
naturale şi constituirea administraţiilor acestora, Ordinul nr. 203/2009
privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a
speciilor de floră şi de faună sălbatice etc. O.U.G. nr. 195/2005 cuprinde și
ea, dispoziții privind protecția faunei și florei terestre și acvatice. În
capitolul IX al O.U.G nr. 195/2005 găsim reglementări privind protecţia
apelor şi a ecosistemelor acvatice. Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane
şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii
şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte
negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. Potrivit
art. 53, al. 4 din O.U.G. nr. 195/2005, activităţile de recoltare, capturare
şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a plantelor şi animalelor
din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse
ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se pot organiza şi
desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate de autorităţile
publice judeţene pentru protecţia mediului. În capitolul XI al O.U.G. nr.
195/2005 sunt stabilite dispoziții legale privind protecţia solului, subsolului
şi a ecosistemelor terestre. Conform art. 65 din ordonanță, protecţia solului,
a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire,
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conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi
deţinătorii, cu titlu sau fără titlu (Pentru alte detalii a se vedea Strategia
pentru diversitate biologică, capitolul III).
Pe plan internațional, au fost încheiate o serie de Convenţii
internaționale care vizează protecția juridică a faunei și a florei terestre și
acvatice (ele fiind ratificate și de România):
- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi
natural, adoptată de Conferinţa Generala a UNESCO la 16
noiembrie 1972;
- Convenţia privind comerţul internaţional cu specii periclitate de
faună şi floră sălbatică (CITES), Washington, 1973;
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, Bonn, 23 iunie 1979;
- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Berna, 19 septembrie 1979,
- Convenţia privind protecţia zonelor umede de importanţă
internatională (RAMSAR), Iran, 1979;
- Acordul privind protecţia mediului la tratatul asupra Antarcticii,
Madrid, 4 octombrie 1991;
- Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, Londra, 4
decembrie 1991;
- Convenţia privind diversitatea biologică, Nairobi, 22 mai 1992;
- Convenția privind diversitatea biologică, Rio de Janaeiro, 5 iunie
1992;
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice, Haga, 16 iunie1995;
- Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea
Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, Monaco, 24
noiembrie 1996;
- Convenția internațională pentru protecție fitosanitară, Roma, 1997;
- Convenţia Europeană privind peisajele, Florenţa, 20 octombrie
2000;
- Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a
Carpaţilor (Convenţia Carpatica), Kiev, 22 mai 2003.
La nivelul Uniunii Europene, amintim câteva dintre actele de
referință în domeniu: Directivele Consiliului nr. 79/409/CEE privind
conservarea păsărilor sălbatice (Directiva „Păsări”) şi 92/43/CEE privind
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice
(numită şi Directiva „Habitate”), Directiva Consiliului nr. 99/22/CE privind
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grădinile zoologice, Planurile de acțiune pentru biodiversitate (pentru detalii
a se vedea Strategia pentru diversitate biologică, capitolul III). Directiva nr.
98/58/CE privind protecția animalelor de fermă a fost emisă în vederea
îmbunătățirii condițiilor de viață a animalelor din cadrul fermelor.
Dispozițiile sale nu se aplică animalelor care trăiesc în mediul sălbatic,
animalelor destinate experimentelor sau altor activități de laborator, celor
care participă la concursuri, expoziții sau la alte activități culturale sau
sportive și nici animalelor nevertebrate. Satele membre au obligația de a
adopta dispoziții pentru ca proprietarii sau deținătorii să ia toate măsurile
necesare pentru a garanta bunăstarea animalelor și pentru a se asigura că un
suportă dureri, suferințe sau vătămări inutile.
Convenția Europeană privind animalele de fermă, adoptată în cadrul
Consiliului Europei din 1978, stabilește măsuri adecvate în vederea
asigurării bunăstării animalelor de fermă. Astfel, în art. 3 se prevede că
„Animalele vor fi adăpostite şi li se va da hrană, apă şi îngrijire într-o
manieră care - ținând cont de specie, grad de dezvoltare, adaptare şi
domesticire - este adecvată nevoilor lor fiziologice şi etologice, în
conformitate cu experienţa şi cunoştinţele ştiinţifice”.
O noutate o reprezintă Directiva nr. 2010/63/UE privind protecția
animalelor utilizate în scopuri științifice care completează Directiva nr.
86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 având în vedere
discrepanțele accentuate existente între state cu privire la adoptarea
măsurilor naționale de punere în aplicare a măsurilor de protecție a
animalelor utilizate în scopuri științifice. Directiva nr. 2010/63/UE, care
trebuie transpusă la nivel național până în noiembrie 2012, prevede norme
mai detaliate pentru reducerea acestor diferențe prin apropierea normelor
aplicabile în acest domeniu și pentru a asigura funcționarea adecvată a pieței
interne. Directiva instituie măsuri de protecție a animalelor utilizate în
scopuri științifice sau educative. În acest scop, se stabilesc, în art. 1, norme
privind:
(a) înlocuirea și reducerea utilizării animalelor în proceduri și îmbunătățirea
metodelor de creștere, adăpostire, îngrijire și utilizare a animalelor în
proceduri;
(b) originea, reproducerea, marcarea, îngrijirea și adăpostirea, precum și
uciderea animalelor;
(c) operațiunile crescătorilor, furnizorilor și utilizatorilor;
(d) evaluarea și autorizarea proiectelor ce implică utilizarea animalelor în
proceduri.
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Procedura înseamnă (art. 3, al. 1 din directivă) orice utilizare,
invazivă sau neinvazivă, a animalului în scopuri experimentale sau în alte
scopuri științifice, cu rezultate cunoscute sau necunoscute, sau în scopuri
educative care pot provoca animalului un anumit nivel de durere, suferință,
stres sau vătămări de durată echivalente sau chiar mai puternice decât cele
provocate de introducerea unui ac în conformitate cu bunele practici
veterinare. Se include orice acțiune care urmărește sau care ar putea să aibă
ca rezultat nașterea sau eclozarea unui animal sau crearea și menținerea unei
linii de animale modificate genetic în oricare dintre aceste condiții, însă este
exclusă uciderea animalelor în scopul exclusiv al utilizării organelor sau
țesuturilor acestora.
6.2. Protecției mediului artificial
Mediu artificial sau mediul antropic este cel creat de mintea și mâna
omului. Dacă construcțiile de orice fel se găsesc în interiorul locului unde
locuiesc oameni vorbim de așezări umane (unitățile administrativ-teritoriale:
sate, comune, orașe etc), dacă se găsesc în afara acestor perimetre le numim
convențional obiective artificiale din afara așezărilor umane (căi de
comunicație, baraje, monumente istorice etc) (LUPAN 2009, p. 460).
În anul 1976, a avut loc la Vancouver prima conferinţă a Naţiunilor
Unite asupra Aşezărilor Umane (Habitat I). Printre principiile generale ale
declaraţiei adoptate se menţionează că îmbunătăţirea calităţii vieţii
oamenilor este primul obiectiv şi cel mai important din fiecare politică
referitoare la aşezările umane. Aceste politici trebuie să faciliteze
îmbunătăţirea rapidă şi continuă a calităţii vieţii tuturor, începând cu
satisfacerea nevoilor de bază privind hrana, adăpostul, apa curată, ocuparea
forţei de muncă, sănătatea, educaţia, formarea profesională, securitatea
socială, fără nicio discriminare pe bază de rasă, culoare, sex, limbă, religie,
ideologie, origine naţională sau socială etc, într-un cadru de libertate,
demnitate şi justiţiei socială. Se recomandă ca fiecare politică privind
aşezările umane să urmărescă integrarea armonioasă sau coordonarea a unei
mari varietăţi de elemente, inclusiv, de exemplu, creşterea şi distribuţia
populaţiei, ocuparea forţei de muncă, utilizarea terenurilor, infrastructură şi
servicii.
Conferința Habitat II (Istanbul, 1996) a urmărit promovarea unei
„viziuni pozitive” asupra aşezărilor umane durabile ale secolului XXI,
punând accentul pe rolul autorităților locale și al descentralizării acțiunilor.
Au fost adoptate două documente: Declarația de la Istanbul care

226

promovează solidaritatea între popoare în scopul realizării dreptului la
locuință și eliminării discriminărilor și Planul mondial de acțiune care
cuprinde un ansamblu de linii directoare și programe de acțiune cu
angajamentul guvernelor de a facilita accesul persoanelor la locuință. Cu
aceeași ocazie a luat ființă Comisia Națiunilor Unite asupra Așezărilor
Umane (CNUAU) alcătuită din reprezentanți ai colectivităților locale și ai
societății civile. Practic, prin toate textele adoptate în cadrul întâlnirilor
internaţionale se au în vedere măsuri menite să asigure gestionarea durabilă
a tuturor localităţilor urbane, mai ales în ţările în dezvoltare, în scopul de a
spori capacitatea lor de a îmbunătăţi condiţiile de trai ale locuitorilor, în
special cei marginalizaţi şi defavorizati, contribuind astfel la realizarea
obiectivelor de dezvoltare economică naţională. Declaraţia de la Istanbul
vine în sprijinul principiilor și a măsurilor stabilite în Agenda 21 (capitolul
7: Promovarea dezvoltării durabile a aşezărilor umane). Punerea în aplicare
a Agendei 21 a fost destinată să implice o acţiune la nivel internaţional,
naţional, regional şi local. Unele guverne naţionale au legiferat sau au
recomandat ca autorităţile locale să ia măsuri pentru punerea în aplicare a
planului la nivel local, aşa cum se recomandă în capitolul 28 din Agenda 21.
În România, implementarea Agendei 21 Locală se realizează cu sprijinul
PNUD. Prin implementarea Agendei 21 Locale se urmăreşte integrarea
problemelor de protecţie a mediului în procesul de luare a deciziei în
sectoarele social şi economic, formându-se astfel un parteneriat strategic.
Agenda Locală 21 are o structură complexă fiind alcătuită din 3 părţi:
Strategia Locală pentru Dezvoltare Durabilă, Planul Local de Acţiune şi
Portfoliul de Proiecte. Strategia cuprinde o analiză a situaţiei actuale a
oraşului, privită din cele trei domenii fundamentale ale dezvoltării durabile:
social, economic şi de mediu. Această analiză, care evidenţiază atât
aspectele pozitive cât şi pe cele negative, constituie baza pentru formularea
obiectivelor şi scenariilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Planul
Local de Acţiune, pe termen mediu-scurt, reprezintă materializarea
obiectivelor şi a scenariilor prin stabilirea priorităţilor şi a paşilor de urmat,
evaluarea financiară a acţiunilor, identificarea resurselor financiare şi a
modalităţilor de accesare a acestora. Portofoliul de proiecte prioritare
cuprinde proiectele majore, considerate de către întreaga comunitate ca
priorităţi pentru realizarea dezvoltării durabile a localităţii (CNDD, p. 3).
La nivel european, dimensiunile dezvoltării durabile au fost abordate
și din perspectivă spațială, iar abordarea diferitelor probleme economice,
sociale și ecologice s-a focalizat pe regiunile urbane (PETRIȘOR 2006, p. 2).
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În „Acordul de la Bristol”, (2005), sunt prezentate opt caracteristici
pe care ar trebui să le îndeplinească o comunitate pentru a fi considerată
durabilă:
- Active, cuprinzătoare și sigure: cinstea, toleranța și coeziunea sunt atribute
ale comunității, păstrându-se cultura locală și activitățile specifice acesteia;
- Bine administrate: participarea, reprezentarea și conducerea sunt bazate pe
principiile eficienței și incluziunii;
- Bine conectate: rețelele de transport și de comunicație asigură accesul la
locurile de muncă, centrele de educație și formare, centrele sanitare și la alte
servicii;
- Cu servicii publice dezvoltate: servicii publice și private care satisfac
necesitățile publicului și sunt accesibile tuturor;
- Cu o conștiință ecologică dezvoltată: asigurarea că spațiile destinate
locuirii respectă normele de protecție a mediului;
- Înfloritoare: economia locală este în plin avânt, diversificată și bazată pe
inovații;
-Bine proiectate și construite: cadru natural și construit de bună calitate;
- Echitabile pentru toți: incluziunea celor din alte comunități, atât în prezent,
cât și în viitor.
Așadar comunitățile durabile, au fost definite la Bristol ca fiind
regiuni în care locuitorii acestora doresc să trăiască și să lucreze, atât în
prezent, cât și în viitor.
Amintim câteva dintre documentele UE şi cele internaţionale care
reglementează aspecte legate de protecția mediului artificial: Carta
europeană a amenajării teritoriului (Torremolinos, Spania, 1983), Declarația
de la Rio și Agenda 21 - ONU, Rio de Janeiro, iunie 1992, angajamentele
comunitare decurgând din aderarea la Convenția-cadru privind schimbările
climatice (1992) și Protocolul de la Kyoto (1997) privind reducerea gazelor
cu efect de seră, cu impact direct asupra activităților urbane; Tratatul de la
Amsterdam (1999) care stabileşte dezvoltarea durabilă ca un scop al Uniunii
Europene și consolidează probleme legate de integrarea politicilor urbane
naționale în strategia comunitară, Convenția europeană a peisajului
(Florenţa, octombrie 2000), Declarația Mileniului (ONU, New York, iunie
2001), Declarația privind Dezvoltarea Durabilă (ONU, Johannesburg,
august 2002), Strategia tematică pentru mediul urban [COM(2005)0718],
Acordul de la Bristol din decembrie 2005 asupra comunităților durabile,
Comunicarea Comisiei „Politica de coeziune şi oraşele: contribuţia oraşelor
şi aglomerărilor urbane la creşterea economică şi la ocuparea forţei de
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muncă în cadrul regiunilor” [COM(2006)0385], Carta de la Leipzig privind
dezvoltarea durabilă a orașelor, 24-25 mai 2007.
Pentru menținerea unui mediu de viață sănătos, autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi
juridice au următoarele obligaţii (art. 70, O.U.G. nr. 195/2005): a) să
îmbunătăţească microclimatul urban, prin amenajarea şi întreţinerea
izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul localităţilor şi din zonele
limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină
curăţenia stradală; b)să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului
peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de
refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie
sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor; c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi
amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor
şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a
depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi
activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi
recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; d) să informeze
publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor
cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; e) să respecte regimul de
protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes
turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a
monumentelor naturii; sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea
unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a
acestora; f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze
densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea
spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de
protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică,
estetică şi recreativă; g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea
temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau
desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în
anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate
locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi
agrementului; h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin
depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel; i) să adopte măsuri
obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi
înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a
spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi; j)
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să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare
a canalizării.
În aceeași direcție a menținerii unui mediu de viață sănătos al
populației din așezările umane, au fost elaboarte o serie de norme de igienă
privind aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, referitoare la
colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide, pentru transportul
de persoane, privind înhumarea, transportul și deshumarea cadvrelor etc.
Obiectivele artificiale, din afara așezărilor umane, cuprind tot ceea
ce este creat de om și așezat în mijlocul naturii, între diferitele așezări
umane (drumurile care fac parte din sistemul național de transport, căile
ferate, în sens larg, monumentele istorice etc). Multe dintre aceste bunuri
sunt identice sau se aseamănă cu cele din interiorul așezărilor umane, dar
protecția lor juridică se realizeză de cele mai multe ori prin alte mijloace de
reglementare. Legislația specifică acestor obiective stabilesc măsuri tehnice
de supraveghere, întreținere, exploatare etc.
În concluzie, la nivel național protecția mediului artificial este
reglementată sub aspect global de Constituție și de O.U.G. nr. 195/2005
(capitolul XII), precum și prin acte normative speciale: Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor cu modificări şi completări, Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul (modificată și completată în 2004,
2006, 2007, 2008, 2009), Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
(modificată în 2001, 2002, 2007), Legea nr. 442/2001 privind protejarea
monumentelor istorice (modificată în 2006), Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice (modificată în 2009), Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
(modificată în 2009) etc.
Tabel nr. 3
Lista celor mai importante acte normative ale UE din domeniul
protecției mediului
CALITATEA APEI (a se vedea tabelul nr. 2)
CALITATEA AERULUI
Directiva Consiliului nr. 96/62/CEE privind managementul şi evaluarea
calităţii aerului înconjurător
Directiva nr. 84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind
combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale
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Directiva Consiliului nr. 1999/30/CE privind valorile limită pentru dioxidul
de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul
din aerul înconjurător, modificată de Decizia nr. 2001/744/CE
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 2000/69/CE privind
valorile limită pentru benzen şi monoxidul de carbon în aerul înconjurător
Directiva Consiliului nr. 92/72/CEE privind poluarea aerului cu ozon
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 2002/3/CE privind
ozonul în aerul înconjurător
Decizia Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2004/280/CE privind
mecanismul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul
Comunităţii şi pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Kyoto
Decizia Comisiei Europene nr. 2005/166/CE stabilind reguli de
implementare a Deciziei nr. 2004/280/CE
Directiva Consiliului nr. 93/12/CEE privind conţinutul de sulf din anumiţi
combustibili lichizi
Directiva Consiliului nr. 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf
al anumitor combustibili lichizi şi de modificare a Directivei Consiliului nr.
93/12/CEE
Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 94/63/CE privind
controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din
depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile de benzină
Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 98/70/CE privind
calitatea benzinei şi motorinei şi de modificare a Directivei nr. 93/12/CEE,
modificată de Directiva nr. 2000/71/CE, Directiva nr. 2003/17/CE
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 199/94/CE privind
disponibilitatea informaţiilor asupra consumului de carburant şi emisiilor de
CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi modificată
de Directiva Comisiei nr. 2003/73/CE
Directiva Consiliului nr. 97/68/CE privind armonizarea legislaţiei Statelor
Membre referitoare la măsurile luate împotriva emisiilor de poluanți gazoși
şi de pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care urmeaza sa
fie instalate pe mașinile mobile nerutiere, modificată de Directiva Comisiei
nr. 2001/63/CE, Directiva nr. 2002/88/CE
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 2001/81/CE de stabilire
a plafoanelor naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici
Decizia Consiliului nr. 2003/507/CE privind aderarea Comunităţii Europene la
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Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon
troposferic
Decizia Comisiei nr. 2002/159/CE privind stabilirea unui formular comun
pentru prezentarea sintezelor de date naţionale referitoare la calitatea
carburanţilor
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/30/CE privind
promovarea utilizării carburanţilor biologici sau a altor carburanţi regenerabili
folosiţi pentru transport
Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2003/87/CE privind
stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră în cadrul Comunității și care amendează Directiva Consiliului nr.
96/61/CE, modificată prin Directiva nr. 2009/29/CE - directiva pentru
modificarea Directivei nr. 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2004/101/CE care
amendează Directiva nr. 2003/87/CE stabilind schema de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, cu privire
la mecanismele de proiect prevăzute de Protocolul de la Kyoto
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 2004/107/CE privind
prezenţa arsenului, cadmiului mercurului, nichelului şi hidrocarburilor
policiclice în aerul ambiental
Decizia Comisiei nr. 2004/461/CE privind chestionarele utilizate pentru
raportarea anuală a evaluării calităţii aerului ambiental sub Directivele
Consiliului nr. 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE şi 2002/3/CE
Decizia Comisiei nr. 2004/224/CE privind raportarea informaţiilor asupra
Planurilor şi Programelor, conform Directivei Consiliului nr. 96/62/CE,
referitoare la valorile limită pentru anumiţi poluanţi în aerul ambiental
Decizia Consiliului nr. 97/101/CE de stabilire a schimbului reciproc de
informaţii şi date provenite din reţelele şi staţiile de măsurare a poluării
aerului ambiental, amendată de Decizia nr. 2001/752/EC
Directiva nr. 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai
curat pentru Europa
Decizia nr. 2009/406/CE referitoare la efortul SM de a reduce emisiile de
gaze cu efect de seră, astfel încât să se respecte angajamentele Comunităţii
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
Directiva nr. 2009/28/CE privind promovarea utilizării surselor regenerabile
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de energie
Directiva nr. 2009/31/2009 privind captarea şi stocarea geologică a
dioxidului de carbon
COTROLUL POLUĂRII IDUSTRIALE ŞI MAAGEMETUL
RISCULUI
Directiva Consiliului nr. 96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării (IPPC) modificată de Directiva nr. 2003/35/CE, Directiva nr.
2003/87/CE, Directiva nr. 2008/1/CE, Directiva nr. 2009/29/CE, revizuită în
2010
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi
modificarea Directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi 96/61/CE
Decizia Comisiei nr. 2000/479/CE privind implementarea Registrului
European de Emisii de Poluanţi (EPER) conform dispozitiilor art. 15 din
Directiva nr. 96/61/CE
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2001/80/CE privind
limitarea emisiilor în aer de poluanţi provenind de la instalaţiile mari de
ardere
Directiva Consilului nr. 96/82/CE privind controlul asupra riscului de
accidente majore care implică substanţe periculoase modificată de: Directiva
Parlamentului European şi Consiliului nr. 2003/105/CE
Decizia Comisiei nr. 98/433/CE privind criteriul armonizat pentru dispense
în conformitate cu articolul 9 al Directivei Comisiei nr. 96/82/CE
Directiva Consiliului nr. 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi
organici volatili (COV) datorate utilizării solvenţilor organici în anumite
activităţi şi instalaţii modificată de Directiva Consiliului nr. 2004/42/CE
Directiva nr. 84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind
combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale
Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului (CE) nr. 761/2001 care
permite participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de
management ecologic şi audit (EMAS)
Decizia Comisiei din 7 septembrie 2001 privind orientările pentru punerea în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem
comunitar de management de mediu și audit (EMAS)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1980/2000 privind sistemul revizuit de
acordare a etichetei ecologice comunitare
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Decizia Comisiei nr. 2001/689/CE de stabilire a criteriilor ecologice de
acordare a eco-etichetei comunitare maşinilor de spălat vase
Decizia Comisiei nr. 2000/40/CE de stabilire a criteriilor ecologice de
acordare a eco-etichetei comunitare pentru frigidere modificată de Decizia nr.
2004/214/CE
Decizia Comisiei nr. 2000/45/CE de stabilire a criteriilor ecologice de
acordare a eco-etichetei comunitare pentru maşinile de spalat rufe
modificată de: Decizia nr. 2003/240/CE cu privire la valabilitatea criteriilor
de acordare a etichetei ecologice pentru maşini de spălat rufe de uz casnic
Decizia Comisiei nr. 99/427/CE de stabilire a criteriilor ecologice de
acordare a eco-etichetei comunitare detergenţilor pentru masini de spalat
vase modificată de Decizia Comisiei nr. 2002/173/CE
Decizia Comisiei nr. 2003/31/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite
pentru acordarea eco-etichetei comunitare detergenţilor pentru maşini de spălat
vase şi de modificare a Deciziei nr. 99/427/CE
Decizia Comisiei nr. 99/476/CE de stabilire a criteriilor ecologice de
acordare a eco-etichetei comunitare pentru detergenţi de rufe
Decizia nr. 2003/200/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de
acordare a eco-etichetei comunitare pentru detergenţi de rufe şi de modificare a
Deciziei nr. 99/476/CE
Decizia Comisiei nr. 99/10/CE pentru stabilirea criteriilor de eco-etichetare a
vopselelor şi a lacurilor, amendată de Decizia Comisiei nr. 2001/608/CE
Decizia Comisiei nr. 2002/739/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite
pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru vopsele şi lacuri de interior şi
de modificare a Deciziei 99/10/CE
Decizia Comisiei nr. 99/178/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru
eco-etichetarea produselor textile, amendată de Decizia Comisiei nr.
2001/831/CE
Decizia Comisiei nr. 2002/371/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru
acordarea eco-etichetei comunitare produselor textile şi de modificarea a
Deciziei nr. 99/178/CE
Decizia Comisiei nr. 99/179/CE pentru stabilirea criteriilor de eco-etichetare
a încălţămintei, amendată de Decizia Comisiei nr. 2001/832/CE
Decizia Comisiei nr. 99/568/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru
eco-etichetarea becurilor electrice și de modificare a Deciziei Comisiei nr.
99/658/CE
Decizia Comisiei nr. 99/554/CE pentru stabilirea criteriilor de eco-etichetare
a hârtiei pentru copiere
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Decizia Comisiei nr. 2002/741/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite
pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru hârtia copiativă şi hârtia de
scris şi de modificare a Decizia Comisiei nr. 99/554/CE
Decizia Comisiei nr. 2001/405/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru
acordarea eco-etichetei comunitare hârtiei igienice, şerveţelelor de hârtie şi a
altor produse de hârtie absorbantă pentru utilizare casnică
Decizia Comisiei nr. 2001/687CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru
acordarea eco-etichetei comunitare pentru calculatoarele portabile se
înlocuieşte cu Decizia Consiliului nr. 343/2005/CEE referitoare la stabilirea
criteriilor şi cerinţelor de verificare şi evaluare pentru acordarea etichetei
ecologice calculatoarelor portabile
Decizia Comisiei nr. 1999/698/CE de definire a criteriilor ecologice de
acordare a eco-etichetei comunitare pentru calculatoarele portabile
Decizia Comisiei nr. 98/634/CE pentru stabilirea criteriilor ecologice pentru
eco-etichetarea saltelelor de pat, amendată de Decizia Comisiei nr.
2001/540/CE
Decizia Comisiei 2002/740/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite
pentru acordarea eco-etichetei comunitare saltelelor de pat şi de modificare a
Deciziei nr. 98/634/CE
Decizia Comisiei nr. 2001/688/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru
acordarea eco-etichetei comunitare amelioratorilor de sol şi substraturilor de
sol
Decizia Comisiei nr. 2001/523/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru
acordarea eco-etichetei comunitare produselor de curăţat universale şi a
produselor de curăţat de uz sanitar
Decizia Comisiei nr. 2001/607/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru
acordarea eco-etichetei comunitare detergenţilor de vase destinaţi spălării
manuale a veselei
Decizia Comisiei nr. 96/304/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru
etichetarea lenjeriei de pat şi a cămăşilor
Decizia Comisiei nr. 99/205/CE pentru stabilirea criteriilor ecologice pentru
etichetarea computerelor personale
Decizia Consiliului nr. 669/2004/CEE referitoare la stabilirea criteriilor
revizuite de acordare a etichetei ecologice pentru aparate frigorifice
Decizia Consiliului nr. 747/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru lămpi electrice
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Decizia Consiliului nr. 344/2005/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru detergenţi universali și detergenţi
pentru grupuri sanitare
Decizia Consiliului nr. 342/2005/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru detergenţi de vase pentru spălare
manuală
Decizia Consiliului nr. 255/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru televizoare
Decizia Consiliului nr. 272/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru materiale rigide de pardoseală
Decizia Consiliului nr. 287/2003/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru servicii de cazare pentru turişti
Decizia Consiliului nr. 121/2003/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru aspiratoare
Decizia Consiliului nr. 360/2005/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru lubrifianţi
Decizia Consiliului nr. 338/2005/CEE privind stabilirea criteriilor ecologice
pentru acordarea etichetei ecologice pentru serviciile de camping
Decizia Consiliului nr. 207/2007/CEE privind amendarea Deciziilor nr.
405/2001/CEE, 255/2002/CEE, 371/2002/CEE, 669/2004/CEE, 31/2003/CEE
şi 45/2000/CEE în scopul de a prelungi valabilitatea criteriilor de acordare a
etichetei ecologice comunitare pentru anumite produse
Decizia Consiliului nr. 384/2005/CEE privind amendarea Deciziilor nr.
45/2000/CEE,
405/2001/CEE,
688/2001/CEE,
255/2002/CEE
şi
747/2002/CEE în scopul de a prelungi valabilitatea criteriilor de acordare a
etichetei ecologice comunitare pentru anumite produse
Decizia Consiliului nr. 740/2002/CEE referitoare la revizuirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru saltele de pat şi amendarea Deciziei nr.
634/98/CEE
Decizia Consiliului nr. 688/2001/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru saltele de pat se înlocuieşte cu Decizia
Consiliului nr. 634/98/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a
etichetei ecologice pentru saltele de pat
Directiva nr. 2006/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15
februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase
deversate în mediul acvatic al Comunității
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Decizia nr. 2009/406/CE privind efortul SM de a reduce emisiile de gaze cu
efect de seră, astfel încât să se respecte angajamentele Comunităţii de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
Directiva nr. 2009/28/CE privind promovarea utilizării surselor regenerabile
de energie
Directiva nr. 2009/31/2009 privind captarea şi stocarea geologică a
dioxidului de carbon
MAAGEMETUL DEŞEURILOR
Directiva nr. 2006/12/EC privind deşeurile
Directiva Consiliului nr. 91/689/CEE privind deşeurile periculoase
modificată prin Directiva Consiliului nr. 94/31/CE
Decizia Comisiei 2000/532/CE modificată de Decizia nr. 2001/118/CE,
Decizia nr. 2001/119/CE şi Decizia nr. 2001/573/CE de înlocuire a Deciziei nr.
94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în conformitate cu art. 1, lit. a) din
Directiva nr. 75/442/CEE şi a Deciziei nr. 94/904/CE de stabilire a unei liste de
deşeuri periculoase în conformitate cu art. 1, alin. (4) din Directiva Consiliului
nr. 91/689/CEE privind deşeurile periculoase
Directiva Consiliului nr. 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi
trifenililor policloruraţi (PCB si PCT)
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 2000/76/CE privind
incinerarea deşeurilor
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 94/62/CE privind
ambalajele şi deşeurile de ambalaje modificată de Directiva Parlamentului
European şi a Consiliului nr. 2004/12/CE
Directiva Consiliului nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor
Directiva Consiliului nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate
modificata de Directiva Consiliului nr. 87/101/CEE
Directiva Consiliului nr. 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care
conţin anumite substanţe periculoase şi Directiva Comisiei nr. 93/86/CE
privind etichetarea bateriilor
Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în
particular a solurilor când se utilizează nămoluri provenite din epurare în
agricultură
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea şi
controlul transportului deşeurilor în, dinspre şi înspre Comunitatea
Europeană
Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr. 2000/53/CE privind
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vehiculele uzate modificată de Decizia Comisiei nr. 2002/525/CE care
amendează Anexa II a Directivei nr. 2000/53/EC privind vehiculele uzate,
Decizia Comisiei nr. 2005/63/EC care amendează Anexa II a Directivei nr.
2000/53/EC privind vehiculele uzate, Decizia Comisiei nr. 2005/438/EC care
amendează Anexa II a Directivei nr. 2000/53/EC privind vehiculele uzate,
Decizia Comisiei nr. 2005/673/EC care amendează Anexa II a Directivei nr.
2000/53/EC privind vehiculele uzate, Decizia Comisiei nr. 2005/293/EC care
stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de
reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare prevăzute în Directiva nr.
2000/53/CE privind vehiculele uzate
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/95/CE privind
restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/96/CE privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind statisticile asupra deşeurilor
PROTECŢIA FAUEI ȘI FLOREI TERESTRE ȘI ACVATICE
Directiva Consiliului nr. 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale
şi a speciilor de floră şi faună sălbatică modificată de Directiva nr. 97/62/CE
Directiva Consiliului nr. 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări
sălbatice modificată de Directiva nr. 91/244/C, Directiva nr. 94/24/CE,
Directiva nr. 97/49/CE
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de
floră şi faună sălbatică prin reglementarea comerţului în acest domeniu
modificat de Regulamentul (CE) nr. 2307/97, Regulamentul (CE) nr. 2214/98,
Regulamentul (CE) nr. 1476/99, Regulamentul (CE) nr. 2724/2000,
Regulamentul (CE) nr. 1579/2001, Regulamentul (CE) nr. 2476/2001,
Regulamentul (CE) nr. 1497/2003
Directiva Consiliului nr. 83/129/CEE privind importul în statele membre a
pieilor de pui de focă şi a produselor derivate din acestea, modificată de
Directiva Consiliului nr. 89/370/CEE
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 348/81 privind regulile comune pentru
importul produselor din balene sau din alte cetacee
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3254/91 privind interzicerea utilizării
capcanelor de picior
Directiva Consiliului nr. 99/22/CE privind grădinile zoologice
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Directiva nr. 98/58/CE privind protecția animalelor de fermă
Directiva nr. 86/609/EEC privind apropierea legislației și a dispozițiilor
administrative din SM privind protecția animalelor folosite pentru
experimente sau în alte scopuri științifice, completată prin Directiva nr.
2010/63/UE
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 349/2003 de suspendare a introduceri în
Comunitate de exemplare care aparţin de anumite specii de floră şi faună
sălbatică
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1091/94 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3528/86 privind protecţia pădurilor
Comunităţii împotriva poluării atmosferice
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2278/99 de punere în aplicare a
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3528/86 privind protecţia pădurilor din
Comunitate împotriva poluării atmosferice
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Rezumat
1. Indiferent că ne referim la protecția mediului natural sau artificial,
dispoziții legale de reglementare găsim atât în O.U.G. nr. 195/2005 cu
modificări și completări, cât și în legi sectoriale sau în Constituţie. Alături
de cadrul legal național au fost evidențiate principalele acte normative ale
Uniunii Europene, în special directive, dar și tratate internaționale care se
referă la diverse aspecte legate de protecția mediului.
2. În cadrul Protecției mediului natural ar trebui abordate aspectele
juridice legate de protecția apei, a atmosferei, a pădurilor și a vegetației
forestiere, a ariilor naturale protejate și a monumentelor naturii, a faunei și
florei terestre și acvatice. Întrucât o parte din acestea au fost prezentate în
secțiunea Strategii ale politicii de mediu, în capitolul de față am aborda
doar chestiunile privind protecția juridică a : apei, atmosferei, pădurilor și
a vegetației forestiere, faunei și florei terestre și acvatice.
3. În cadrul subcapitolului Protecției mediului artificial ne-am referit la
protecția juridică a așezărilor umane și a obiectivelor artificiale din afara
așezărilor umane. Dacă construcțiile de orice fel se găsesc în interiorul
perimetrelor unde locuiesc oamenii vorbim de așezări umane (unitățile
administrativ-teritoriale: sate, comune, orașe etc), dacă se găsesc în afara
acestor perimetre le numim convențional obiective artificiale din afara
așezărilor umane (căi de comunicație, baraje, monumente istorice etc)
(LUPAN 2009, p. 460).
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CAPITOLUL VII
RĂSPUDERIEA JURIDICĂ Î DREPTUL PROTECȚIEI
MEDIULUI
Pentru a ne referi la răspunderea juridică faţă de mediu trebuie
clarificate noţiuni ca răspunderea juridică sau prejudiciul. Aşadar,
răspunderea juridică este complexul de drepturi şi obligaţii conexe, care
potrivit legii, se naşte ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care
constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplicarea
sancţiunilor juridice în scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale (POP
1998, p.164). Definită astfel, răspunderea juridică nu se reduce la noţiunea
de sancţiune juridică. Aplicarea sancţiunilor juridice este doar o consecinţă
finală a antrenării răspunderii juridice. Bineînţeles că, răspunderea este
consacrată legislativ în cadrul diferitelor ramuri de drept: civil, penal,
administrativ etc. Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de drept
al mediului diferă, în principiu, în funcţie de gradul de periculozitate socială
a faptei săvârşite, putându-se vorbi de răspundere penală sau
contravenţională (LUPAN 2001, p. 341).
7.1. Răspunderea penală se înscrie în sfera răspunderii
infracţionale pentru încălcarea unor norme de drept. Pentru ca fapta
savărşită să poată fi considerată infracţiune trebuie să aibă un grad de
pericol social ridicat, astfel încât să prezinte o serioasă ameninţare faţă de
interesele societăţii, să fie săvârşită cu vinovăţie şi să fie prevăzută de legea
penală. În consecinţă, nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol
social şi care este săvârşită cu vinovăţie, ci mai trebuie ca această faptă să
fie considerată infracţiune şi să fie sancţionată ca atare. La nivel național
răspunderea penală este reglementată atât prin actul normativ cadru O.U.G.
nr. 195/2005 privind protecția mediului (art. 98), cât și prin legi speciale.
La nivelul Uniunii, Comisia a adoptat, în 2001, o propunere de
directivă privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal. În
2003, Consiliul a adoptat decizia-cadru nr. 2003/80/JAI bazat pe dispoziţiile
Tratatului UE privind cooperarea între statele membre în materie penală,
decizie anulată în 2005 de către Tribunalul de Justiție, deoarece baza legală
nu fusese corectă. În februarie 2007, Comisia a adoptat o nouă propunere
care s-a finalizat un an mai târziu. Așadar, în anul 2008, a fost publicată
Directiva nr. 2008/99/CE a PE și a Consiliului privind protecția mediului
prin intermediul dreptului penal, ca o consecință a nevoii de a răspunde
adecvat, la nivel unional, la numărul crescând al infracțiunilor împotriva
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mediului care se extind din ce în ce mai mult în afara granițelor statelor în
care acestea sunt comise. SM sunt obligate să asigure intrarea în vigoare a
actelor cu putere de lege și a actelor administrative, necesare pentru a se
conforma prezentei directive, înainte de 26 decembrie 2010.
Potrivit art. 1 din directivă, este necesar să se stabilească măsuri de
natură penală pentru a asigura o protecție mai eficace a mediului. Directiva
obligă statele membre să prevadă în legislația lor națională sancțiuni penale
pentru încălcări grave ale dispozițiilor din dreptul UE privind protecția
mediului. Având în vedere că prezenta directivă prevede standarde minime,
statele membre pot adopta sau menține măsuri mai stricte de protecție
eficientă a mediului prin intermediul dreptului penal. Art. 3 este cel care
stabilește faptele considerate infracțiuni, indiferent că sunt săvârșite cu
intenție sau din culpă gravă:
(a) deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii
sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă sau este probabil
să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune
semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori
animalelor sau plantelor;
(b) colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri,
inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de
eliminare și inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau intermediari
(gestionarea deșeurilor), care provocă sau este probabil să provoace decesul
sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității
aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;
(c) transportul de deșeuri, în cazul în care respectiva activitate intră
în domeniul de aplicare a articolului 2, alineatul 35 din Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006
privind transferurile de deșeuri și se efectuează într-o cantitate care nu poate
fi neglijată, fie că se realizează printr-un singur transport, fie prin mai multe
transporturi aparent legate între ele;
(d) exploatarea unei uzine în care se desfășoară o activitate
periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanțe sau preparate
periculoase și care, în exteriorul uzinei, provoacă sau este probabil să
provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune
semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori
animalelor sau plantelor;
(e) producția, procesarea, manipularea, folosirea, deținerea,
depozitarea, transportul, importul, exportul sau eliminarea de materiale
nucleare sau de alte substanțe radioactive periculoase, care provoacă sau
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este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane
sau daune calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor
sau plantelor;
(f) uciderea, distrugerea, posesia sau obținerea de specimene din
speciile de faună sau floră sălbatică protejate, cu excepția cazurilor în care
fapta afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un
impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor;
(g) comerțul cu specimene din speciile de faună sau floră sălbatică
protejate sau cu părți ori derivate ale acestora, cu excepția cazurilor în care
actul afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact
neglijabil asupra stării de conservare a speciilor;
(h) orice act care provoacă deteriorarea semnificativă a unui habitat
din cadrul unui sit protejat;
(i) producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea
de substanțe care epuizează stratul de ozon.
La iniţiativa Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României
a adoptat în şedinţa din 6 octombrie 2010, proiectul de Lege privind
protecţia mediului prin intermediul dreptului penal. Actul normativ
completează legislaţia internă privind protecţia mediului, asigurând alinierea
la standardele europene în materie şi îndeplinirea obligaţiilor României ca
stat membru al Uniunii Europene. Infracţiunile cuprinse în Legea privind
protecţia mediului prin intermediul dreptului penal se alătură celor deja
existente în diferite reglementări speciale, dintre care şi Legea nr. 111/1996
privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul
activităţilor nucleare, O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, O.U.G. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, precum şi în Codul
penal (MMP 2010, p.1).
7.2. Răspunderea contravenţională este acea formă a răspunderii
juridice care constă în aplicarea unor sancţiuni contravenţionale persoanelor
vinovate de comiterea unor fapte încadrate de legiuitor în categoria
contravenţiilor. Contravenţia este o faptă care prezintă pericol social mai
redus decât infracţiunea şi care este săvărşită cu vinovăţie. Contravenţia este
definită în art. 1 din O.U.G. nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002
(modificată prin Legea nr. 293/2009): Constituie contravenţie fapta
săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin
hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al
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comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a
consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Potrivit art. 5 sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
Sanctiunile contravenţionale principale sunt: avertismentul, amenda
contravențională, prestarea unei activități în folosul comunității, iar
sancţiunile contravenționale complementare cuprind: confiscarea bunurilor
destinate, folosite sau rezultate din contravenții, suspendarea sau anularea,
după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei
activități, închiderea unității, blocarea contului bancar, suspendarea
activității agentului economic, retragerea licenței sau a avizului pentru
anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau
definitiv, desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.
Răspunderea contravențională este reglementată atât prin actul normativ
cadru O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului (art. 96), cât și prin
legi speciale privind protecția diferitelor elemente ale mediului sau în
reglementări cuprinse în acte normative al căror obiect îl constituie alte
raporturi juridice decât cele de protecție a mediului, dar care privesc
tangențial și aceste din urmă raporturi.
7.3. Ne vom îndrepta atenţia, în cele ce urmează, asupra câtorva
aspecte privind răspunderea civilă, iar în cadrul acesteia ne vom referi la
răspunderea civilă delictuală, forma cea mai des întâlnită în materie de
mediu. Pentru o înţelegere completă menţionăm că răspunderea civilă
delictuală este obligaţia unei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia
printr-o faptă ilicită extracontractuală sau, după caz, prejudiciul pentru care
este chemată să răspundă. Cealaltă formă a răspunderii civile, răspunderea
contractuală, este îndatorirea debitorului unei obligaţii născută printr-un
contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului său prin faptul
neexecutării lato sensu a prestaţiei datorate. În stabilirea regimului
răspunderii pentru prejudicii cauzate mediului, în majoritatea legislaţiilor,
s-a pornit tot de la răspunderea civilă delictuală. Codul civil
(www.coduri.cjo.ro/codul-civil/), Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul V Despre delicte şi cvasi-delicte, reprezintă cadrul general de reglementare al
răspunderii civile delictuale. Pentru a putea vorbi despre răspunderea civilă
delictuală de drept comun este obligatoriu să ne raportăm la patru elemente
constitutive:
1. Fapta cauzatoare de prejudicii;
2. Existenţa unui prejudiciu (care poate fi material sau moral);
3. Legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu;
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4.Vinovăţia persoanei responsabile de producerea faptei.
Cu alte cuvinte, răspunderea civilă are la bază, ca regulă generală,
vinovăţia făptuitorului. Ca atare, persoana vătămată trebuie să dovedească
în faţa instanţei de judecată vinovăţia persoanei responsabile de producerea
prejudiciului. În aplicarea răspunderii civile delictuale subiective, nu se
făcea distincție între prejudiciiul cauzat persoanei și prejudiciul cauzat
mediului.
În cadrul răspunderii pentru prejudicii cauzate mediului s-a constatat
că este foarte greu de stabilit şi dovedit vinovăţia persoanei responsabile,
întrucât activitatea desfăşurată de aceasta este o activitate legală, utilă din
punct de vedere social. În acest sens, a fost necesară dezvoltarea principiului
„poluatorul plăteşte”, conform căruia persoana care desfăşoară o activitate
care cauzează prejudicii asupra mediului are obligaţia de a repara
prejudiciul cauzat. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de răspunderea
civilă delictuală de drept comun, răspunderea pentru prejudicii cauzate
mediului se bazează, ca regulă generală, pe risc şi anume riscul pe care
activitatea sa îl reprezintă pentru mediu. Aşadar, persoana care desfăşoară o
activitate care produce un prejudiciu asupra mediului răspunde indiferent de
vinovăţia sa, adică indiferent dacă a acţionat cu intenţie sau culpă.
Art. 95 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare, ridică la rang de principiu caracterul
obiectiv al răspunderii pentru prejudicii aduse mediului. Art. 95 stabileşte
că: „ (1) Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv,
independent de culpă. În cazul pluralităţii autorilor, răspunderea este
solidară.
(2) În mod excepţional, răspunderea poate fi şi subiectivă pentru prejudiciile
cauzate speciilor protejate şi habitatelor naturale, conform reglementărilor
specifice.
(3) Prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului se realizează
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor
specifice”.
În aceste condiţii elementele sale constitutive sunt:
- o faptă cauzatoare de prejudicii;
- existenţa unui prejudiciu;
- legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.
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7.3.1. Reglementări cu caracter special în dreptul mediului
privind răspunderea civilă delictuală
- Răspunderea civilă în domeniul daunelor nucleare: În țara
noastră, răspunderea pentru daunele nucleare a fost reglementată pentru
prima dată de Legea nr. 61/1974 cu privire la desfășurarea activităților în
domeniul nuclear care stabilea măsuri, atribuții și obligații pentru prevenirea
accidentelor nucleare, iar în cazul producerii acestora, pentru limitarea
consecințelor. Legea nr. 703/2001 (modificată și completată prin Legea nr.
470/2004 și Legea nr. 115/2007) privind răspunderea civilă pentru daune
nucleare reglementează regimul juridic general al răspunderii civile pentru
repararea daunelor rezultate din activitățile de utilizare a energiei nucleare
în scopuri pașnice. Prin acestă lege s-au preluat principiile instituite prin
Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare,
convenție la care România a aderat prin Legea nr. 106/1992, precum și
principiile Protocolului de amendare a Convenției de la Viena, adoptat la
Viena la 12 septembrie 1997 și ratificat de România prin Legea nr.
203/1998. Răspunderea civilă pentru daune nucleare reglementată prin
Legea nr. 703/2001 beneficiază de un regim juridic propriu, cu importante
particularități, în doctrină (POP 2002, p.56, MARINESCU 2007, p.640, LUPAN
2009, p. 215) afirmându-se că ne găsim în prezența unei ipoteze speciale de
răspundere civilă delictuală.
Caracterul special al acestei răspunderi rezultă din următoarele
elemente:
a) Este o răspundere care se angajează numai pentru daunele
nucleare, așa cum sunt acestea definite la art. 3, lit. d din Legea nr. 703
/2001,. Convenția de la Viena precizează la art. 1, lit. k, că prin daună
nucleară se întelege „decesul sau vătămarea corporală a unei persoane,
precum și orice deteriorare a bunurilor, care provin sau rezultă din
proprietățile radioactive ori dintr-o combinare a acestor proprietăți și a
proprietăților toxice, explozive sau a altor proprietăți periculoase ale unui
combustibil nuclear, ale produselor sau deșeurilor radioactive care se află
într-o instalație nucleară ori ale materialelor nucleare care provin dintr-o
instalație nucleară, sunt produse în această instalație ori sunt transmise la
aceasta, orice altă pierdere sau daună astfel provocate în cazul și în măsura
în care prevede legea tribunalului competent, dacă legea statului pe teritoriul
căruia se află instalația prevede orice dăunare a persoanei, orice pierdere sau
dăunare a bunurilor, care provin ori rezultă din orice radiație ionizantaă
emisă de orice altă sursă de radiații, aflată într-o instalație nucleară”.

256

b) Daunele nucleare trebuie să se dovedească că au fost cauzate de
un accident nuclear, după cum acesta este definit la art. 3, lit. 1 din Legea
nr. 703 /2001. În sensul Convenției, prin accident nuclear se întelege „orice
fapt sau succesiune de fapte care având aceeași origine, cauzează o daună
nucleară”.
c) Operatorul unei instalații nucleare este ținut să răspundă exclusiv
pentru orice daună nucleară, dacă s-a dovedit a fi provocată de un accident
nuclear survenit la instalația sa, ori implicând un material nuclear care
provine din aceasta instalație sau este trimis către ea. În cazul unui
accident nuclear survenit în timpul transportului de materiale nucleare,
răspunderea civilă pentru daune nucleare revine în întregime
transportatorului, care va fi considerat operator. În cazul în care o daună
nucleară antrenează răspunderea mai multor operatori, ei răspund pentru
daună solidar și integral, în măsura în care este imposibil să se determine cu
certitudine care este partea din daune imputabilă fiecăruia. Când mai multe
instalații nucleare aparținând aceluiași operator sunt implicate într-un
accident nuclear, acest operator este răspunzator pentru fiecare instalație
nucleară implicată. Dacă operatorul face dovada că dauna nucleară a
rezultat, în totalitate sau în parte, dintr-o neglijență gravă a persoanei care a
suferit-o ori că acea persoana a acționat sau a omis să acționeze, cu intenția
de a cauza o daună, instanța competentă poate să îl exonereze pe operator,
în totalitate sau în parte, de obligația reparării daunei suferite de această
persoană. Operatorul este exonerat de răspundere dacă acesta face dovada
că dauna nucleară este rezultatul direct al unor acte de conflict armat, război
civil, insurecțtie sau ostilitate. Când o daună nucleară și o daună nenucleară
sunt cauzate de un accident nuclear sau, conjugat, de un accident nuclear și
de unul sau mai multe evenimente diferite, dauna nenucleară, în măsura în
care nu poate fi separată cu certitudine de cea nucleară, este considerată în
sensul prezentei legi ca o daună nucleară cauzată de accidentul nuclear.
Operatorul nu răspunde pentru dauna nucleară cauzată instalației nucleare
propriu-zise, oricărei alte instalații nucleare, inclusiv aflate în construcție,
situată pe amplasamentul instalației propriu-zise, și nici pentru bunurile
aflate pe amplasamentul acestei instalații nucleare, care sunt ori trebuie să
fie utilizate în raport cu ea. Persoana fizică care a cauzat o daună nucleară
printr-o acțiune sau omisiune săvârșită cu intenția de a cauza o daună
nucleară și pentru care operatorul nu este răspunzător, răspunde pentru
dauna nucleară produsă.
d) Răspunderea pentru daunele nucleare este o răspundere
obiectivă. Potrivit art. 4, alin.1 din lege, răspunderea pentru daunele
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nucleare este de natură obiectivă, adica fără culpă, de plin drept.
Fundamentul acestei răspunderi rezidă din obligația de garanție pe care o
are operatorul, care este titularul autorizației pentru desfășurarea activității
nucleare.
e) Sistemul de despăgubire este reglementat la art. 8 din lege. De
exemplu, la al. 1 se menționează că răspunderea operatorului este limitată
pentru fiecare accident nuclear la cel puțin echivalentul în lei a 300 milioane
DST (DST sau internațional XDR - Drepturi Speciale de Tragere sunt
moneda virtuală a Fondului Monetar Internațional, conceput ca înlocuitor al
standardului aurului și se utilizează ca: etalon monetar, instrument de
rezervă, mijloc de plată pentru anumite operațiuni între FMI și membrii săi,
mijloc de procurare de monede naționale convertibile. Valoarea sa se
calculează în funcție de dolarul american (44%), euro (34%), yenul japonez
(11%), lira sterlină britanică (11%), conform cotațiilor de la bursa
londoneză).
f) Acțiunea în despăgubire este prescriptibilă: dreptul la despăgubire
împotriva operatorului se prescrie dacă o acțiune nu este intentată în decurs
de: 30 de ani de la data producerii accidentului nuclear, dacă acțiunea este
legată de deces sau rănire; 10 ani de la data producerii accidentului nuclear,
dacă acțiunea este legată de celelalte daune. Dreptul la despăgubire
împotriva operatorului se stinge dacă o acțiune nu este intentată pe parcursul
unei perioade de 3 ani de la data la care victima daunei nucleare a cunoscut
sau ar fi trebuit să cunoască dauna și identitatea operatorului responsabil de
ea, fără ca termenele de prescripție să fie depășite.
- Răspunderea producătorilor pentru pagubele cauzate de
produsele defectuoase sau periculoase: Răspunderea pentru produsele
defectuoase sau periculoase constituie o nouă formă de răspundere civilă cu
conținut specific, de natură obiectivă, care are la bază riscul de activitate,
potrivit căruia cel care pune în circulație un produs defectuos sau periculos
trebuie să aibă obligația de a repara paguba pricinuită de extinderea propriei
activități prin întrebuințarea produsului respectiv (JUGASTRU 2005, p. 203).
La nivelul Uniunii, problema răspunderii producătorului pentru produse
defectuoase este reglementată prin Directiva nr. 85/374/ EEC, modificată și
completată prin Directiva nr. 1999/34/CE, directivă transpusă la nivel
național prin adoptarea OG nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor
pentru pagubele generate de produsele defectuoase. Neatingându-și scopul
pentru care fusese emisă, ordonanța menționată a fost abrogată, impunânduse reglementarea acestei probleme prin intermediul unui nou act normativ,
care a modificat OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, respectiv
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Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele
generate de produsele cu defecte, republicată în 2008.
Legea nr. 240/2004 reglementează raporturile juridice dintre
producători și persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte
puse în circulație, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste
produse, precum și dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor. Potrivit
art. 2 din lege, poate fi considerat producător, și în consecință răspunzător
pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor, cauzat de defectul produsului:
fabricantul produsului finit al unei materii prime sau părți componente ale
produsului; orice persoană care se prezintă ca producător, prin faptul că își
înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv; orice altă persoană,
care importă un produs în România în vederea vânzării, închirierii,
cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de
comercializare în cadrul societății, este considerată producător al acestuia și
răspunde în aceeași măsură ca și producătorul; orice altă persoană, care
importă un produs din UE în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau
altei forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de comercializare în
cadrul societății, este considerată producător al acestuia și răspunde în
aceeași măsură ca și producătorul; dacă producătorul unui produs nu poate
fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept
producător, dacă el nu comunică consumatorului prejudiciat, într-un interval
de timp rezonabil, datele de identificare a producătorului sau a persoanei
care i-a furnizat produsul; această dispoziție este valabilă și pentru un
produs importat, în cazul în care produsul nu indică identitatea
importatorului, chiar dacă este precizat numele producătorului.
Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana
prejudiciată trebuie să facă dovada pagubei, a defectului și a raportului de
cauzalitate dintre defect și pagubă. Art. 7 din lege enumeră situațiile în care
producătorul poate fi exonerat de răspundere (de exemplu, când defectul
care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în
circulație sau a apărut ulterior punerii în circulație a produsului, din cauze
neimputabile lui). Dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor se prescrie
în 3 ani de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă
cunoștință de existența pagubei, a defectului și a identității producătorului,
iar acțiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusă după împlinirea a
10 ani de la data la care producătorul a pus produsul respectiv în circulație.
Acțiunea pentru repararea pagubelor produse este de competența instanței
de judecată în a cărei raza teritorială s-a produs paguba, se află sediul sau,
dupa caz, domiciliul pârâtului.
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Sintetizând, regulile derogatorii de la dreptul comun, se
concretizează în:
- producătorul este răspunzător atât pentru prejudiciul actual, cât și
pentru cel viitor cauzat de produsul defect;
- răspunderea producătorului nu este limitată în situația în care
paguba este determinată, cumulativ, de defectul produsului și de acțiunea
sau omisiunea unei terțe persoane;
- dacă mai multe persoane sunt răspunzatoare pentru pagubă, ele
răspund solidar;
- este indiferent dacă produsele respective sunt sau nu periculoase,
pentru că s-a constatat că și produsele considerate nepericuloase pot
produce, în anumite condiții, rezultate păgubitoare; este vorba, deci, de orice
produs față de care consumatorul a avut încredere și l-a cumpărat
(MARINESCU 2007, p. 646).
7.4. Răspunderea juridică faţă
de mediul cu privire la
prevenirea şi repararea prejudiciului. Referiri la O.U.G. nr. 68/2007
Ca urmare a evoluţiei stării mediului din ultimii 15 ani şi a lacunelor
legislative existente în materia răspunderii pentru daunele provocate
mediului, situaţie reflectată şi în divergenţele existente între interpretarea
judecătorească şi realitatea practică, a fost necesară stabilirea unui cadru
comun pentru a preveni şi repara acest tip de prejudiciu.
Necesitatea adoptării O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra
mediului a fost determinată de factori cum ar fi:
- Stabilirea unui cadru legislativ unitar în acest domeniu, care impune
transpunerea integrală şi implementarea Directivei nr. 2004/35/CE privind
răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului
cauzat mediului (termenul limită de transpunere a directivei a fost 30 aprilie
2007, aceasta a fost modificată prin Directiva nr. 2006/21/CE din 15
martie 2006 cu privire la gestionarea reziduurilor din industria extractivă,
care trebuia transpusă de SM până cel mai târziu 1 mai 2008 și prin
Directiva nr. 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon);
- Completarea cadrului legal existent cu un act normativ care să asigure o
reglementare unitară şi distinctă a prejudiciului de mediu;
- Vidul legislativ în domeniul răspunderii de mediu care avea consecinţe
grave, prin faptul că nu exista un cadru legal prin care operatorii să fie
obligaţi să adopte măsuri şi să pună în aplicare practici pentru a minimiza
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riscurile de daune sau să ia măsurile de reparare necesare în cazul
producerii prejudiciului;
- De asemenea, transpunerea corectă a acestei directive impune adoptarea de
acte normative subsecvente prin care să fie definite formele de garanţie
financiară, inclusiv pentru cazurile de insolvenţă şi măsurile pentru
dezvoltarea ofertei de instrumente financiare privind răspunderea în
domeniul mediului, care să permită operatorilor utilizarea acestora în scopul
garantării obligaţiilor ce le revin conform O.U.G. nr. 68/2007.
Având în vedere particularităţile specifice ale răspunderii de mediu
faţă de răspunderea civilă delictuală de drept comun, a fost necesară
completarea cadrului legal existent cu un act normativ care să asigure o
reglementare unitară şi distinctă a prejudiciului de mediu: Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu
referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
(publicată în M. Of. nr. 446/29-06-2007, modificată prin O.U.G. nr.
15/2009). Directiva nr. 2004/35/CE modificată stabileşte în realitate o
responsabilitate de natură administrativă, şi nu cu caracter civil, care însă
se poate invoca simultan sau separat cu cea de natură civilă. Acest lucru este
prevăzut atât în art. 3, al. 3 din directivă, cât şi în art. 3, al. 4 din O.U.G. nr.
68/2007 „prezenta ordonanţă de urgenţă nu dă persoanelor fizice sau
juridice de drept privat dreptul la compensaţie ca o consecinţă a
prejudiciului asupra mediului sau a ameninţării iminente cu un astfel de
prejudiciu. În aceste situaţii se aplică prevederile dreptului comun”. În
susţinerea acestui punct de vedere invocăm competenţele atribuite Agenţiei
Judeţene pentru Protecţia Mediului (autoritate publică), (a se vedea
secţiunea a 3-a, Competenţe). Această responsabilitate de natură
administrativă se caracterizează prin următoarele note distinctive:
a) intervine ca urmare a degradării unor valori care aparţin tuturor (ape,
munţi, specii naturale etc);
b) se „declară” în mod unilateral de un organ al administraţiei publice,
în România fiind vorba, mai ales, de Agenţia Judeţeană pentru
Protecţia Mediului (art. 6, al. 1 din O.U.G. nr. 68/2007: „Agenţia
Judeţeană pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă
pentru stabilirea şi luarea măsurilor preventive şi reparatorii, precum
şi pentru evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra
mediului”), un rol important îl au şi comisariatele judeţene ale Gărzii
de Mediu (art. 9);
c) nu în ultimul rând, să aducem în discuţie caracterul dreptului
mediului: dreptul mediului face parte din dreptul public, întreaga
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activitate de protecţie a mediului fiind realizată de persoane şi
organe competente în vederea ocrotirii unui interes public major (şi
numai în cadrul acestuia a unui interes privat), care determină
caracterul imperativ al normelor juridice care reglementează tot ceea
ce presupune protecţia, conservarea şi dezvoltarea durabilă a
mediului, în ansamblul său. De asemenea, persoanele fizice/juridice
se află într-un raport de subordonare faţă de autorităţile publice
(această subordonare nu se confundă cu cea existentă în dreptul
administrativ, pentru că, în primul caz, scopul fiecărei persoane este
îmbunătăţirea calităţii mediului, scop comun pentru societate)
(MARINESCU 2007, p.106).
Ce înseamnă prejudiciu adus mediului? Menţionăm că termenul de
prejudiciu este folosit ca sinonim pentru daună sau pagubă. Art. 2, al. 13 din
O.U.G. nr. 68/2007 defineşte prejudiciul ca orice schimbare negativă
măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui
serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect.
Prejudiciul adus mediului înseamnă (pentru detalii a se vedea art. 2, pct. 13
din ordonanţa guvernului):
a) prejudiciul adus speciilor şi habitatelor naturale protejate;
b) prejudiciul adus apei (din punct de vedere ecologic, chimic,
cantitativ);
c) prejudiciul adus solului.
Domeniul de reglementare: O.U.G. nr. 68/2007 stabileşte ca regulă
generală regimul răspunderii obiective (independente de culpă) pentru
prejudiciile cauzate mediului de anumite activităţi, enumerate în anexa nr. 3.
Aşadar, aceste activitaţi sunt considerate ca prezentând un risc pentru mediu
şi sănătatea oamenilor. Prin derogare de la regula generală, instrumentul
juridic prevede că pentru celelalte activităţi care nu sunt incluse în anexa
amintită şi care produc prejudicii speciilor şi habitatelor naturale protejate,
se aplică regimul răspunderii subiective, bazate pe vinovăţia poluatorului.
Nu toate situaţiile în care se produce un prejudiciu asupra mediului
se declanşează regimul răspunderii de mediu. Există cazuri care exced
cadrului de reglementare stabilit de prezentul instrument juridic (art. 4) şi
anume când prejudiciul adus mediului sau ameninţarea iminentă cu un
prejudiciu este cauzat de:
 un conflict armat, ostilităţi, război civil sau insurecţie;
 un fenomen natural excepţional, inevitabil şi insurmontabil;
 prejudiciilor pentru care este stabilit un regim la nivel internaţional,
reglementat de convenţiile menţionate în anexa 4;
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activităţile al căror unic scop este de protecţie împotriva dezastrelor
naturale ;
 activităţile al căror scop principal este apărarea naţională sau
securitatea internaţională;
 utilizări în scopuri agricole a nămolului provenit din staţiile de
epurare a apelor uzate urbane, tratat conform unui standard aprobat,
etc.
Din punct de vedere al aplicării în timp, nu intră sub incidenţa
O.U.G.:
a) prejudiciile cauzate de o emisie, un eveniment sau incident care a
avut loc înainte de 30 aprilie 2007;
b) prejudiciile cauzate de o emisie, un eveniment sau incident care a
avut loc după data de 30 aprilie 2007, rezultate dintr-o activitate specifică
desfaşurată şi terminată înainte de această dată;
c) prejudiciile produse în urma unei emisii, unui eveniment sau unui
incident, de la producerea cărora au trecut mai mult de 30 de ani.
Prin această ordonanţă se transpun în totalitate prevederile Directivei
Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2004/35/CE. Obiectivul
directivei este stabilirea unui cadru comun pentru prevenirea şi repararea
prejudiciului adus mediului la un cost rezonabil pentru societate, prin
aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”. Principiul „poluatorul plăteşte”
exista în dreptul intern încă din 1995, anul publicării Legii protecţiei
mediului nr. 137. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006,
modificată prin O.U.G. nr. 114/2007, a pus bazele elaborării şi adoptării
unei reglementări specifice pentru prejudicii aduse mediului. O.U.G. nr.
68/2007, în art. 1 stabileşte „cadrul de reglementare al răspunderii de mediu,
bazată pe principiul poluatorul plăteşte, în scopul prevenirii şi reparării
prejudiciului asupra mediului”. Conform acestui principiu, un operator a
cărui activitate a cauzat prejudicii mediului sau o ameninţare iminentă cu un
astfel de prejudiciu, trebuie să răspundă din punct de vedere financiar. În
consecinţă, operatorii trebuie să adopte măsuri şi să pună în aplicare practici
pentru a minimiza riscurile de daune asupra mediului, astfel încât expunerea
lor la răspunderea financiară să fie redusă. Aplicarea principiului
„poluatorul plăteşte” reiese din faptul că persoanele fizice sau juridice care
au produs prejudiciul sau există ameninţarea iminentă cu un prejudiciu de
mediu au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a repara prejudiciul
produs sau, respectiv, măsurile de prevenire a producerii prejudiciului.
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Numai în cazul în care persoana fizica sau juridică nu poate fi
identificată, nu-şi îndeplineşte obligaţiile de prevenire sau reparare a
prejudiciului sau este exceptată de la răspundere, autoritatea competenta
poate lua măsurile reparatorii sau preventive necesare (conform art. 1, al. 9
şi 10 sunt măsuri preventive – orice măsuri luate ca răspuns la un
eveniment, o acţiune sau o omisiune care a creat o ameninţare iminentă cu
un prejudiciu asupra mediului, în scopul prevenirii sau diminuării
prejudiciului; măsuri reparatorii – orice acţiune sau ansamblu de acţiuni,
inclusiv măsuri de reducere a prejudiciului sau măsuri interimare menite să
refacă, să reabiliteze sau să înlocuiască resursele naturale prejudiciate şi/sau
serviciile deteriorate sau să furnizeze o alternativă echivalentă pentru aceste
resurse sau servicii, în conformitate cu anexa nr. 2). Art. 6 stabileşte că
Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă
pentru stabilirea şi luarea măsurilor preventive şi reparatorii, precum şi
pentru evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului.
La stabilirea măsurilor preventive Agenţia Judeţeană se consultă cu
comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu. În schimb, potrivit
art. 9, autoritatea competentă pentru constatarea prejudiciului asupra
mediului, a unei ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu, precum şi
pentru identificarea operatorului responsabil este Garda Naţională de
Mediu, prin comisariatele judeţene.
Referitor la acţiunile preventive, în cazul unei ameninţări iminente
cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat
măsurile preventive necesare, iar în termen de 2 ore de la luarea la
cunoştinţă a apariţiei ameninţării să informeze Agenţia Judeţeană pentru
Protecţia Mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.
Măsurile preventive trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi
să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare
principiul precauţiei în luarea deciziilor. De asemenea, conform art. 13, dacă
se produce un prejudiciu asupra mediului, operatorul informează, în
maximum 2 ore de la producere, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia
Mediului şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu. Un aspect
care trebuie remarcat este acela că, O.U.G. nu conduce la înfiinţarea unor
organisme noi, şi nici la modificarea actelor constitutive ale instituţiilor
existente, însă impune creşterea atribuţiilor şi responsabilităţilor autorităţilor
pentru protecţia mediului.
Un alt aspect important îl constituie statuarea dreptului la acţiune în
patrimoniu, anumitor persoane fizice sau juridice. În acest sens, persoanele
fizice sau juridice care sunt afectate sau pot fi afectate de un prejudiciu
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asupra mediului au un interes legitim în luarea deciziei privind un astfel de
prejudiciu sau se consideră vătămate într-un drept, pot informa autorităţile
competente asupra existenţei unei daune sau a unei ameninţări iminente cu o
daună şi pot solicita acestei autorităţi să ia măsurile necesare. Autorităţile
competente au obligaţia de a informa persoana în cauză asupra deciziei lor
de a acţiona sau de a refuza să acţioneze, precum şi a motivelor care au stat
la baza acestei decizii. În cazul în care persoana respectivă nu este
mulţumită de decizia autorităţii poate solicita revizuirea administrativă
şi/sau judecătorească a deciziei, conform Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004 (modificată și completată prin Legea nr. 262/2007) (art. 25 al.
1, 2 din O.U.G. nr. 68/2007).
Conform principiului „poluatorul plăteşte”, operatorul va suporta
costurile acţiunilor preventive şi reparatorii, inclusiv în situaţia în care
aceste costuri au fost efectuate de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia
mediului.
Mai amintim că dreptul Agenţiei de a acţiona împotriva operatorului
pentru recuperarea costurilor se prescrie în termen de 5 ani de la data când
acele măsuri au fost realizate sau de la data când operatorul sau terţa
persoană a fost identificată.
Nu toate formele de prejudiciu adus mediului pot fi remediate prin
mijloacele mecanismului răspunderii. Pentru ca acest mecanism să fie
eficient, este necesară îndeplinirea mai multor condiţii, şi anume:
1. Poluatorul(ii) să fie identificat(i).
2. Prejudiciul trebuie să fie concret şi cuantificabil. Prejudiciul
trebuie să fie semnificativ, în acest sens Anexa nr. 1 stabileşte
criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ al efectelor unui
prejudiciu (schimbările semnificative negative ale stării iniţiale se
determină cu ajutorul datelor măsurabile, de exemplu: numărul de
indivizi, capacitatea speciilor sau a habitatelor de a se reface,
capacitatea de răspândire a speciilor etc).
3. Să existe o legătură de cauzalitate între prejudiciu şi
poluatorul(ii) identificaţi.
Răspunderea de mediu nu este un instrument corespunzător în cazul
poluării extinse cu caracter difuz sau a celei care a fost provocată, în mod
cumulativ, de mai mulţi poluatori (forma obişnuită de poluare), acolo unde
nu este posibil a stabili legătura de cauzalitate între acţiunile sau lipsa
acţiunilor unor persoane fizice sau juridice şi efectele negative produse
asupra mediului.
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În ciuda unor lipsuri ale O.U.G. nr. 68/2007, existenţa cadrului legal
privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului va aduce diverse beneficii pe plan social şi mai ales cu privire
la mediu:
- Beneficii asupra sănătăţii datorate atât acţiunilor voluntare de
reducere a riscului asupra mediului luate de către operatori, cât şi măsurilor
reparatorii, mai ales în contextul producerii prejudiciului asupra solului şi
apelor.
- Beneficii directe pentru public (reducerea îmbolnăvirilor şi a
condiţiilor nefavorabile de viaţă), precum şi beneficii indirecte (reducerea
stresului provocat de îngrijorările cu privire la condiţiile de viaţă), ceea ce
va avea un efect pozitiv asupra economiei. În plus, mai puţine prejudicii
legate de sănătate vor conduce la reducerea solicitărilor asupra serviciilor
publice de sănătate.
- Un mediu îmbunătăţit poate avea efecte pozitive suplimentare întro zonă, putând conduce la diminuarea contravenţiilor şi infracţiunilor din
domeniul protecţiei mediului.
Această directivă reprezintă punctul de plecare pentru stabilirea şi
consolidarea regimului juridic al UE din acest domeniu. De exemplu, în
Finlanda apele interioare nu aparţin domeniului public, ci celui privat, iar,
prin intermediul directivei, puterea publică va benficia de un instrument de
intervenţie considerabil (MORENO MOLINA 2006, p.312).
Precizări: Conform anexei nr. 2 intitulată „Repararea prejudiciului
asupra mediului”, există trei forme de reparare:
a) Reparare „primară”: orice măsură de remediere care readuce
resursele naturale prejudiciate şi sau/serviciile afectate la starea
iniţială sau la o stare apropiată de aceasta.
b) Repararea „complementară”: orice măsură de remediere întreprinsă
cu privire la resursele naturale şi/sau serviciile pentru a compensa
faptul că repararea primară nu a condus la refacerea completă a
resurselor naturale şi a serviciilor prejudiciate.
c) Reparare „compensatorie”: orice măsură de remediere întreprinsă
pentru a compensa pierderile interimare de resursele naturale şi/sau
de servicii care au avut loc între data producerii prejudiciului şi
momentul în care repararea primară îşi produce pe deplin efectul.
„Pierderi interimare”: pierderi care rezultă din faptul că resursele
naturale şi/sau serviciile prejudiciate nu-şi pot îndeplini funcţiile ecologice
sau nu pot furniza servicii altor resurse naturale sau publicului până când îşi
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fac efectul măsurile primare sau complementare. Nu constau în măsuri
financiare acordate publicului.
După cum precizam, Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea
de mediu referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului cauzat mediului
a fost modificată prin Directiva nr. 2006/21/CE din 15 martie 2006 cu
privire la gestionarea reziduurilor din industria extractivă și prin Directiva
nr. 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon.
Directiva nr. 2006/21/CE a apărut ca urmare a nevoii de a
reglementa din punct de vedere juridic gestionarea deșeurilor provenite din
industriile extractive. Potrivit art. 1 din directivă, aceasta prevede măsuri,
proceduri și orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a
oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului,
solului, faunei și florei și peisajelor, precum și a oricăror riscuri pentru
sănătatea umană, rezultate din gestionarea deșeurilor din industriile
extractive. Directivă se aplică gestionării deșeurilor rezultate din
prospecțiune, extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și
din exploatarea carierelor, denumite „deșeuri extractive”. Se exclud din
domeniul de aplicare a prezentei directive următoarele (art. 2, al. 3): (a)
deșeurile care sunt generate de prospectarea, extracția, tratarea resurselor
minerale și exploatarea carierelor, care însă nu rezultă în mod direct din
aceste operațiuni; (b) deșeuri rezultate din activități marine de prospecțiune,
extracție și tratare a resurselor minerale; (c) injectarea apei și reinjectarea
apei subterane pompate, astfel cum sunt definite la articolul 11, alineatul 3,
litera (j), prima și a doua liniuță din Directiva nr. 2000/60/CE, în măsura în
care sunt autorizate de articolul menționat. Potrivit directivei, SM au
obligația de a asigura elaborarea, având în vedere principiul dezvoltării
durabile, de către operator a unui plan de gestionare a deșeurilor pentru
minimizarea, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor extractive. SM
asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1
mai 2008.
Directiva nr. 2009/31/CE, prin art. 1, instituie un cadru juridic
pentru stocarea geologică sigură din punctul de vedere al mediului a
dioxidului de carbon (CO2), pentru a contribui la combaterea schimbărilor
climatice. Scopul stocării geologice a CO2 sigure din punctul de vedere al
mediului este reţinerea permanentă de CO2, astfel încât să se prevină și,
atunci când acest lucru nu este posibil, să se elimine pe cât posibil efectele
negative și orice riscuri pentru mediu și sănătatea umană. Conform art. 2,
directiva se aplică stocării geologice a CO2 pe teritoriul SM, în zonele
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economice exclusive și pe platourile continentale ale acestora, în sensul
Convenţiei Naţiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS - The United
ations Convention on the Law of the Sea). Directivă nu se aplică stocării
geologice de CO2 într-o cantitate totală prevăzută de stocare mai mică de
100 de kilotone, care se desfășoară în scopuri de cercetare, dezvoltare sau
testare de noi produse și procese. Nu este permisă stocarea de CO2 într-un
sit de stocare cu un complex de stocare care se extinde dincolo de zonele
economice exclusive și de pe platourile continentale ale statelor membre.
Nu este permisă stocarea de CO2 în coloana de apă.
Statele membre își rezervă dreptul de a determina zonele de pe
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de stocare, în conformitate cu
cerinţele din prezenta directivă. Aceasta include dreptul SM de a nu permite
niciun fel de stocare în anumite părţi sau pe întregul lor teritoriu. Directiva
cuprinde dispoziții privind: autorizaţiile de stocare, de explorare, cerințele
pentru obținerea acestora, conținutul lor, modificările, examinarea,
actualizarea și retragerea autorizaţiilor de stocare, monitorizarea, obligațiile
aferente operării, închiderii și postînchiderii, colaborarea transfrontalieră,
soluţionarea litigiilor etc, iar art. 34 se referă la modificările aduse
Directivei nr. 2004/35/CE. SM pun în aplicare actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până
la 25 iunie 2011.
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Rezumat
1. Răspunderea juridică este complexul de drepturi şi obligaţii conexe,
care potrivit legii, se naşte ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care
constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplicarea
sancţiunilor juridice în scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale.
2. Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor de drept al mediului
diferă, în principiu, în funcţie de gradul de periculozitate socială a faptei
săvârşite, putându-se vorbi de răspundere penală sau contravenţională.
În anul 2008, a fost publicată Directiva nr. 2008/99/CE a PE și a
Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, ca o
consecință a nevoii de a răspunde adecvat, la nivel unional, la numărul
crescând al infracțiunilor împotriva mediului care se extind din ce în ce mai
mult în afara granițelor statelor în care acestea sunt comise. Răspunderea
penală și contravențională sunt reglementate atât prin actul normativ cadru
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cât și prin legi speciale
privind protecția diferitelor elemente ale mediului sau în reglementări
cuprinse în acte normative al căror obiect îl constituie alte raporturi juridice
decât cele de protecție a mediului, dar care privesc tangențial și aceste din
urmă raporturi.
Spre deosebire de răspunderea civilă delictuală de drept comun,
răspunderea pentru prejudicii cauzate mediului se bazează, ca regulă
generală, pe risc şi anume riscul pe care activitatea sa îl reprezintă pentru
mediu. Aşadar, persoana care desfăşoară o activitate care produce un
prejudiciu asupra mediului răspunde indiferent de vinovăţia sa, adică
indiferent dacă a acţionat cu intenţie sau culpă. Art. 95 din O.U.G. nr.
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare, ridică la rang de principiu caracterul obiectiv al răspunderii
pentru prejudicii aduse mediului.
3. Adoptarea O.U.G. nr. 68/2007 (modificată prin O.U.G. nr. 15/2009) a
fost determintă de necesitatea stabilirii unui cadru legislativ unitar în acest
domeniu, care impunea transpunerea integrală şi implementarea Directivei
nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi
repararea prejudiciului cauzat mediului (Directiva nr. 2004/35/CE fost
modificată prin Directiva nr. 2006/21/CE din 15 martie 2006 cu privire la
gestionarea reziduurilor din industria extractivă, Directiva nr. 2009/31/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
stocarea geologică a dioxidului de carbon). Ordonanţa de urgenţă a
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Guvernului nr. 68/2007 stabileşte în realitate o responsabilitate de natură
administrativă care, însă se poate invoca simultan sau separat cu cea de
natură civilă. Acest lucru este prevăzut atât în art. 3, al. 3 din directiva
Directiva nr. 2004/35/CE, cât şi în art. 3, al. 4 din O.U.G. nr. 68/2007
„prezenta ordonanţă de urgenţă nu dă persoanelor fizice sau juridice de
drept privat dreptul la compensaţie ca o consecinţă a prejudiciului asupra
mediului sau a ameninţării iminente cu un astfel de prejudiciu. În aceste
situaţii se aplică prevederile dreptului comun”.
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CAPITOLUL VIII
APLICAREA ȘI COTROLUL DREPTULUI UIUII EUROPEE
Î MATERIE DE MEDIU. DI JURISPRUDEŢA CURȚII DE
JUSTIȚIE A UIUII EUROPEE
Jurisprudenţa Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
reprezintă un izvor esenţial al dreptului UE, datorită faptului că, în
numeroase ocazii, această instituţie, prin intermediul hotărârilor sale,
completează şi dă precizie dispoziţiilor din tratatele fondatoare, iar nu de
puține ori asigură respectarea tratatelor amintite. CJUE îşi manifestă opiniile
privind diverse teme uzând de posibilitatea de a emite avize. Jurisprudenţa
CJUE stăruieşte asupra a trei idei de bază ((MOLINA DEL POZO 1997, p.
496):
 Renunţarea SM de a interveni şi cedarea în favoarea instituţiilor
UE a unor părţi din suveranitate este un fenomen ireversibil;
 Interpretarea tratatelor făcută de CJUE are caracter evolutiv şi
dinamic;
 Dreptul UE constituie un sistem juridic propriu al Uniunii
Europene.
După cum precizam în capitolul I al lucrării, printre funcţiile CJUE
se numără: controlul aplicării dreptului UE de către instituţii, în procesul de
executare a dispoziţiilor tratatelor, precum şi de către SM şi particulari, în
raport cu respectarea obligaţiilor ce le revin din dreptul Uniunii; protejarea
statelor, persoanelor fizice/juridice de eventualele abuzuri în derularea
procesului integraţionist; dezvoltarea și interpretarea dreptului unional.
Întrucît acest capitol este dedicat aspectelor practice legate de
protecția juridică a mediului, în special procedurii întrebării preliminare și
acţiunii în neîndeplinirea obligaţiilor, se impune să facem câteva precizări.
Cu privire la aceste aspecte, la subpunctul 1.3.3 din lucrare, când ne-am
referit la funcția Comisiei de „gardian al tratatelor”, am făcut trimitere și la
art. 258-260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin care se
reglementeză procedura de neîndeplinire a obligațiilor (infringement). În
ceea ce priveşte procedura întrebării preliminare, potrivit art. 267 din TFUE,
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe, cu
titlu preliminar, cu privire la: (a) interpretarea tratatelor; (b) validitatea
și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau
agențiile Uniunii. În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în fața
unei instanțe dintr-un SM, această instanță poate, în cazul în care apreciază
că o decizie în această privință îi este necesară pentru a pronunța o hotărâre,
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să ceară Curții să se pronunțe cu privire la această chestiune. Dacă o
asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe
naționale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul
intern, această instanță este obligată să sesizeze Curtea. În cazul în care o
asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe
judecătorești naționale privind o persoană supusă unei măsuri privative de
libertate, Curtea hotărăște în cel mai scurt termen.
Aşadar, pentru a asigura uniformitatea interpretării dreptului
unional, s-a preferat instituirea unui sistem de cooperare în cadrul căruia
CJUE să fie consultată de către jurisdicţiile naţionale atunci când acestea
din urmă, având de aplicat o dispoziţie a dreptului unional într-un litigiu cu
care sunt sesizate, trebuie să ştie dacă această dispoziţie este validă sau să
precizeze sensul pe care înteleg să i-l dea. De o importanţă deosebită pentru
obţinerea unui răspuns concludent din partea CJUE este modul de formulare
a întrebării prejudiciale de către judecătorul naţional (TOADER
www.euroavocatura.ro/articole/244/Procedura_intrebarii_prejudiciale)
Interpretarea sau aprecierea validităţii unei norme a UE, dată prin
hotărârea CJUE se impune atât pentru instanţa care a ridicat-o (şi pentru
toate celelalte instanţe care sunt chemate, în cadrul căilor de atac naţionale,
să se pronunţe în acelaşi litigiu), cât şi altor instanţe în faţa cărora textul în
cauză va fi invocat. Pe de altă parte, din jurisprudenţa CJUE se desprinde
ideea că obligaţia de a utiliza procedura întrebării preliminare nu există
pentru instanţa naţională dacă sensul dispoziţiei unionale este atât de clar,
încât nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile ori în cazul în care dispoziţia în
cauză a mai format obiectul unor întrebări în trecut, iar CJUE s-a pronunţat
deja. Aşadar, judecătorul naţional devine el însuşi instanţă unională. În
definitiv, constatarea invalidităţii dreptului naţional în raport cu o normă
unională nu este atributul CJUE, ci al instanţei naţionale sesizate. Tocmai de
aceea, se impune concluzia necesităţii cunoaşterii de către judecătorul
naţional a acquis-ului Uniunii, care include atât normele pozitive de drept
ale UE, cât şi interpretarea lor de către CJUE.
Trimiterile preliminare și acțiunile directe printre care se numără și
acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de către un stat au
reprezentat majoritatea cauzelor introduse între 2005-2009, după cum reiese
și din tabelul de mai jos (tabelul nr. 4).
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Tabel nr.4
Cauze introduse – atura procedurilor (2005-2009)
2009
2005
2006 2007 2008
221
251
265
288
302
Trimiteri preliminare
179
201
222
210
142*
Acțiuni directe
Recursuri
66
80
79
78
104
Recursuri în materia măsurilor
1
3
8
8
2
provizorii sau în materia
intervenţiei
Avize
1
1
Proceduri speciale**
7
2
7
8
9
474
537
581
593
561
Total
Cereri privind măsuri provizorii
2
1
3
3
1
Sursa: Curtea de Justiție, (2009), Statistici judiciar - Raport anual 2009, p. 86.

* Printre acţiunile directe se numără 142 de acţiuni în constatarea
neîndeplinirii obligaţiilor de către un SM și o acţiune în anulare.
**Sunt considerate „proceduri speciale”: rectificarea hotărârii,
stabilirea cheltuielilor de judecată, asistenţa judiciară, opoziţia la hotărârea
pronunțată într-o cauză judecată în lipsă, terţa opoziţie, revizuirea hotărârii,
interpretarea hotărârii, examinarea propunerii primului avocat general de
reexaminare a unei decizii a Tribunalului, procedura de poprire, cauzele în
materie de imunitate.
8.1. Procedura întrebării preliminare: Regina, la cererea Thames
Water Utilities Limited, împotriva South East London Division, Bromley
Magistrate’s Court, în prezenţa: Environment Agency (adaptat după CEJ
2007, Cauza C-252/05, p. I-03883)
Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare priveşte
interpretarea Directivei nr. 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975
privind deşeurile (JO L 194, p. 39), astfel cum a fost modificată prin
Directiva nr. 91/156/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 (JO L 78, p. 32,
denumită în continuare „Directiva nr. 75/442”) şi a Directivei nr.
91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane
reziduale (JO L 135, p. 40, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 43).
Instanţa de trimitere (națională) urmăreşte, în esenţă, să se
stabilească dacă apele uzate care se scurg dintr-o reţea de tratare
reprezintă deşeuri în sensul Directivei nr. 75/442 şi, în cazul în care
răspunsul este afirmativ, dacă acestea sunt excluse din domeniul de
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aplicare al acesteia din urmă în temeiul articolului 2, alineatul (1), litera
(b), punctul (iv) sau al articolului 2, alineatul (2) din aceasta.
Cadrul juridic:
Dreptul comunitar: În ceea ce priveşte deşeurile, articolul 1 din
Directiva nr. 75/442 prevede: „În sensul prezentei directive: (a) «deşeu»
înseamnă orice substanţă sau obiect inclus în categoriile prevăzute în anexa
I de care titularul se debarasează ori intenţionează sau are obligaţia de a se
debarasa. […]; (b) «producător» înseamnă orice persoană ale cărei activităţi
produc deşeuri («producător iniţial») şi/sau oricine care realizează
operaţiuni de preprelucrare iniţială, amestecare sau alte operaţiuni care au ca
rezultat schimbarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; (c) «deţinător»
înseamnă producătorul de deşeuri sau persoana fizică sau juridică care este
în posesia acestora […]”.
Articolul 2 din aceeaşi directivă stabileşte: „(1) Următoarele se
exclud din domeniul de aplicare al prezentei directive: […]; (b) în cazul în
care sunt deja reglementate de o altă legislaţie: […]; (iv) ape uzate, cu
excepţia deşeurilor în formă lichidă; […]. (2) Prin intermediul unor
directive speciale, se pot elabora norme specifice pentru cazuri speciale sau
unele de completare a prezentei directive privind gestionarea anumitor
categorii speciale de deşeuri”.
În ceea ce priveşte apele uzate, articolul 1 din Directiva nr. 91/271
menționează că: „Prezenta directivă se aplică colectării, tratării şi evacuării
apelor urbane reziduale, precum şi tratării şi evacuării apelor uzate care
provin din anumite sectoare industriale. Prezenta directivă are ca obiect
protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape
reziduale menţionate anterior”.
Articolul 3 din aceeaşi directivă subliniază, la alineatul (1) primul
paragraf, că „statele membre veghează ca toate aglomerările să fie echipate
cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale” şi, la alineatul (2), că
„sistemele de colectare descrise la alineatul (1) trebuie să respecte cerinţele
din anexa I, punctul A”. Anexa I, punctul A la Directiva nr. 91/271 impune
următoarele obligaţii: „[...] Conceperea, construirea şi întreţinerea
sistemelor de colectare se întreprind pe baza celor mai avansate cunoştinţe
tehnice, fără a atrage costuri excesive, în special în ceea ce priveşte:
[…]
– prevenirea scurgerilor […]”.
Dreptul naţional (britanic): În ceea ce priveşte deşeurile, articolul
33 (1) din Environmental Protection Act 1990 prevede: „[…] se interzice
oricărei persoane – a) să elimine deşeuri controlate […] în sol sau pe sol,
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indiferent de loc, cu excepţia cazului în care este în vigoare o licenţă de
gestionare a deşeurilor, iar eliminarea este efectuată în conformitate cu
această licenţă.” La articolul 75 (4) din Environmental Protection Act 1990,
„deşeurile controlate” sunt definite ca fiind „gunoaiele menajere, deşeurile
industriale şi comerciale sau alte deşeuri de acest tip”. Articolul 75 (8) din
Environmental Protection Act 1990 prevede că „deşeurile la care se referă
punctul 7 şi acest punct nu cuprind apele uzate (inclusiv conţinutul
toaletelor sau provenind din toalete), cu excepţia cazului în care actele
normative prevăd altfel”.
Controlled Waste Regulations 1992 au fost adoptate în aplicarea
Environmental Protection Act 1990. În conformitate cu regula 5 (1) din
Controlled Waste Regulations 1992, „[…] deşeurile descrise în anexa 3
trebuie tratate ca fiind deşeuri industriale în sensul părţii II din lege”.
Alineatul (7) (a) din anexa 3 se referă la „ape[le] uzate care nu corespund
unei descrieri ce figurează la regula 7 […] care sunt eliminate prin sol sau
pe sol”. Totuşi, regula 7 (1) (a) exclude din categoria deşeurilor controlate
„apele uzate, nămolurile sau nămolurile din fosele septice care sunt tratate,
conservate sau eliminate (altfel decât recurgând la o instalaţie mobilă) în
zona de implantare («curtilage») a staţiilor de tratare a apelor uzate”, cu
condiţia ca operaţiunile de tratare, de conservare şi de eliminare să facă
parte integrantă din activităţile staţiilor. În conformitate cu regula 7A din
Controlled Waste Regulations 1992, „în sensul părţii a doua din
Environmental Protection Act 1990, deşeurile care nu sunt deşeuri avute în
vedere de directivă nu trebuie tratate ca fiind deşeuri menajere, industriale
sau comerciale”.
În sfârşit, Controlled Waste Regulations 1992 definesc „deşeurile
avute în vedere de directivă” ca fiind „orice substanţă sau obiect din
categoriile enumerate în partea a doua din anexa 4 de care producătorul sau
deţinătorul se debarasează, are intenţia sau este obligat să se debaraseze, cu
excepţia totuşi a tot ce este exclus din domeniul de aplicare al directivei în
temeiul articolului 2 din aceasta”; termenul „a se debarasa” are o
semnificaţie identică celei pe care o are în directivă, iar termenul
„producător” desemnează orice persoană a cărei activitate a produs deşeuri
avute în vedere de directivă sau care a efectuat operaţiuni de preprelucrare,
de amestecare sau alte operaţiuni care au ca rezultat schimbarea naturii sau a
compoziţiei acestor deşeuri.
În ceea ce priveşte apele uzate, la momentul comiterii pretinselor
infracţiuni, articolul 94 (1) din Water Industry Act 1991 prevedea:
„Întreprinderea de tratare a apelor uzate este obligată: (a) să furnizeze, să
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controleze şi să dezvolte un sistem de canalizare publică (în zona proprie
sau în altă parte) care să asigure epurarea şi întreţinerea acestora, astfel încât
această zonă să fie şi să rămână efectiv drenată; (b) să adopte măsurile
necesare pentru golirea acestei canalizări şi orice alte măsuri […] necesare,
în mod repetat, pentru tratarea efectivă, în staţii de evacuare sau în alt mod,
a conţinutului acestei canalizări.” În plus, în caz de încălcare a unei obligaţii
de către un operator de tratare a apelor uzate avut în vedere la articolul
94 (1) din Water Industry Act 1991, secretarul de stat sau directorul general
al serviciilor apelor este obligat, în temeiul articolului 18 din această lege, să
adopte un ordin executoriu definitiv (aplicabil în urma unei proceduri în
contradictoriu) sau provizoriu (aplicabil imediat) prin care se impune luarea
de măsuri în vederea asigurării respectării acelei obligaţii.
Urban Waste Water Treatment (England and Wales) Regulations
1994 au fost adoptate în scopul punerii în aplicare a Directivei nr. 91/271 şi
completează dispoziţiile articolului 94 din Water Industry Act 1991. Regula
4 (1) din Urban Waste Water Treatment (England and Wales) Regulations
1994 menționează că: „Prezentele dispoziţii le completează pe cele privind
obligaţia impusă la articolul 94 din Water Industry Act 1991 […] şi orice
abatere de la prevederile acestor dispoziţii trebuie considerată, în sensul
acestei legi, o încălcare a respectivei dispoziţii.” Regula 4 (4) prevede că
obligaţiile în temeiul articolului 94 (1) (b) includ o obligaţie „de a face
astfel încât apele reziduale urbane care intră în sistemul de colectare să fie,
înainte de a fi evacuate, supuse unei tratări în conformitate cu regula 5”.
Acţiunea principală şi întrebările preliminare:
Thames Water Utilities Ltd este o întreprindere publică de tratare a
apelor uzate. Aceasta face obiectul unei urmăriri penale iniţiate de
Environment Agency, persoană juridică autonomă ale cărei atribuţii includ
anumite aspecte ale controlului poluării în Anglia şi în Ţara Galilor. Thames
Water Utilities Ltd este acuzată de a fi evacuat ape uzate netratate care
reprezintă „deşeuri controlate” pe teritoriul comitatului Kent, precum şi în
ape controlate din acest comitat. Instanţa competentă este South East
London Division, Bromley Magistrates’ Court (District Judge Carr).
Aceasta a refuzat să se pronunţe asupra unei întrebări preliminare care viza
să se stabilească dacă apele uzate care se scurg din canalizări întreţinute de
o întreprindere precum Thames Water Utilities Ltd reprezintă un „deşeu
controlat în sensul legislaţiei engleze”. Thames Water Utilities Ltd a
introdus în faţa instanţei de trimitere o acţiune în control jurisdicţional
(„judicial review”) împotriva acestui refuz de a se pronunţa.
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După ce a stabilit că un deşeu controlat, în sensul dreptului naţional,
trebuie să reprezinte un deşeu în sensul Directivei nr. 75/442, High Court of
Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative
Court), a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii
următoarele întrebări preliminare:
„1) Apele uzate care se scurg dintr-o reţea de colectare a apelor
uzate exploatată de o întreprindere publică de tratare a apelor uzate în
conformitate cu Directiva nr. 91/271 și/sau cu Water Industry Act 1991 […]
reprezintă «deşeuri» în sensul Directivei nr. 75/442?
2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, apele uzate
sus-menţionate:
a) sunt excluse din sfera noţiunii «deşeuri», în sensul Directivei nr.
75/442, în temeiul articolului 2, alineatul (1), litera (b), punctul (iv) din
Directiva nr. 75/442 şi în special prin aplicarea Directivei nr. 91/271] şi /sau
a Water Industry Act 1991, sau
b) intră în domeniul de aplicare al articolului 2, alineatul (2) din
Directiva nr.75/442 şi sunt excluse din sfera noţiunii «deşeuri», în sensul
Directivei 75/442, în special prin aplicarea Directivei nr. 91/271?”
Cu privire la întrebările preliminare:
- Prima întrebare
Prin intermediul primei întrebări, instanţa de trimitere urmăreşte să
afle dacă apele uzate reprezintă deşeuri în sensul Directivei nr. 75/442
atunci când se scurg dintr-o reţea de tratare exploatată de o întreprindere
publică în aplicarea legislaţiei adoptate pentru transpunerea Directivei nr.
91/271.
Articolul 1, litera (a) din Directiva nr. 75/442 defineşte deşeul ca
fiind „orice substanţă sau obiect inclus în categoriile prevăzute în anexa I de
care titularul se debarasează ori intenţionează […] să se debaraseze”.
Această anexă precizează şi ilustrează această definiţie, furnizând o listă de
substanţe şi de obiecte care pot fi calificate drept deşeuri. Această listă nu
are însă decât un caracter exemplificativ, calificarea drept deşeu rezultând în
primul rând din comportamentul deţinătorului şi din semnificaţia termenului
„a se debarasa” (a se vedea hotărârea din 7 septembrie 2004, Van de Walle
şi alţii, C-1/03, Rec., p. I-7613).
Articolul 2, alineatul (1) din Directiva nr. 75/442 indică în plus
tipurile de deşeuri susceptibile de a fi, în anumite condiţii, excluse din
domeniul de aplicare al acestei directive, chiar dacă sunt deşeuri care
corespund definiţiei enunţate la articolul 1, litera (a) din această directivă.
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În temeiul articolului 2, alineatul (1), litera (b), punctul (iv) din
Directiva nr. 75/442, acesta este şi cazul „apelor uzate, cu excepţia
deşeurilor în formă lichidă”. Din această dispoziţie rezultă că legiuitorul UE
a intenţionat să califice în mod expres apele uzate drept „deşeuri”, în sensul
Directivei nr. 75/442, prevăzând, totodată, că aceste deşeuri pot, în anumite
condiţii, să fie excluse din domeniul de aplicare al acestei directive şi, prin
urmare, pot să nu fie supuse regimului juridic general al deşeurilor pe care
directiva îl instituie.
În această privinţă, termenul „a se debarasa” trebuie interpretat nu
numai în lumina obiectivelor Directivei nr. 75/442, adică al protecţiei
sănătăţii umane şi a mediului împotriva efectelor nocive provocate de
colectarea, transportarea, tratarea, stocarea şi depozitarea deşeurilor, ci şi a
articolului 174, alineatul (2) TCE. Acesta din urmă prevede că „politica
Comunităţii în domeniul mediului urmăreşte un nivel de protecţie ridicat,
ţinând seama de diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Comunităţii.
Aceasta se bazează pe principiile precauţiei şi acţiunii preventive […]”.
Termenul „a se debarasa” nu trebuie, aşadar, să fie interpretat în mod
restrictiv (a se vedea în acest sens în special hotărârea din 15 iunie 2000,
ARCO Chemie Nederland şi alţii, C-418/97 și C-419/97, Rec., p. I-4475,
punctele 36-40).
Faptul că apele uzate se scurg dintr-o reţea de colectare nu are nicio
influenţă asupra naturii de „deşeuri” a acestora în sensul Directivei nr.
75/442. Într-adevăr, o scurgere a apelor uzate în afara unei reţele de
colectare constituie un fapt prin care întreprinderea de tratare, deţinătoare a
acestor ape, „se debarasează” de acestea. Caracterul accidental al acestei
scurgeri nu determină o concluzie diferită. Într-adevăr, Curtea a apreciat că
o scurgere accidentală de hidrocarburi pe sol poate fi privită ca fiind o
acţiune prin care deţinătorul hidrocarburilor „se debarasează” de acestea (a
se vedea în acest sens hotărârea Van de Walle şi alţii). Curtea a apreciat de
asemenea că Directiva nr. 75/442 ar fi parţial lipsită de efect dacă
hidrocarburile aflate la originea unei poluări nu ar fi considerate ca fiind
deșeuri doar pentru motivul că au fost evacuate accidental (a se vedea
hotărârea Van de Walle şi alţii). Acelaşi raţionament trebuie folosit în raport
cu apele uzate care se scurg în mod accidental.
Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare că apele uzate
care se scurg dintr-o reţea de colectare a apelor uzate exploatată de o
întreprindere publică de tratare a apelor uzate în aplicarea Directivei nr.
91/271 şi a legislaţiei adoptate pentru transpunerea acesteia reprezintă
deşeuri în sensul Directivei nr. 75/442.
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- A doua întrebare litera a)
Prin intermediul celei de a doua întrebări litera a), instanţa de
trimitere urmăreşte să afle, în esenţă, dacă apele uzate care se scurg dintr-o
reţea de colectare a apelor uzate reprezintă deşeuri excluse din domeniul de
aplicare al Directivei nr. 75/442 în temeiul articolului 2, alineatul (1), litera
(b) punctul (iv) din aceasta şi în special prin aplicarea Directivei nr. 91/271
sau a Water Industry Act 1991 sau a acestor două instrumente juridice luate
împreună.
Articolul 2, alineatul (1), litera (b), punctul (iv) din Directiva nr.
75/442 exclude din domeniul său de aplicare apele uzate, cu excepţia
deşeurilor în stare lichidă, cu condiţia însă ca aceste ape uzate să fie
reglementate de „o altă legislaţie”.
După cum a apreciat Curtea în hotărârea din 11 septembrie 2003,
AvestaPolarit Chrome (C-114/01, Rec., p. I-8725), termenii Directivei nr.
75/442 se pot referi, de asemenea, la o reglementare naţională.
Totuşi, pentru a putea fi considerate „altă legislaţie”, în sensul
articolului 2, alineatul (1), litera (b) menţionat anterior, normele în cauză nu
trebuie să se limiteze la referirea la o substanţă anume, ci trebuie să
cuprindă dispoziţii precise cu privire la gestionarea acestora ca deşeuri, în
sensul articolului 1, litera (d) din această directivă. În caz contrar,
gestionarea deşeurilor în cauză nu ar fi organizată nici în cadrul acestei
directive, nici în cel al vreunei alte directive, nici în cel al unei reglementări
naţionale, ceea ce ar fi contrar atât modului de redactare a articolului 2,
alineatul (1), litera (b) din Directiva nr. 75/442, cât şi scopului însuşi al
legislaţiei UE în materie de deşeuri (a se vedea în acest sens hotărârea
AvestaPolarit Chrome).
Rezultă că, pentru a putea fi considerate „altă legislaţie”, normele
comunitare sau naţionale în cauză trebuie să cuprindă dispoziţii precise cu
privire la gestionarea deşeurilor şi să asigure un nivel de protecţie cel puţin
echivalent celui care rezultă din Directiva nr. 75/442 şi, mai precis, de la
articolele 4, 8 şi 15 din aceasta.
Directiva nr. 91/271 nu asigură un astfel de nivel de protecţie. Deşi,
reglementează colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, aceasta se
limitează la a prevedea, în ceea ce priveşte scurgerile de ape uzate, o
obligaţie de prevenire a riscului de astfel de scurgeri la momentul
conceperii, construirii şi întreţinerii sistemelor de colectare. Directiva nr.
91/271 nu stabileşte niciun obiectiv în materie de eliminare a deşeurilor sau
de depoluare a solurilor contaminate. Prin urmare, nu se poate considera că
această directivă priveşte gestionarea apelor uzate care se scurg din reţelele
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de tratare și că asigură un nivel de protecţie cel puţin echivalent celui care
decurge din Directiva nr. 75/442.
În ceea ce priveşte legislaţia naţională aplicabilă în acţiunea
principală, nici înscrisurile prezentate Curţii, nici observaţiile emise în
cursul şedinţei nu au permis determinarea întinderii exacte a atribuţiilor de
care dispune administraţia competentă din Regatul Unit. Îi revine instanţei
de trimitere sarcina de a determina, dacă Water Industry Act 1991 sau
Urban Waste Water (England and Wales) Regulations 1994 conţin dispoziţii
precise cu privire la gestionarea deşeurilor în cauză şi dacă sunt de natură să
asigure o protecţie a mediului echivalentă celei garantate prin Directiva nr.
75/442 şi, mai precis, prin articolele 4, 8 şi 15 din aceasta. În caz contrar, îi
revine instanţei naţionale sarcina de a înlătura dispoziţiile naţionale şi de a
aplica, în acţiunea principală, dispoziţiile Directivei nr. 75/442, precum și pe
cele ale măsurilor naţionale care au asigurat transpunerea acesteia.
Trebuie, aşadar, să se răspundă la a doua întrebare litera a), pe de o
parte, că Directiva nr. 91/271 nu reprezintă o „altă legislaţie” în sensul
articolului 2, alineatul (1), litera (b) din Directiva nr. 75/442 şi, pe de altă
parte, că îi revine instanţei de trimitere sarcina de a verifica, în conformitate
cu criteriile definite în prezenta hotărâre, dacă legislaţia naţională poate fi
considerată ca reprezentând o „altă legislaţie” în sensul acestei dispoziţii.
Acesta este cazul dacă legislaţia naţională conţine dispoziţii precise cu
privire la gestionarea deşeurilor în cauză şi dacă este de natură să asigure o
protecţie a mediului echivalentă celei garantate prin Directiva nr. 75/442 și,
mai precis, prin articolele 4, 8 și 15 din aceasta.
- A doua întrebare litera b)
Curtea a stabilit că Directiva nr. 75/442, în forma rezultată ca urmare
a modificării sale prin Directiva nr. 91/156, este o legislaţie-cadru, articolul
2, alineatul (2) din aceasta prevăzând că, pentru a reglementa gestionarea
anumitor categorii speciale de deşeuri, pot fi elaborate norme specifice
pentru cazuri speciale sau norme de completare prin intermediul unor
directive speciale. O astfel de directivă specială poate fi considerată ca fiind
lex specialis în raport cu Directiva nr. 75/442, astfel încât dispoziţiile sale
prevalează faţă de dispoziţiile acesteia din urmă în situaţiile pe care
urmăreşte să le reglementeze în mod specific (a se vedea în acest sens
hotărârea din 19 iunie 2003, Mayer Parry Recycling, C-444/00, Rec.,
p. I-6163). Cu toate acestea, Directiva nr. 91/271 nu conţine nicio dispoziţie
privind, ca atare, apele uzate care se scurg dintr-o reţea de colectare. Prin
urmare, această directivă nu poate fi considerată ca incluzând norme
specifice pentru cazuri speciale sau norme de completare a celor din
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Directiva nr. 75/442 destinate să reglementeze gestionarea apelor uzate care
se scurg dintr-o reţea de colectare.
Prin urmare, trebuie să se răspundă la a doua întrebare litera b) că
Directiva nr. 91/271 nu poate fi considerată, în ceea ce priveşte gestionarea
apelor uzate care se scurg dintr-o reţea de colectare, ca fiind lex specialis în
raport cu Directiva nr. 75/442 şi, prin urmare, nu se poate aplica în temeiul
articolului 2, alineatul (2) din această din urmă directivă.
Cheltuielile de judecată : Întrucât, în privinţa părţilor din acţiunea
principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanţa de
trimitere, este de competenţa acesteia să se pronunţe cu privire la
cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observaţii
Curţii, altele decât cele ale părţilor menţionate, nu pot face obiectul unei
rambursări.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:
1) Apele uzate care se scurg dintr-o reţea de colectare a apelor uzate
exploatată de o întreprindere publică de tratare a apelor uzate în
aplicarea Directivei nr. 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991
privind tratarea apelor urbane reziduale şi a legislaţiei adoptate
pentru transpunerea acesteia reprezintă deşeuri în sensul Directivei
nr. 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deşeurile,
astfel cum a fost modificată prin Directiva nr. 91/156/CEE a
Consiliului din 18 martie 1991.
2) Directiva nr. 91/271 nu reprezintă o „altă legislaţie” în sensul
articolului 2, alineatul (1), litera (b) din Directiva nr. 75/442, astfel
cum a fost modificată prin Directiva nr. 91/156. Îi revine instanţei
de trimitere sarcina de a verifica, în conformitate cu criteriile
definite în prezenta hotărâre, dacă legislaţia naţională poate fi
considerată ca reprezentând o „altă legislaţie” în sensul acestei
dispoziţii. Acesta este cazul dacă legislaţia naţională conţine
dispoziţii precise cu privire la gestionarea deşeurilor în cauză şi
dacă este de natură să asigure o protecţie a mediului echivalentă
celei garantate prin Directiva nr. 75/442, astfel cum a fost
modificată prin Directiva nr. 91/156, şi, mai precis, prin articolele 4,
8 şi 15 din aceasta.
3) Directiva nr. 91/271 nu poate fi considerată, în ceea ce priveşte
gestionarea apelor uzate care se scurg dintr-o reţea de colectare, ca
fiind lex specialis în raport cu Directiva nr. 75/442, astfel cum a fost
modificată prin Directiva nr. 91/156, şi, prin urmare, nu se poate
aplica în temeiul articolului 2, alineatul (2) din această directivă.
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8.2. Procedura întrebării preliminare: Ministerul Public împotriva
Omni Metal Service - OMS (adaptat după CEJ 2007, Cauza C-259/05, p. I04945)
Obiectul cauzei: cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare
introdusă de Rechtbank te Rotterdam (Ţările de Jos), cu privire la:
„Transport de deşeuri – Regulamentul (CEE) nr. 259/93 – Resturi de cabluri
compuse din diferite substanţe cuprinse în lista verde – Posibilitatea de a le
transporta fără necesitatea notificării sau a transportării separate”. În
prezenta cauză, Curţii i se solicită să se pronunţe cu privire la interpretarea
Regulamentului (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993
privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la
intrarea şi ieşirea din Comunitatea Europeană (denumit în continuare
„regulamentul”) referitor la anumite categorii de deşeuri care figurează în
anexa II la regulament. În special, instanţa de trimitere solicită Curţii să
precizeze dacă există obligaţii de notificare în cazul exportului în scopul
valorificării deşeurilor care constau într-o combinaţie de două substanţe
diferite, combinaţie care nu este menţionată ca atare în anexa II la
regulament, dar ale cărei componente figurează separat în anexă.
Cadrul juridic:
Dispoziţiile comunitare relevante: Regulamentul în discuţie a fost
adoptat în vederea instituirii unui sistem de supraveghere şi de control al
transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi ieşirea din Comunitate,
atât în ceea ce priveşte SM CE, cât şi state terţe, în vederea conservării,
protejării şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi în considerarea
angajamentelor asumate de Comunitate în cadrul Convenţiei de la Basel şi a
Deciziei OCDE din 30 martie 1992 (denumită în continuare „decizia
OCDE”).
Considerentele regulamentului care sunt relevante în cauza în
discuţie sunt următoarele: „întrucât Comunitatea a semnat Convenţia de la
Basel din 22 martie 1989 privind controlul transportului transfrontalier al
deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora; […] întrucât Comunitatea a
aprobat Decizia Consiliului OCDE din 30 martie 1992 privind controlul
transportului transfrontalier al deşeurilor destinate operaţiilor de
valorificare; […] întrucât este important să se organizeze supravegherea şi
controlul transporturilor de deşeuri într-un mod care ţine seama de
necesitatea de a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului
înconjurător; […] întrucât este necesar să se aplice proceduri diferite în
funcţie de tipul de deşeuri şi destinaţia lor, inclusiv dacă sunt destinate
eliminării sau valorificării; […] întrucât exporturile de deşeuri destinate
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valorificării către ţările în care decizia OCDE nu se aplică trebuie să se
supună condiţiilor care asigură o gestionare a deşeurilor favorabilă mediului
înconjurător; […] întrucât transporturile de deşeuri destinate valorificării,
cuprinse în lista verde a deciziei OCDE, sunt, în general, excluse din
procedurile de control ale prezentului regulament, de vreme ce astfel de
deşeuri nu prezintă în mod normal un risc pentru mediu, dacă ele sunt
valorificate corect în ţara de destinaţie; […]”.
Procedurile instituite prin regulament pentru transporturile
intracomunitare de deşeuri, la intrarea şi la ieşirea din Comunitate se
diferenţiază în esenţă pe baza a trei criterii, şi anume tipul de deşeuri,
destinaţia acestora în scopul valorificării sau al eliminării, conform
clasificării acestor operaţiuni stabilite prin Directiva nr. 75/442/CEE a
Consiliului din 15 iulie 1975 privind deşeurile, şi ţara de destinaţie. În
general, cu excepţia anumitor situaţii, între care transportul deşeurilor din
lista verde, este necesară o notificare prealabilă pentru toate tipurile de
transport.
Cu privire la primul criteriu, regulamentul prevede o clasificare a
deşeurilor în trei liste: „lista verde de deşeuri” (anexa II), „lista portocalie de
deşeuri” (anexa III), „lista roșie de deşeuri” (anexa IV) (denumite în
continuare: „lista verde”, „lista portocalie” şi, respectiv, „lista roşie” sau
„anexa II”, „anexa III” şi, respectiv, „anexa IV”. Substanţele cuprinse în
lista verde nu sunt considerate că prezintă riscuri pentru mediu, dacă sunt
valorificate corect şi, în consecinţă, transportul acestora este în general
exclus de la obligaţia notificării dacă substanţele respective sunt destinate
valorificării într-un alt stat membru. Articolul 1, din regulament prevede
următoarele: „[…] (3) (a) Transporturile de deşeuri destinate numai
valorificării şi cuprinse în anexa II se exclud, de asemenea, din dispoziţiile
prezentului regulament, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 11
literele (b), (c), (d) şi (e) şi articolul 17 alineatele (1), (2) şi (3).
(b) Asemenea deşeuri fac obiectul tuturor dispoziţiilor Directivei nr.
75/442/CEE […]”.
Cu privire la transporturile de deşeuri cuprinse în lista verde
destinate valorificării în China, care nu intră sub incidenţa deciziei OCDE,
din anexa D la Regulamentul nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999,
în versiunea în vigoare la momentul desfăşurării faptelor din acţiunea
principală, rezultă că notificarea prealabilă nu este solicitată de ţara
menţionată pentru transportul anumitor categorii de „deşeuri verzi”, între
care substanţele având codurile GA 120 7404 00, GC 020 şi GH, dar că
anterior transportului este necesară efectuarea unei inspecţii de către CCIC
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(China Commodities Inspection Corporation). În ceea ce priveşte
clasificările deşeurilor, amintim că fiecare listă se împarte în secţiuni
enumerate în ordine alfabetică (de exemplu, secţiunea GH, citată mai sus,
care cuprinde deşeurile de material plastic solid), care, la rândul lor, se
împart în sub-secţiuni enumerate în ordine numerică. Referitor la deşeurile
relevante în prezenta cauză, trebuie citate codurile „GA 120 7404 00
Deşeuri şi resturi de cupru”, „GH 013 (ex 3915 30) Polimeri de clorură de
vinil”, secţiunea generală „GC (Alte deşeuri conţinând metale)” şi codurile
sale specifice „GC 010 Deşeuri provenite din asamblaje electrice constând
numai din metale sau aliaje” şi „GC 020 Resturi de echipamente electronice
(precum circuite imprimate, componente electronice, fire de cablu etc) şi
componente electronice recuperate din care se pot extrage metale preţioase
şi nepreţioase”. Preambulul listei verzi, introdus prin Decizia nr. 94/721/CE
a Comisiei din 21 octombrie 1994 care, conform articolului 42, alineatul (3)
din regulament, modifică anexele II, III şi IV din regulament, prevede:
„Indiferent dacă deşeurile sunt sau nu incluse în această listă, acestea nu
pot fi transportate ca deşeuri de listă verde dacă sunt contaminate cu alte
materiale într-o măsură care (a) măreşte riscurile asociate deşeurilor
suficient pentru a fi incluse în lista portocalie sau roşie sau (b) împiedică
recuperarea deşeurilor într-un mod ecologic”.
Pentru deşeurile care nu sunt cuprinse în niciuna dintre listele
prevăzute în anexele II, III şi IV, articolul 17, alineatul (8) din regulament
prevede următoarele: „În cazul în care deşeurile din anexele III şi IV şi
deşeurile destinate valorificării care nu au fost incluse în anexele II, III şi IV
sunt exportate către şi prin ţări în care decizia OCDE nu se aplică:
- se aplică prin analogie articolul 15, cu excepţia alineatului (3);
- se pot formula obiecţii argumentate în conformitate cu articolul 7,
alineatul (4), numai dacă nu se prevede altceva în acordurile
bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu articolul 16
alineatul (1), litera (b) şi pe baza procedurii de control din alineatul
(4) sau alineatul (6) al prezentului articol sau din articolul 15”.
Articolul 15 prevede o procedură de notificare şi de aprobare
prealabilă aplicabilă în cazul deşeurilor din lista roşie.
În sfârţit, amintim că, în temeiul articolului 26 din regulament: „(1)
Orice transport efectuat: (a) fără notificarea tuturor autorităţilor competente
interesate în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, […]; (b)
fără acordul autorităţilor competente interesate în conformitate cu
dispoziţiile prezentului regulament, […] se va considera trafic ilicit. (2) În
cazul în care acest trafic ilicit este cauzat de notificantul deşeurilor,

288

autoritatea competentă de expediere garantează că deşeurile respective: (a)
sunt returnate de notificant sau, după caz, chiar de autoritatea competentă, în
statul de expediere, sau, dacă nu este realizabil; (b) sunt eliminate sau
valorificate în siguranţă pentru mediu, în termen de 30 de zile de la
informarea autorităţii competente despre traficul ilicit sau în orice alt termen
convenit de autorităţile competente interesate.
În acest caz, se face o notificare suplimentară. Niciun stat membru
de expediere sau stat membru de tranzit nu se opune returnării acestor
deşeuri la cererea motivată legal a autorităţilor competente cu explicarea
motivului.”
Situaţia de fapt şi întrebarea preliminară:
Din decizia instanţei de trimitere rezultă că în martie 2004, Omni
Metal Service (denumită în continuare „OMS”), societate cu sediul în
Franţa, a cedat un lot de resturi de cabluri unei întreprinderi chineze care
face parte dintr-un grup australian de societăţi specializate în reciclarea
metalelor. OMS a transportat deşeurile în cauză pe cale maritimă, din
Bilbao, Spania, în China, cu tranzit pe teritoriul Ţările de Jos. Transportul
menţionat fusese aprobat în prealabil de către autorităţile chineze în urma
inspecţiei efectuate de China Commodities Inspection Corporation, deşi nu
fusese efectuată notificarea tranzitului către autorităţile olandeze
competente. În urma inspecţiei efectuate de către autorităţile vamale din
Ţările de Jos a rezultat că respectivele cabluri transportate, calificate în
documentele de însoţire ca „electrice”, erau compuse dintr-un nucleu de
cupru acoperit de un înveliş de PVC şi aveau diametre variabile, putând
ajunge până la 15 cm. Întrucât au considerat că respectiva compoziţie de
PVC şi cupru nu se încadra în niciuna dintre secţiunile prevăzute în anexele
II, III şi IV la regulament, în special în lista verde, autorităţile olandeze au
expediat lotul de deşeuri în discuţie în Spania, ţara de origine a
transportului, susţinând că transportul fusese realizat cu încălcarea
procedurilor de notificare şi de aprobare prevăzute în regulament şi, în
consecinţă, constituia un trafic ilicit de deşeuri în sensul articolului 26
menţionat. În acelaşi timp a fost iniţiată o procedură penală împotriva OMS,
căreia i s-a imputat că a efectuat un transport de deşeuri fără notificarea
prealabilă, conform articolului 15 din regulament, a autorităţilor competente
ale ţării de tranzit.
În decizia de trimitere, Rechtbank te Rotterdam menţionează că
Ministerul Public a susţinut că deşeurile în cauză nu se încadrau în codul
GC 020, prevăzut în lista verde, întrucât, în opinia acestuia, era vorba despre
cabluri subterane cu un diametru mare, care nu puteau fi calificate drept
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cabluri şi/sau fire de uz menajer. De asemenea, potrivit Ministerului Public
menţionat, combinaţia de PVC şi cupru a cablurilor în discuţie, care nu este
menţionată ca atare în lista verde, nu putea fi considerată ca făcând parte din
aceasta întrucât, având în vedere obiectivele regulamentului şi faptul că
procedura aplicabilă transporturilor de substanţe „verzi” constituie o
excepţie de la regimul de control instituit prin regulament, se impune
interpretarea restrictivă şi aplicarea limitată a listei menţionate. În susţinerea
acestei poziţii, Ministerul Public a invocat hotărârea Beside şi Besselsen, în
care, în opinia sa, Curtea ar fi afirmat că procedura prevăzută pentru
transporturile de deşeuri incluse în anexa II poate fi aplicată doar
„substanţelor verzi care sunt separate în mod corespunzător” sau
combinaţiilor de substanţe „verzi” care, dacă nu sunt separate, figurează
asociate în lista verde.
În consecinţă, în cazul unui transport către China, ţară din afara
OCDE, de deşeuri ce constau într-o combinaţie de substanţe „verzi” care nu
au fost separate şi care nu figurează în formă combinată în niciuna dintre
listele din regulament, conform articolului 17, alineatul (8), s-ar aplica prin
analogie articolul 15 din regulament. În consecinţă, tot în opinia
Ministerului Public, în cazul în speţă transportul ar fi trebui să fie notificat
autorităţilor olandeze competente.
OMS s-a opus acestei teze, susţinând că respectivele cabluri se
încadrează în codul GC 020, deoarece elementul determinant în vederea
acestei calificări este compoziţia cablurilor, fără a fi acordată nicio
importanţă originii sau diametrului acestora. În măsura în care sunt compuse
din PVC şi din cupru, astfel de cabluri ar putea fi asimilate resturilor de
echipamente electronice indicate în codul GC 020, ale căror cabluri şi/sau
fire ar avea în general aceeaşi compoziţie. În subsidiar, OMS a susţinut că în
cazul unei combinaţii de două substanţe care figurează în lista verde se
aplică în orice caz procedura indicată în aceasta, deşi aceste substanţe nu
sunt prevăzute în listă în formă combinată. Această interpretare ar fi
confirmată de practica urmată în cea mai mare parte dintre SM, între care
Spania, ţara de expediţie, precum şi în China, ţara de destinaţie.
Întrucât instanţa de trimitere a avut neclarităţi cu privire la
interpretarea dispoziţiilor relevante din regulament, aceasta a decis să
suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii următoarele întrebări
preliminare:
„1) Resturi de cabluri precum cele în cauză (dintre care o parte au un
diametru de 15 cm) pot fi calificate drept «resturi de echipamente
electronice precum cabluri etc.», în sensul codului GC 020 din lista verde?
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2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, o combinaţie de
substanţe menţionate în lista verde, care nu este cuprinsă ca atare în lista
respectivă, poate sau trebuie să fie considerată ca o substanţă cuprinsă în
lista verde şi poate fi transportată în scopul valorificării fără aplicarea unei
proceduri de notificare?
3) În această privinţă, este necesar ca aceste deşeuri să fie oferite sau
transportate separat?”
Analiza juridică:
- Cu privire la prima întrebare: Prin intermediul primei întrebări, instanţa
de trimitere solicită, în esenţă, să se stabilească dacă respectivele cabluri
compuse din PVC şi cupru, având diametre diferite, pot fi calificate în baza
codului GC 020 ca resturi de echipamente electronice, precum şi dacă pot fi
transportate fără notificare prealabilă ca deşeuri din lista verde. În această
privinţă, OMS susţine că respectivul cod GC 020 nu constituie o listă
exhaustivă, ci o categorie reziduală în care elementul determinant în vederea
unei calificări a deşeurilor ca „resturi de echipamente electronice şi
componente electronice recuperate” este compoziţia acestora, fără a avea
nicio importanţă, în cazul cablurilor şi al firelor, originea acestora, menajeră
sau urbană, sau dimensiunile acestora, în special în ceea ce priveşte
diametrul şi/sau lungimea.
În considerarea obiectivului de protecţie a mediului din regulamentul
în discuţie, pentru a putea include cablurile în codul menţionat, ar fi
suficient ca substanţele din care se compun să nu fi suferit contaminări,
astfel încât, în cadrul procesului de valorificare a acestora, să nu prezinte
riscuri pentru sănătatea umană şi pentru protecţia mediului. În consecinţă,
cablurile în discuţie, compuse, precum marea majoritate a cablurilor şi a
firelor, din cupru şi din PVC şi necontaminate cu alte substanţe, ar trebui
considerate ca asimilate resturilor de echipamente electronice şi ar trebui să
poată fi transportate fără obligaţia notificării prealabile.
În susţinerea unei astfel de interpretări largi a codului GC 020, OMS
invocă Directiva nr. 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 27 ianuarie 2003 privind un regim comun de gestionare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice, în măsura în care eliminarea sau
recuperarea ambelor tipuri de echipamente nu prezintă riscuri diferite pentru
mediu, având în vedere compoziţia identică a acestora. În ceea ce priveşte
guvernul olandez, acesta consideră că obiectivul regulamentului, prevăzut în
primul, în al doilea, în al treilea, în al patrulea, în al cincilea şi în al optulea
considerent,
confirmat
de
Curte
în
hotărârea
Parlamentul
European/Consiliul, care este acela de a asigura un nivel înalt de protecţie a
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mediului şi a sănătăţii umane, impune: (a) o aplicare limitată a procedurii
simplificate prevăzute pentru transporturi în vederea recuperării deşeurilor
prevăzute în lista verde, care este o derogare de la regimul ordinar de
control instituit de regulament, şi (b) o interpretare restrictivă a categoriilor
de deşeuri enumerate în această listă.
În consecinţă, în temeiul unei astfel de interpretări restrictive,
elementul determinant pentru calificarea deşeurilor ca făcând parte din
codul GC 020 ar fi „originea”, ce trebuie înţeleasă ca „apartenenţa la
categoria echipamente electronice”, care ar trebui să se distingă în mod
necesar de echipamentele electrice la care se referă în schimb, în mod
expres, codul GC 010. Astfel, având în vedere că deşeurile în cauză au fost
calificate în documentele de însoţire a transportului drept cabluri electrice şi
că trebuie considerate drept „cabluri subterane pentru transportul
electricităţii”, guvernul olandez concluzionează că acestea din urmă nu pot
fi încadrate în codul GC 020 din lista verde.
În opinia noastră, şi astfel cum a observat Comisia în cursul şedinţei,
din analiza semantică a codului GC 020 rezultă că termenii „resturi” şi
„componente” au doar o valoare descriptivă, aşadar nu absolută, pentru
calificarea deşeurilor. Pentru calificarea deşeurilor în cadrul codului GC 020
nu poate fi considerată determinantă nici compoziţia generică a deşeurilor în
cauză (în speţă cupru şi PVC, din care sunt compuse în mare parte cablurile
şi/sau firele), compoziţie la care nu se face referire în niciun fel în textul
acestui cod, aceeaşi situaţie existând în cazul unei eventuale origini
„menajere sau urbane” a acestora.
Singurul element care pare important pentru calificarea
deşeurilor în cadrul codului în discuţie este natura acestora. Codul
GC 020 cuprinde într-adevăr resturile de echipamente electronice, în cadrul
cărora se menţionează cu titlu exemplificativ cablurile şi firele. În
consecinţă, elementul care este decisiv pentru calificare este caracterul
„electronic” al deşeurilor, şi anume că acestea fac sau au făcut parte din
echipamente electronice, independent de compoziţia, dimensiunile sau
originea menajeră şi/sau urbană a acestora. O astfel de interpretare este
confirmată, pe de o parte, de uniformitatea versiunilor lingvistice cu privire
la termenul „electronic”, iar pe de altă parte de lectura sistematică a
secţiunii generale GC („Alte deşeuri conţinând metale”), din care face parte
codul GC 020. Într-adevăr, secţiunea generală menţionată mai sus include
ca prim cod specific GC 010, pentru a cărui aplicare par determinante
originea deşeurilor din asamblaje electrice şi compoziţia acestora („constând
numai din metale sau aliaje”). Prin opoziţie, următorul cod, GC 020, are o
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sferă de aplicare mai restrânsă, determinată de faptul că aceasta cuprinde
doar deşeurile de origine electronică, „din care se pot extrage metale
preţioase şi nepreţioase”. Drept urmare, nu toate firele şi cablurile, care,
astfel cum am precizat deja, sunt enumerate doar cu titlu exemplificativ, se
încadrează în codul CG 020, ci doar acelea care fac sau au făcut parte din
echipamente care pot fi calificate drept electronice. În plus, în ceea ce
priveşte Directiva nr. 2002/96, aşa-numita Directivă DEEE, dacă este
adevărat că aceasta instituie un regim comun de tratare a deşeurilor de
echipamente atât electronice, cât şi electrice, împrejurare care ar determina
considerarea ca nerelevantă a unei distincţii între categoriile de deşeuri
menţionate în vederea unei clasificări în lista verde, se impun totuşi anumite
consideraţii cu privire la acest aspect. În primul rând, trebuie amintită
importanţa limitată a directivei menţionate în prezenta cauză, având în
vedere că termenul pentru transpunerea acesteia nu expirase încă la
momentul producerii faptelor din cauză. În al doilea rând, atât motive de
ordin cronologic, cât şi motive privind temeiul juridic şi domeniul de
aplicare autonome se opun argumentelor prezentate de OMS. În special, este
riscant să se dorească interpretarea în mod automat a dispoziţiilor
regulamentului în discuţie în lumina unui act ulterior, în special a unei
directive adoptate nouă ani mai târziu. În plus, în ceea ce priveşte domeniul
de aplicare al directivei, aceasta din urmă nu afectează aplicarea
regulamentului în discuţie. În sfârşit, distincţia între asamblaje electrice şi
echipamente electronice, prevăzute în cadrul codurilor GC 010 şi GC 020
din regulamentul în cauză, se menţine în Regulamentul nr. 1013/2006, care
îl înlocuieşte pe primul şi care a fost adoptat după patru ani de la adoptarea
Directivei nr. 2002/96.
În lumina observaţiilor de mai sus, considerăm că distincţia între
categoriile de deşeuri efectuată în baza criteriului „originii” lor electronice
sau electrice este relevantă chiar şi din perspectiva regimului prevăzut de
directiva DEEE (nr. 2002/96).
În urma clarificării acestor aspecte, este de competenţa instanţei de
trimitere, întrucât este vorba despre o împrejurare de fapt a cărei verificare
nu intră în competenţa Curţii, să stabilească „originea” cablurilor în cauză
provenite din echipamente electronice – element cu privire la care părţile
s-au opus de altfel în cursul şedinţei – în vederea includerii acestor cabluri
în codul GC 020 din regulament, având drept consecinţă aplicarea
procedurii simplificate prevăzute în lista cu privire la transportul acestor
cabluri.
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- Cu privire la a doua şi la a treia întrebare: Ne referim acum la
analiza celei de a doua şi a celei de a treia întrebări, prin intermediul cărora
instanţa de trimitere solicită, în esenţă, să se stabilească dacă o combinaţie
de substanţe prevăzute în lista verde, combinaţie care nu este menţionată ca
atare în această listă, trebuie sau poate fi considerată ca fiind inclusă în
această listă şi dacă în acest scop este necesar ca cele două elemente din
care este compusă această combinaţie să fie oferite sau transportate
separat. Precizarea în discuţie este importantă întrucât pe baza acesteia se
poate identifica regimul de control prevăzut de regulamentul în cauză
aplicabil transportului substanţelor. În ipoteza în care combinaţiile de
substanţe din lista verde se consideră incluse în această listă, se poate
considera că, în temeiul anexei D la Regulamentul nr. 1547/1999, menţionat
mai sus, transportul acestora nu trebuie notificat Chinei. În schimb, în cazul
în care combinaţiile de substanţe „verzi” nu se consideră incluse în lista
verde, pentru motivul că acestea nu figurează în niciuna dintre anexele la
regulament, trebuie să se considere că ar fi trebuit să li se aplice regimul de
notificare prealabilă stabilit pentru transporturile de substanţe prevăzute în
lista roşie (articolul 15 din regulament).
Cu privire la a doua şi la a treia întrebare, guvernul olandez,
referindu-se din nou la obiectivele de protecţie a mediului şi a sănătăţii
umane specifice regulamentului în discuţie, invocă o interpretare restrictivă
a listei verzi, susţinută de diferite argumente. În primul rând, lista respectivă
ar include diferite tipuri de deşeuri care cuprind o combinaţie de două
substanţe „verzi”, aspect care ar permite să se presupună că aceasta are un
caracter exhaustiv şi imperativ. În al doilea rând, guvernul olandez
subliniază că includerea unei substanţe în lista verde rezultă dintr-o evaluare
prealabilă a riscurilor legate de valorificarea acesteia considerată în mod
individual, aspect care conduce la excluderea din lista verde a substanţelor
în formă combinată care nu figurează în aceasta, în măsura în care acestea
nu au făcut obiectul niciunei evaluări cu privire la posibilele riscuri legate
de valorificarea lor. În sfârşit, guvernul olandez susţine că în cazul unor
combinaţii de mai multe substanţe „verzi” ar putea exista un risc accentuat
pentru mediu în ipoteza în care doar una dintre substanţe ar fi valorificată, în
timp ce cealaltă ar fi eliminată. Eventualitatea, în această ipoteză, a unui
astfel de risc ar putea conduce fără îndoială la excluderea unor astfel de
combinaţii de la regimul prevăzut pentru lista verde. Guvernul olandez
susţine că aceasta ar fi situaţia în prezenta cauză, întrucât, în opinia acestuia,
cuprul din care sunt compuse în general cablurile electrice ar fi valorificat în
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China prin incinerarea necontrolată a PVC-ului. Guvernul portughez este de
acord cu interpretarea restrictivă menţionată a listei verzi.
În schimb, OMS precizează că o combinaţie de două substanţe din
lista verde destinată valorificării nu prezintă în sine riscuri pentru mediu
diferite de cele legate de diferitele materiale considerate în mod individual
din care este formată această combinaţie, astfel încât acest tip de deşeu este
inclus în lista verde. Astfel cum s-a evidenţiat anterior, interpretarea
menţionată ar fi confirmată de practica urmată în diferite SM, precum şi în
China, ţară de destinaţie a transportului în cauză. Pe de altă parte, teza
menţionată ar fi confirmată de prevederile deciziei OCDE din 2001, potrivit
căreia regimul listei verzi se aplică şi „substanţelor verzi” combinate între
ele dacă forma lor compusă nu împiedică valorificarea ecologică raţională a
acestora. OMS susţine că această decizie reprezintă un instrument important
de interpretare a regimului prevăzut de regulamentul în cauză, deşi aceasta
nu este aplicabilă direct în prezenta cauză întrucât China nu este parte la
OCDE.
Raportat la Comisie, deşi împărtăşeşte abordarea extensivă susţinută
de către OMS în ceea ce priveşte interpretarea listei verzi, aceasta consideră
totuşi că nu se poate aplica automat norma potrivit căreia transporturile de
combinaţii de substanţe din lista verde sunt exceptate de la obligaţia
notificării. În schimb, evaluarea riscurilor legate de valorificarea a două
substanţe verzi combinate între ele ar trebui efectuată de la caz la caz. În
ipoteza în discuţie, având în vedere riscurile legate de valorificarea
PVC-ului, nu s-ar putea admite includerea cablurilor în discuţie în lista
verde, astfel încât pentru acest tip de deşeuri ar trebui exclusă aplicarea
procedurilor aferente transportului de substanţe incluse în lista verde.
În ceea ce ne priveşte, deşi la prima vedere enumerarea cuprinsă în
lista verde pare să fie exhaustivă şi imperativă cu privire la ipotezele în care
este exclusă aplicarea procedurilor de control al transporturilor de deşeuri
incluse în rubricile din regulamentul în discuţie, considerăm că diferite
elemente se opun unei astfel de interpretări restrictive a listei respective. În
primul rând, dacă este adevărat că deşeurile cuprinse în lista verde
reprezintă o categorie specială care nu intră în domeniul de aplicare al
regulamentului, astfel cum prevede articolul 1, alineatul (3), şi că, având în
vedere că deşeurile menţionate nu sunt în general periculoase, acestea nu se
supun regimului de control instituit de legislaţia în cauză, nu considerăm
totuşi că trebuie să se concluzioneze din aceste împrejurări că lista în
discuţie are un caracter imperativ şi exhaustiv, în măsura în care o astfel de
interpretare ar fi contrară atât obiectivelor regulamentului, cât şi formulării
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preambulului listei verzi. Într-adevăr, în această privinţă, preambulul, care
este relevant nu doar pentru formularea sa, dar şi pentru semnificaţia
acestuia în vederea definirii obiectivelor regulamentului, prevede că,
„indiferent dacă […] sunt sau nu incluse în această listă”, deşeurile nu pot fi
transportate ca deşeuri care fac parte din această listă dacă „sunt
contaminate cu alte materiale” într-o măsură care măreşte riscurile asociate
deşeurilor suficient pentru a le asimila deşeurilor care aparţin listei
portocalii sau roşii sau în cazul în care din cauza acestei contaminări devine
imposibilă recuperarea deşeurilor în mod corespunzător. În al doilea rând,
caracterul deschis al preambulului listei verzi, care rezultă din indicarea
unei posibilităţi de a exclude de la regimul listei menţionate deşeurile care
figurează sau nu în aceasta, nu constituie un element izolat: acesta îşi
găseşte corespondenţa în expresii cuprinse în diferite rubrici din lista verde,
precum „care includ, dar nu se limitează la”, „altele”, „alte […], de exemplu
[…]” sau „altele, incluzând dar nefiind limitate la”. Aceste formulări
implică de asemenea că, deşi nu sunt menţionate expres în lista verde,
substanţele respective pot fi considerate ca fiind incluse în lista menţionată
dacă pot fi încadrate în anumite rubrici specifice de deşeuri „verzi”. În al
treilea şi în mod cert nu în ultimul rând, Curtea a avut ocazia să se pronunţe
asupra domeniului de aplicare al preambulului listei verzi în cauza Beside şi
Besselsen, în care a afirmat că expresia „deşeuri menajere/municipale”
prevăzută în cadrul codului AD 160 din lista portocalie a regulamentului, în
versiunea care rezultă din Decizia nr. 94/721, cuprinde, pe de o parte,
deşeuri compuse în principal din deşeuri prevăzute în lista verde din
regulament, amestecate cu alte categorii de deşeuri prevăzute în această
listă, şi că, pe de altă parte, respectivele deşeuri menajere/municipale îşi
pierd caracterul de deşeuri „portocalii” şi, în consecinţă, se includ în lista
verde doar dacă au fost colectate separat şi dacă au fost selectate
corespunzător. Curtea a afirmat: „expresia deşeuri menajere/municipale
prevăzută în cadrul codului AD 160 din lista portocalie cuprinsă în anexa III
la regulament, […], cuprinde, pe de o parte, deşeuri compuse în principal
din deşeuri prevăzute în lista verde cuprinsă în anexa II la regulamentul
menţionat şi, pe de altă parte, deşeuri prevăzute în lista verde, amestecate cu
o cantitate limitată de materiale care nu figurează în aceasta din urmă”.
Considerăm că nu poate fi invocat acest punct din hotărâre în modul în care
au procedat guvernul olandez în prezenta cauză şi Ministerul Public în
litigiul în care a survenit trimiterea preliminară, susţinând că regimul stabilit
pentru deşeurile din lista verde prezintă un caracter excepţional în cadrul
structurii generale a regulamentului şi că, în consecinţă, lista verde trebuie
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înţeleasă în sens restrictiv. Astfel cum am observat, în cauza Beside şi
Besselsen, Curtea a afirmat necesitatea unei separări corecte a deşeurilor în
cauză pentru a putea considera că fac parte din lista verde, aceasta a
procedat astfel întrucât în acţiunea principală era vorba despre o
„contaminare” cu materii externe, şi anume un caz în care diverse substanţe
calificabile ca „verzi” şi altele neincluse în această categorie intraseră în
contact între ele în timpul transportului, făcând imposibilă clasificarea
corectă a acestora. În consecinţă, erau necesare o separare şi o selectare
corecte pentru a le putea identifica şi califica drept deşeuri verzi, în scopul
de a evita ca între substanţele clasificate ca aparţinând listei verzi să se
ascundă în realitate deşeuri a căror valorificare prezenta riscuri pentru
mediu. În schimb, în prezenta cauză este vorba despre o formă de
combinaţie de deşeuri care poate fi calificată ca amestec intrinsec, şi anume
o uniune de substanţe a căror separare, care este realizată fie prin
incinerarea PVC-ului, fie prin separarea mecanică a acestuia de cupru,
constituie deja o primă etapă de recuperare în sensul Directivei nr. 75/442.
În consecinţă, nici transportatorul, nici însuşi producătorul deşeurilor nu ar
fi putut efectua o selectare pentru separarea substanţelor în discuţie. Astfel,
criteriul „trierii corespunzătoare şi al colectării separate” afirmat de Curte cu
privire la o aşa-numită contaminare externă a deşeurilor nu poate fi extins la
prezenta cauză, care are ca obiect un „amestec intrinsec” de două substanţe
distincte.
Cu privire la contextul în care Curtea a făcut afirmaţia în cauza
Beside şi Besselsen, trebuie observat că, dacă, pentru a ajunge la o astfel de
afirmaţie, Curtea a susţinut că deşeurile menajere/municipale îşi pierd
caracterul de deşeuri portocalii şi, în consecinţă, nu aparţin listei verzi decât
dacă au fost colectate separat şi dacă au fost triate corespunzător. S-a
precizat că: „într-adevăr, astfel cum se prevede în introducerea la lista verde
de deşeuri, indiferent dacă deşeurile sunt sau nu incluse în această listă,
acestea nu pot fi transportate ca deşeuri de listă verde dacă sunt contaminate
cu alte materiale într-o măsură care (a) măreşte riscurile asociate deşeurilor
suficient pentru a fi incluse în lista portocalie sau roşie sau (b) împiedică
recuperarea deşeurilor într-un mod ecologic.” Criteriul pe care Curtea l-a
urmat astfel este în primul rând un criteriu care, dacă poate conduce uşor la
excluderea din lista verde a unui amestec generic sau vrac, în mod cert este
menit să se aplice mai puţin în privinţa amestecurilor intrinseci. În plus şi
mai ales este un criteriu care conduce fără echivoc la excluderea ideii că, în
opinia Curţii, lista verde prezintă un caracter excepţional sau că, în orice
caz, trebuie interpretată în mod restrictiv, astfel încât să se considere în mod
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expres şi general că numai combinaţiile de substanţe din deşeuri „verzi” pe
care le vizează în mod explicit beneficiază de regimul care stă la baza
acesteia. Singurul fapt care se poate deduce din acest criteriu este că o
combinaţie de elemente incluse în lista verde trebuie apreciată în funcţie de
împrejurările din fiecare caz concret.
Aceste consideraţii ne determină să concluzionăm că legiuitorul
comunitar nu a intenţionat să excludă de la aplicarea regimului prevăzut în
lista verde, pe lângă contaminările externe ale substanţelor verzi cu alte
materiale, nici contaminările aşa-numite intrinseci între substanţe verzi, cu
condiţia ca prin efectul contaminării să nu se majoreze riscurile legate de
valorificarea unor astfel de substanţe în ţara de destinaţie. Aceasta este
situaţia, confirmată de opinia avocatului general Jacobs, care, în concluziile
sale din cauza Beside şi Besselsen, (a) a precizat că, în ceea ce priveşte
opinia celor care consideră că deşeurile verzi care sunt cuprinse într-o
categorie generală nu pot fi amestecate cu deşeuri care fac parte dintr-o altă
categorie generală pentru a beneficia de exceptarea de la obligaţia de
notificare, opinia respectivă nu poate să fie aplicată cu toate acestea în cazul
unui „amestec intrinsec” şi (b) a calificat ca amestec intrinsec un deşeu
precum cel constituit dintr-o sticlă cu etichetă de hârtie, căruia în mod sigur
îi poate fi asimilat cazul, precum cel din acţiunea principală, al cablurilor
compuse dintr-un nucleu de cupru acoperit cu un înveliş de PVC.
Interpretarea menţionată mai sus este susţinută nu doar de structura
generală şi de finalitatea listei verzi, dar şi de obiectivele generale care stau
la baza regimului comunitar în materie de transport de deşeuri. Amintim
într-adevăr că, astfel cum se prevede în mod expres în al 14-lea considerent
al regulamentului, scopul listei verzi este să excludă de la aplicarea
procedurilor normale de control transporturile de substanţe destinate
valorificării şi care nu prezintă riscuri pentru mediu şi pentru sănătatea
umană legate de tratarea acestora. Acest obiectiv se înscrie în perspectiva,
pe de o parte, a concentrării activităţii autorităţilor competente asupra
transporturilor de deşeuri care prezintă un risc concret pentru mediu, evitând
o aglomerare de notificări considerate ca nefiind indispensabile, şi, pe de
altă parte, a stimulării „comerţului” de recuperare prin intermediul
simplificării procedurilor prevăzute pentru transportul deşeurilor destinate
unui astfel de tip de tratament.
În raport cu aceste obiective, ar fi disproporţionat să se considere că
două substanţe care în sine nu prezintă riscuri pentru mediu aferente
valorificării acestora (a) nu beneficiază de regimul prevăzut în lista verde
doar pentru faptul că acestea se prezintă sub formă de amestec intrinsec,
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chiar dacă din cauza formei combinate a acestora valorificarea lor ecologică
raţională nu este compromisă în niciun fel, şi (b) sunt supuse în orice caz, în
pofida lipsei de riscuri, regimului de control mai riguros prevăzut pentru
transporturile de substanţe considerate periculoase (precum cele enumerate
în lista roşie). Pe de altă parte, abordarea restrictivă menţionată la punctul
anterior este exclusă prin raportare la însuşi obiectivul regulamentului.
Într-adevăr, dacă este adevărat că obiectivul regulamentului este în general
crearea unui regim armonizat al procedurilor de control prin intermediul
căruia să fie limitate transporturile de deşeuri în vederea asigurării protecţiei
resurselor naturale, trebuie cu toate acestea observat că întregul regim de
control se întemeiază pe distincţia fundamentală dintre operaţiunile de
„eliminare” sau de „valorificare” cărora le sunt destinate deşeurile. În timp
ce din perspectiva protecţiei mediului regulamentul tinde, prin intermediul
procedurilor de control, să limiteze transporturile transfrontaliere de
deşeuri destinate eliminării, în aplicarea principiilor „eliminării prin
mijloace proprii şi proximităţii”, aplicarea acestor principii este exclusă în
cazul deşeurilor destinate exclusiv valorificării. În privinţa acestora din
urmă, legiuitorul comunitar a prevăzut în schimb un regim de liberă
circulaţie în vederea stimulării valorificării, cu singura condiţie ca
transportul acestora să nu creeze pericole pentru mediu, lăsând operatorului
economic posibilitatea tratării unor astfel de tipuri de deşeuri în ţara şi în
cadrul întreprinderilor care propun condiţii economice mai avantajoase.
Rezultă că, în lumina obiectivelor menţionate mai sus şi a
simplificării procedurilor administrative şi de stimulare a reintroducerii
deşeurilor în circuitul economic productiv, combinaţiile de substanţe care
figurează în mod individual în lista verde pot fi considerate supuse
regimului prevăzut de listă chiar dacă nu sunt menţionate în formă
combinată şi în măsura în care sunt respectate condiţiile prevăzute la literele
(a) şi (b) din preambulul acesteia din urmă. În special, apreciem că
transporturile de deşeuri în forme combinate sunt supuse regimului prevăzut
în lista verde dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, îndeosebi (a) să fie
vorba despre combinaţii de două substanţe care sunt cuprinse în lista verde,
(b) aceste tipuri de deşeuri combinate să fie destinate valorificării în temeiul
Directivei nr. 75/442 şi (c) forma combinată a substanţelor în discuţie să nu
cauzeze o contaminare a acestora astfel încât să conducă la majorarea
riscurilor pentru mediu legate de valorificarea lor faţă de situaţia în care
acestea ar fi tratate separat. Drept urmare, în prezenta cauză, trebuie
verificat în primul rând faptul că respectivele cabluri sunt destinate
valorificării în ţara de destinaţie, asigurându-se în special că prima etapă de
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tratare la care vor fi supuse acestea este inclusă în operaţiunile de
„recuperare” conform calificării prevăzute în anexa B la Directiva nr.
75/442. În special, în ipoteza în care, de exemplu, prima tratare la care vor fi
supuse cablurile în discuţie constă în separarea nucleului de cupru de
învelişul de PVC, aceasta va trebui efectuată conform uneia dintre
operaţiunile incluse în anexa B la directiva menţionată pentru a putea fi
calificată ca „valorificare”. În al doilea rând, este necesar să se stabilească
dacă, ţinând cont de forma combinată, este oricum posibilă o valorificare
ecologică raţională a ambelor substanţe care compun cablurile şi dacă nu
există riscuri pentru mediu mai importante decât cele legate de valorificarea
cuprului şi a PVC-ului considerate separat. În susţinerea interpretării listei
verzi menţionate mai sus, amintim de asemenea că nu doar în ordinea
juridică spaniolă, şi anume a ţării de expediţie a deşeurilor, ci şi în ordinea
juridică a ţării de tranzit, Ţările de Jos, deşeuri compuse din combinaţii de
substanţe care figurează în lista verde, dar neincluse în această listă în formă
compusă, au fost considerate ca aparţinând listei verzi, cel puţin în hotărâri
judecătoreşti. Acest aspect rezultă, în privinţa Spaniei, din observaţiile
scrise depuse de OMS şi, în privinţa Ţărilor de Jos, din referirea cuprinsă în
decizia de trimitere a Rechtbank te Rotterdam la hotărârea din 11 mai 2005
a Rad Van State. Pe de altă parte, considerăm că această interpretare a listei
verzi nu poate fi contrazisă, astfel cum susţine în schimb guvernul olandez,
prin faptul că în lista respectivă sunt menţionate expres combinaţii de
substanţe care constau în deşeuri prevăzute individual în această listă,
precum „anvelopele uzate”, având codul GK 020, sau „aparatele fotografice
de unică folosinţă, fără baterii”, care au codul GO 050. Acestea din urmă
reprezintă combinaţii clasice de deşeuri în privinţa cărora se poate considera
că legiuitorul comunitar a intenţionat pur şi simplu să se exprime în mod
direct pentru motive de oportunitate şi cu titlu pur exemplificativ.
În acelaşi timp, nu există niciun impediment prin faptul că,
regulamentul în discuţie a fost înlocuit recent prin Regulamentul
nr. 1013/2006, care reglementează în mod specific transporturile
aşa-numitelor „amestecuri compuse” de deşeuri enumerate individual în
lista verde, dar care nu figurează în această listă în formă combinată,
prevăzând aplicabilitatea regimului listei verzi doar în cazul amestecurilor
care, pe lângă faptul că includ două substanţe „verzi”, sunt în plus prevăzute
într-o anexă specifică (III A) care va putea fi actualizată pe baza
propunerilor statelor membre, conform procedurii numite a comitologiei.
Această modificare a sistemului este într-adevăr justificată în mod clar de
cerinţa creării unui echilibru între protecţia mediului şi securitatea juridică,
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ce poate fi în mod cert îndeplinită mai bine prin trecerea de la un sistem
întemeiat pe hotărâri pronunţate în funcţie de fiecare caz în parte la un
sistem întemeiat pe norme detaliate care pot fi aplicate cu precizie. Cu toate
acestea, faptul că anterior acestei evoluţii legislative regimul aplicabil
prezenta caracteristicile pe care le-am evidenţiat anterior face ca noul regim
prevăzut de reglementarea recentă în materia transportului de deşeuri să nu
poată fi invocat în cadrul aplicării regimului vechi, în special în virtutea
principiului nulla poena sine lege (nicio pedeapsă nu există în afară de
lege), având în vedere faptul că, astfel cum demonstrează în mod concret
faptele din cauză, regimul în discuţie este destinat să se aplice în combinaţie
cu un sistem de sancţiuni de natură penală.
Concluzie: În lumina consideraţiilor de mai sus, Curtea a răspuns la
întrebările adresate de Rechtbank te Rotterdam în sensul că:
„1) Resturile de cabluri sunt cuprinse în codul GC 020 prevăzut
în lista verde (anexa II) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al
Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul
transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi ieşirea din
Comunitatea Europeană, dacă acestea fac sau au făcut parte din
echipamente electronice.
2) O combinaţie de substanţe din lista verde din Regulamentul
(CEE) nr. 259/93, care nu este cuprinsă ca atare în lista respectivă,
poate fi considerată ca fiind inclusă în aceasta şi suspusă regimului de
transport aferent acestei liste dacă transportul este efectuat în scopul
valorificării deşeului respectiv în ţara de destinaţie şi dacă sunt
respectate condiţiile prevăzute la literele (a) şi (b) din preambulul listei
verzi.
3) În cazul unor combinaţii de mai multe substanţe din lista
verde din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 nu este necesar ca acestea din
urmă să fie transportate sau să fie oferite separat pentru a se aplica
regimul prevăzut în lista verde cu privire la transportul acestora”.
8.3. Acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor: Comisia
Comunităţilor Europene împotriva Republicii Finlanda (adaptat după CEJ
2007, Cauza C-342/05, p. I-04713)
Obiectul cauzei: „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat
membru — Directiva nr. 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale —
Specii de faună şi floră sălbatică — Vânarea lupilor”. În cauza C-342/05,
având ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor formulată
în temeiul articolului 226 TCE, introdusă la 14 septembrie 2005, Comisia
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Comunităţilor Europene are calitatea de reclamantă, iar Republica Finlanda
are calitatea de pârâtă.
Prin cererea introductivă, Comisia solicită Curţii să constate că, prin
autorizarea vânătorii de lupi fără a respecta motivele de derogare consacrate
la articolul 16, alineatul (1) din Directiva nr. 92/43/CEE a Consiliului din 21
mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi
floră sălbatică (JO L 206, p. 7, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 109, denumită în
continuare „Directiva Habitate”), Republica Finlanda nu şi-a îndeplinit
obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 12, alineatul (1) şi al articolului
16, alineatul (1) din această directivă.
Cadrul normativ:
Dreptul comunitar. Directiva Habitate: Conform articolului 12,
alineatul (1) din Directiva Habitate: „Statele membre iau măsurile necesare
pentru a institui un sistem de protecţie riguroasă a speciilor de animale
enumerate în anexa IV litera (a) în aria lor de extindere, interzicând:
(a) orice formă de capturare sau ucidere deliberată a specimenelor din
aceste specii în natură; […]”.
Anexa IV a Directivei Habitate este intitulată „Speciile de animale
şi plante de importanţă comunitară care au nevoie de protecţie strictă”.
Această anexă IV, la litera (a), astfel cum a fost modificată prin Actul
privind condiţiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a
Regatului Suediei şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea
Europeană [JO 1994, C 241, p. 21, şi JO 1995, L 1, p. 1, denumită în
continuare „Anexa IV litera (a)”], menţionează specia următoare: „Canis
lupus (cu excepţia populaţiilor finlandeze din interiorul zonei de gestionare
a renilor, astfel cum a fost definită la alineatul 2 din legea finlandeză
nr. 848/90 din 14 septembrie 1990 referitoare la gestionarea renilor)”.
Articolul 16, alineatul (1) din Directiva Habitate prevede: „Statele
membre pot deroga de la dispoziţiile articolelor 12, 13, 14 şi 15 literele (a)
şi (b), cu condiţia ca derogarea să nu afecteze negativ menţinerea
populaţiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător de conservare
în aria lor de extindere naturală şi în măsura în care nu există o alternativă
satisfăcătoare la derogare, în următoarele scopuri: (a) pentru a proteja fauna
şi flora sălbatică şi pentru a conserva habitatele naturale; (b) pentru a evita
daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor,
exploataţiilor piscicole, apelor şi altor forme de proprietate; (c) în folosul
sănătăţii şi siguranţei publice sau pentru alte motive cruciale de interes
public major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic şi în situaţii
care ar avea efecte benefice de importanţă majoră asupra mediului; […]”.
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Stadiul de conservare a speciilor este definit la articolul 1, litera (i)
din Directiva Habitate: „(i) stadiul de conservare a unei specii înseamnă
efectul unui ansamblu de factori care influenţează specia respectivă, putând
afecta aria de extindere naturală pe termen lung a speciei şi abundenţa
populaţiei acesteia pe teritoriul prevăzut la articolul 2; «Stadiul de
conservare» este considerat «corespunzător» dacă:
– datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că
specia se menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale
naturale
şi
– aria de extindere naturală a speciei nu se reduce şi nici nu ameninţă să se
reducă în viitorul apropiat
şi
– specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un
habitat suficient de extins pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung”.
Reglementarea națională (finlandeză): Din dosarul prezentat Curţii
reiese că articolele 12 şi 16 din Directiva Habitate au fost transpuse în
dreptul finlandez referitor la vânătoare în termeni care sunt în mod sensibil
identici. În ceea ce priveşte autorizaţia de sacrificare a lupilor, există totuşi
reglementări speciale. Vânătoarea de lupi este autorizată, în fiecare caz în
parte, de către districtul competent de protecţie a vânatului. În schimb,
limitele superioare regionale de vânătoare, mai precis numărul maxim de
lupi care poate fi vânat în fiecare district în cursul perioadei de vânătoare
cuprinse între 1 noiembrie şi 31 martie, sunt stabilite de Ministerul
Agriculturii şi Pădurilor. Aceste limite sunt stabilite astfel încât, populaţia
de lupi să nu fie periclitată în districtele respective. Se ţine cont de
ansamblul cunoştinţelor referitoare la mortalitatea acestor animale, în
special de aceea care rezultă din accidente rutiere şi din activităţi umane.
Pentru a autoriza vânătoarea, districtele de protecţie a vânatului trebuie să
examineze dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 16,
alineatul 1 din Directiva Habitate, care a fost transpus în dreptul intern. Pe
de altă parte, atunci când este atinsă o limită superioară regională de
vânătoare, depăşirea acesteia nu este posibilă decât cu respectarea
condiţiilor prevăzute la articolul 16, alineatul 1 şi necesită o autorizaţie
ministerială specială. În plus, deşi forţele de poliţie pot sacrifica animale în
circumstanţe excepţionale, acestea nu o pot face decât dacă sunt respectate
condiţiile menţionate anterior.
Procedura precontencioasă: Comisia a iniţiat procedura de
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea către Republica
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Finlanda a unei scrisori de punere în întârziere datată 10 aprilie 2001. După
ce acest SM a răspuns la punerea în întârziere printr-o scrisoare din 6 iulie
2001, Comisia a emis la 26 iunie 2002 un aviz motivat. Aceasta indica în
avizul motivat faptul că vânătoarea de lupi, astfel cum a fost autorizată, nu
îndeplinea condiţiile prevăzute la articolul 16, alineatul 1 din Directiva
Habitate, întrucât, în Finlanda, stadiul de conservare a lupilor nu era
corespunzător, iar permisele de vânătoare erau eliberate fără a se stabili o
legătură cu indivizii care cauzează pagube importante. Republica Finlanda a
răspuns la acest aviz motivat printr-o scrisoare din 28 august 2002. Cu toate
acestea, considerând că neîndeplinirea obligaţiilor imputată subzista, la 14
septembrie 2005, Comisia a introdus prezenta acţiune.
Cu privire la acţiune:
- Argumentele părţilor: Mai întâi, Comisia precizează că, în
Finlanda, întrucât lupul constituie o specie aflată în pericol, stadiul de
conservare a acesteia nu poate fi considerat corespunzător în acest stat
membru. În continuare, Comisia susţine că practica finlandeză care constă
în autorizarea vânătorii ca acţiune de prevenire ar fi contrară articolului 16,
alineatul 1 din Directiva Habitate. Într-adevăr, atunci când se consideră că
este foarte posibil ca un lup să cauzeze pagube importante, aceste pagube ar
putea fi evitate, în general, altfel decât prin sacrificarea preventivă. S-ar
putea avea în vedere utilizarea substanţelor repulsive, a parfumurilor, a
gardurilor electrice sau altele, închiderea vitelor sau a câinilor pe timpul
nopţii sau chiar repararea pagubelor cauzate. Atunci când permisele de
vânătoare sunt eliberate cu titlu preventiv, nu mai există probabilitatea ca
sacrificările să vizeze lupii care cauzează pagube importante. Indiferent de
situaţie, aceste permise ar fi eliberate de autorităţile finlandeze fără să se fi
stabilit în mod corespunzător o legătură cu indivizii care cauzează astfel de
pagube. În aceste condiţii, vânătoarea nu ar reprezenta un mijloc foarte
eficient de prevenire a unor astfel de pagube. În sfârşit, Comisia invocă
faptul că nu sunt justificate cotele teritoriale anuale stabilite în avans de
către Ministerul Agriculturii şi Pădurilor pentru o perioadă limitată, întrucât
derogările de la sistemul de protecţie riguroasă trebuie apreciate
independent de perioada în cauză şi luate în considerare în mod separat în
ceea ce priveşte fiecare permis de vânătoare, în conformitate cu articolul 16,
alineatul 1 din Directiva Habitate. Pe de altă parte, practica autorităţilor
finlandeze ar conduce la o situaţie în care unii lupi pot fi sacrificaţi în mod
legal, deşi limita maximă stabilită de Ministerul Agriculturii şi Pădurilor
este cu mult depăşită. Astfel, în cursul sezonului 2003-2004, în special, deşi
limita maximă ar fi fost stabilită la opt lupi, ar fi fost acordate unsprezece

304

permise derogatorii, iar două permise ar fi fost eliberate în plus de poliţie. În
final, în cursul acestui sezon, ar fi fost sacrificaţi doisprezece lupi.
Comisia concluzionează că, dat fiind că stadiul de conservare a
lupului în Finlanda nu este corespunzător, că pot fi puse în aplicare alte
soluţii şi că permisele de vânătoare sunt eliberate fără să se fi stabilit în mod
corespunzător o legătură cu indivizii care cauzează pagube importante,
vânătoarea de lupi este autorizată în Finlanda într-o măsură care nu respectă
condiţiile prevăzute la articolul 16, alineatul 1 din Directiva Habitate.
Guvernul finlandez invocă faptul că vânătoarea de lupi necesită un
permis care poate fi obţinut printr-o cerere scrisă şi motivată în care să se
menţioneze teritoriul şi numărul de animale avute în vedere, depusă la
districtul local de protecţie a vânatului. Acest district, întrucât dispune de
cunoştinţe adecvate referitoare la zona sa, ar examina dacă vânătoarea
împiedică menţinerea unui nivel corespunzător de conservare a speciei, dacă
este posibil să se prezinte o alternativă satisfăcătoare şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile în materie de derogare prevăzute la articolul 16, alineatul 1. În
plus, deciziile de eliberare a permiselor de vânătoare ar fi luate în egală
măsură în funcţie de o limită superioară regională de specimene care pot fi
vânate în fiecare district de protecţie a vânatului, stabilită de Ministerul
Agriculturii şi Pădurilor şi care corespunde cantităţii de specimene care pot
fi eliminate biologic, fără ca populaţiile să fie puse în pericol. Prin urmare,
nu ar fi vorba despre un contingent care trebuie realizat sau epuizat.
Guvernul finlandez susţine că practica sa nu împiedică menţinerea, în
Finlanda, a unei stări de conservare corespunzătoare a populaţiei de lupi.
Într-adevăr, aceasta ar fi crescut în mod considerabil în ultimii ani. Acelaşi
lucru ar fi valabil şi pentru zona geografică de populare. De altfel, datele de
dinamică a populaţiei pentru specia respectivă ar indica faptul că specia se
poate menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale.
În ceea ce priveşte condiţia întemeiată pe „lipsa unei alternative
satisfăcătoare”, respectivul guvern invocă faptul că, în măsura posibilului,
sunt utilizate diverse mijloace, separat sau combinate, cu scopul de a
preveni sau de a diminua pagubele cauzate de lupi. În orice caz, districtele
de protecţie a vânatului iau în considerare orice alternativă satisfăcătoare
înainte de a elibera un permis de vânătoare. În această privinţă, guvernul
finlandez insistă asupra faptului că soluţiile de înlocuire la care se referă
Comisia în speţă nu sunt, totuşi, adaptate pentru fiecare caz particular. În
opinia acestui guvern şi contrar susţinerilor Comisiei, articolul 16, alineatul
1 din Directiva Habitate nu interzice să se deroge de la sistemul de protecţie
riguroasă în scopul de a preveni pagube importante. De asemenea, ar fi
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inexact faptul că deciziile prin care autorităţile naţionale competente
eliberează permise de vânătoare de lupi nu conţin identificarea lupilor care
provoacă pagube importante. Într-adevăr, aceste decizii ar stabili în mod
precis zonele geografice acoperite de acele permise şi care adăpostesc lupii
ce cauzează astfel de pagube. Cu toate acestea, lupul fiind un animal care
trăieşte în haită, permisele de vânătoare nu pot identifica întotdeauna
specimenul sau specimenele care cauzează aceste pagube. Totuşi, atunci
când indivizii în cauză care aparţin unei haite sunt cunoscuţi, aceştia ar face
obiectul permiselor de vânătoare eliberate. Pe de altă parte, atunci când
animalul respectiv se deplasează singur, permisul de vânătoare ar putea, de
asemenea, să îl vizeze în mod individual.
- Aprecierea Curţii: Comisia nu contestă nici reglementarea
finlandeză, niciun caz concret de sacrificare a lupilor, ci critică practica
administrativă a autorităţilor finlandeze în materie de vânătoare de lupi. Or,
chiar dacă reglementarea naţională aplicabilă este, în sine, compatibilă cu
dreptul UE, o neîndeplinire a obligaţiilor de către un stat membru poate
decurge din existenţa unei practici administrative care încalcă acest drept (a
se vedea hotărârea din 27 aprilie 2006, Comisia/Germania, C-441/02, Rec.,
p. I-3449). În această privinţă, reiese dintr-o jurisprudenţă constantă că, în
cadrul unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor,revine
Comisiei sarcina de a stabili existenţa pretinsei neîndepliniri a obligaţiei.
Comisia este cea care trebuie să prezinte Curţii elementele necesare pentru
ca aceasta să verifice existenţa neîndeplinirii obligaţiilor, fără a se putea
întemeia pe o prezumţie oarecare (a se vedea în special hotărârea din 6
noiembrie 2003, Comisia/Regatul Unit, C-434/01, Rec., p. I-13239, şi
hotărârea Comisia/Germania, C-441/02, Rec., p. I-3449).
Astfel, în cadrul prezentei acţiuni, revine Comisiei sarcina de a
dovedi că practica urmată în Finlanda aduce atingere sistemului de protecţie
riguroasă a lupului ca specie care figurează în anexa IV litera (a) prevăzut la
articolul 12, alineatul 1 din Directiva Habitate, pentru motivul că derogările
de la acest sistem nu sunt acordate cu respectarea condiţiilor prevăzute la
articolul 16, alineatul 1 din această directivă (a se vedea în acest sens
hotărârea Comisia/Regatul Unit, C-434/01, Rec., p. I-13239).
Întrucât această ultimă dispoziţie prevede un regim de exceptare care
trebuie să fie de strictă interpretare şi să atribuie autorităţii cu putere de
decizie sarcina probei existenţei condiţiilor cerute pentru fiecare derogare,
SM sunt obligate să garanteze că orice intervenţie care aduce atingere
speciilor protejate nu este autorizată decât pe baza unor decizii care conţin o
motivare precisă şi adecvată care face referire la motivele, la condiţiile şi la
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cerinţele prevăzute la articolul 16, alineatul 1 din Directiva Habitate (a se
vedea în acest sens hotărârea din 8 iunie 2006, WWF Italia şi alţii, C-60/05,
Rec., p. I-5083).
În speţă, este cert că:
– Autorităţile finlandeze autorizează în fiecare an, în mod limitat,
vânătoarea de lupi cu titlu derogatoriu;
– Conform raportului referitor la ameninţarea care planează asupra speciilor
în Finlanda în 2000, publicat în cursul anului 2001 de Ministerul Mediului
şi de Centrul Finlandez pentru Mediu [Pertti Rassi, Aulikki Alanen, Tiina
Kanerva ja Ilpo Mannerkoski: (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus 2000.
Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä. Ympäristöministeriö & Suomen
ympäristökeskus, Helsinki 2001], lupul este clasificat printre speciile aflate
în pericol în Finlanda;
– În acest raport, se menţionează că numărul de indivizi capabili să se
reproducă este mai mic de 50, cifră care constituie limita sub care există un
pericol critic de extincţie;
– Conform punctului 7.2 din planul de gestionare a populaţiei de lupi,
publicat în 2005 de Ministerul Agriculturii şi Pădurilor (denumit în
continuare „Planul de gestionare”), se poate estima că, în Finlanda, ar trebui
să existe 20 de cupluri reproducătoare pentru a se garanta menţinerea pe
termen lung a populaţiei de lupi drept componentă viabilă a habitatelor
naturale;
– În ceea ce priveşte anii 2001, 2002, 2003 şi 2004, conform punctului 2.1.5
din Planul de gestionare, numărul de cupluri reproducătoare era estimat la
respectiv 11, 12, 13 şi 16.
În consecinţă, reiese că, având în vedere criteriul prevăzut la
articolul 1, litera i, prima liniuţă din Directiva Habitate, stadiul de
conservare a lupului în Finlanda nu era corespunzător la momentul expirării
termenului stabilit în avizul motivat. Or, articolul 16, alineatul 1 din această
directivă face din stadiul corespunzător de conservare a populaţiilor
speciilor respective în aria lor de extindere naturală o condiţie necesară şi
prealabilă pentru acordarea derogărilor pe care le prevede (a se vedea
hotărârea din 10 mai 2007, Comisia/Austria, C-508/04, punctul 115). În
aceste circumstanţe, acordarea unor astfel de derogări ar rămâne posibilă cu
titlu excepţional atunci când este stabilit în mod corespunzător că nu sunt de
natură să agraveze stadiul necorespunzător de conservare a populaţiilor
amintite sau să împiedice readucerea acestora la un stadiu de conservare
corespunzător. Într-adevăr, asemenea consideraţiilor formulate de Comisie,
în special la punctele 47-51 din secţiunea a III-a din orientările sale privind
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protecţia strictă a speciilor de animale de interes comunitar prevăzută prin
Directiva Habitate (Guidance document on the strict protection of animal
species of community interrest provided by the „Habitats” Directive
92/43/EEC, versiunea finală, februarie 2007), nu este exclus ca sacrificarea
unui număr limitat de specimene să nu aibă incidenţă asupra obiectivului
menţionat la articolul 16, alineatul 1 din Directiva Habitate, care constă în
menţinerea, într-un stadiu de conservare corespunzător, a populaţiei de lupi
în aria sa de extindere naturală. Prin urmare, o astfel de derogare ar fi neutră
pentru specia respectivă.
Din două decizii de eliberare a permisului de vânătoare de lupi, luate
de autorităţile finlandeze înainte ca scrisoarea de punere în întârziere să fie
trimisă Republicii Finlanda de către Comisie şi depuse la Curte de către
aceasta din urmă, reiese că autorităţile respective au permis, în aceste două
cazuri, vânarea unui număr determinat de lupi într-o zonă geografică bine
delimitată, însă fără a se întemeia pe o evaluare a stării de conservare a
speciei, fără a furniza o motivare precisă şi adecvată cu privire la lipsa unei
alternative satisfăcătoare şi fără a identifica cu precizie lupii care cauzează
pagube importante şi care puteau fi sacrificaţi. Or, astfel de decizii care, pe
de o parte, nu se întemeiază pe o evaluare a impactului avut de sacrificarea
lupilor, pe care o autorizează, asupra menţinerii într-un stadiu de conservare
corespunzător a populaţiei acestei specii în aria sa de extindere naturală şi
care, pe de altă parte, nu cuprind o motivare precisă şi adecvată cu privire la
lipsa unei alternative satisfăcătoare, sunt contrare articolului 16, alineatul 1
din Directiva Habitate. Cu toate acestea, trebuie amintit că, Comisia nu
intenţionează, prin prezenta acţiune, să denunţe cazuri concrete, ci critică
practica administrativă a autorităţilor finlandeze în materie de vânătoare de
lupi. În această privinţă, Curtea s-a pronunţat în sensul că, în cazul în care
comportamentul unui stat, constând într-o practică administrativă contrară
cerinţelor dreptului comunitar, poate fi de natură să constituie o
neîndeplinire a obligaţiilor în sensul articolului 226 TCE, această practică
administrativă trebuie să prezinte un anumit grad de continuitate şi de
generalitate. În plus, astfel cum rezultă dintr-o jurisprudenţă constantă,
existenţa unei neîndepliniri a obligaţiilor trebuie apreciată în funcţie de
situaţia din statul membru, astfel cum aceasta se prezenta la momentul
expirării termenului stabilit în avizul motivat (a se vedea în special
hotărârea din 26 aprilie 2005, Comisia/Irlanda, C-494/01, Rec., p. I-3331).
În acest caz, Comisia nu a prezentat niciuna dintre deciziile referitoare la
eliberarea de permise de vânătoare de lupi pe care autorităţile finlandeze
le-au luat ulterior deciziilor menţionate în prezenta hotărâre, cu excepţia a
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două decizii datând din 2006, la care face referire pentru a pune în evidenţă
progresul realizat între timp în materie de către autorităţile finlandeze. De
altfel, Comisia, care nu a invocat niciodată în cadrul prezentei proceduri o
lipsă de cooperare loială a respectivelor autorităţi cu privire la comunicarea
deciziilor care au dus la eliberarea permiselor de vânătoare, nu a prezentat
Curţii nicio decizie de acest tip care să dateze din perioada ce corespunde
sfârşitului procedurii precontencioase şi care să poată furniza Curţii
elementele necesare pentru verificarea temeiniciei motivelor invocate. În
plus, trebuie amintit că numărul de cupluri reproducătoare a trecut de la 11
la 16 în perioada corespunzătoare anilor 2001-2004. Mai mult, nu se
contestă că, în cursul aceleiaşi perioade, numărul total al lupilor prezenţi pe
teritoriul finlandez a trecut de la 110-130 de specimene la 185-200 de
specimene.
Aceste date, deşi nu sunt în sine concludente, sunt, în orice caz, de
natură să demonstreze că, în pofida vânătorii de lupi autorizată în Finlanda
cu titlu derogatoriu, stadiul de conservare a speciei respective s-a ameliorat
în mod sensibil şi constant în acest stat membru în cursul perioadei cuprinse
între faza precontencioasă şi o parte semnificativă a celei care precedă
introducerea prezentei acţiuni. Astfel, Comisia nu a adus elemente de probă
suficiente cu privire la existenţa unei practici administrative constând,
pentru autorităţile finlandeze, în eliberarea permiselor de vânătoare de lupi
fără a se întemeia pe o evaluare a stării de conservare a speciei sau fără a
furniza o motivare precisă şi adecvată a lipsei unei alternative satisfăcătoare.
În ceea ce priveşte motivul Comisiei întemeiat pe faptul că permisele
de vânătoare sunt eliberate cu titlu preventiv sau, în orice caz, fără să se fi
stabilit în mod corespunzător o legătură cu indivizii care cauzează pagube
importante, trebuie să se constate că, astfel cum a subliniat şi avocatul
general, articolul 16, alineatul 1 din Directiva Habitate nu impune
producerea unor pagube importante ca element prealabil pentru adoptarea
măsurilor derogatorii. Cu toate acestea, este adevărat că guvernul finlandez
recunoaşte că, întrucât lupul este un animal care trăieşte în general în haită,
permisele de vânătoare nu ar putea viza întotdeauna specimenul sau
specimenele care cauzează pagube importante. Deşi, nu este exclus a priori
că autorizarea sacrificării unuia sau a mai multor indivizi dintr-o haită de
lupi, dintre care anumite specimene cauzează sau pot cauza astfel de
pagube, poate preveni, elimina sau reduce aceste pagube, trebuie să se
constate că elementele din dosar nu sunt de natură să confirme această
ipoteză. În această privinţă, trebuie să se sublinieze că, potrivit unei anumite
opinii, o vânătoare permanentă ar face ca lupii să se ferească de om şi ar
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contribui, prin urmare, la reducerea pagubelor, în timp ce, potrivit unei alte
opinii, vânarea lupilor care aparţin unor haite ar determina o înmulţire a
pagubelor. Pe de altă parte, se precizează că sunt disponibile puţine studii
biologice cu privire la acest subiect. În aceste condiţii, motivul Comisiei
întemeiat pe faptul că permisele de vânătoare sunt eliberate cu titlu
preventiv trebuie admis.
Referitor la circumstanţa potrivit căreia deciziile de eliberare a
permiselor de vânătoare de lupi sunt supuse şi unei limite superioare
regionale de specimene care pot fi sacrificate în fiecare district de protecţie
a vânatului, aceasta nu poate fi considerată ca fiind contrară articolului 16,
alineatul 1 din Directiva Habitate. Într-adevăr, această limită, care este
stabilită în funcţie de cantitatea de specimene care pot fi suprimate fără a
pune în pericol specia respectivă, constituie numai cadrul în care districtele
de protecţie a vânatului pot elibera permise de vânătoare atunci când, în
plus, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 16, alineatul 1 din
Directiva Habitate.
Faptul că, în cursul sezonului 2003-2004, limita în discuţie a fost în
realitate depăşită, nu poate fi, în sine, suficient pentru a dovedi că
autorităţile finlandeze au eliberat permise de vânătoare într-o măsură care
poate dăuna menţinerii într-un stadiu de conservare corespunzător a
populaţiilor de lupi în aria lor de extindere naturală.
Rezultă din cele ce precedă că, prin autorizarea vânătorii de lupi cu
titlu preventiv, fără să se fi stabilit că acesta este de natură să prevină
pagube importante în sensul articolului 16, alineatul 1, litera b din Directiva
Habitate, Republica Finlanda nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în
temeiul articolului 12, alineatul 1 şi al articolului 16, alineatul 1, litera (b)
din această directivă şi că acţiunea Comisiei trebuie respinsă cu privire la
restul motivelor.
Cu privire la cheltuielile de judecată : În temeiul articolului 69,
alineatul 3, primul paragraf din Regulamentul de procedură, Curtea poate să
repartizeze cheltuielile de judecată sau poate decide ca fiecare parte să
suporte propriile cheltuieli de judecată, în special în cazul în care părţile cad
în pretenţii cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere. Întrucât, în
speţă, părţile au căzut în pretenţii cu privire la unul sau la mai multe capete
de cerere, se impune să se decidă ca fiecare parte să suporte propriile
cheltuieli de judecată. Pentru aceste motive, Curtea declară şi hotărăşte:
1) Prin autorizarea vânătorii de lupi cu titlu preventiv, fără să se
fi stabilit că acesta este de natură să prevină pagube importante în
sensul articolului 16, alineatul 1, litera b din Directiva nr. 92/43/CEE a
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Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi
a speciilor de faună şi floră sălbatică, Republica Finlanda nu şi-a
îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 12, alineatul 1 şi
al articolului 16, alineatul 1, litera b din această directivă.
2) Respinge acţiunea cu privire la restul motivelor.
3) Comisia Comunităţilor Europene şi Republica Finlanda
suportă propriile cheltuieli de judecată.
8.4. Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor: Comisia
Comunităţilor Europene împotriva Regatului Spaniei (adaptat după CEJ
2007, Cauza C-186/06, p. I-12093)
Prin cererea introductivă, Comisia Comunităţilor Europene solicită
Curţii să constate că, în ceea ce priveşte proiectul de irigare a zonei irigabile
a canalului Segarra-Garrigues, în provincia Lérida, Regatul Spaniei nu şi-a
îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolelor 2, 3 şi al articolului,
alineatele 1 şi 4 din Directiva nr. 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie
1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, p. 1, denumită în
continuare „Directiva Păsări”).
Cadrul juridic:
Dreptul UE: În temeiul articolului 2 din directiva „”, Statele membre
iau măsurile necesare pentru a menţine populaţia tuturor speciilor de păsări
care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre
pentru care se aplică Tratatul CE la un nivel care să îndeplinească condiţiile
ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinând seama în acelaşi timp de condiţiile
economice şi de recreere sau pentru a adapta populaţia acestor specii la
nivelul respectiv. Articolul 3 din Directiva „Păsări” are următorul cuprins:
„(1) Ţinând seama de cerinţele articolului 2, statele membre iau măsurile
care se impun pentru a conserva, menţine sau restabili o diversitate şi o
suprafaţă pentru habitate suficientă pentru toate speciile de păsări
menţionate la articolul 1. (2) Conservarea, menţinerea şi restabilirea
biotopurilor şi a habitatelor presupun, în primul rând, următoarele măsuri:
(a) crearea unor arii protejate;
(b) întreţinerea şi gestionarea habitatelor situate în interiorul şi în afara
zonelor de protecţie, conform nevoilor ecologice;
(c) restabilirea biotopurilor distruse;
(d) crearea de biotopuri”.
Articolul 4 din directiva „Păsări” prevede: „(1) Speciile menţionate
la anexa I constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a
habitatelor acestora pentru a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în
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aria de răspândire. În acest context, se ţine seama de următoarele specii de
păsări:
(a) specii pe cale de dispariţie;
(b) specii vulnerabile la anumite schimbări ale habitatului lor;
(c) specii considerate rare din cauza efectivului redus al populaţiilor sau a
distribuţiei locale limitate;
(d) alte specii care necesită o atenţie specială din cauza naturii specifice a
habitatului lor.
Tendinţele şi variaţiile efectivului populaţiilor sunt luate în
considerare ca bază pentru evaluare.
Statele membre clasifică în special cele mai adecvate teritorii, ca
număr şi suprafaţă, ca arii de protecţie specială pentru conservarea acestor
specii, ţinând seama de condiţiile de protecţie din zona geografică maritimă
şi de uscat în care se aplică prezenta directivă.[…]
(4) Cu privire la zonele de protecţie menţionate anterior la alineatele 1 şi 2,
statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a evita poluarea sau
deteriorarea habitatelor sau orice alt efect negativ asupra păsărilor, atâta
timp cât acestea au relevanţă în contextul obiectivelor prezentului articol.
Statele membre depun eforturi pentru a evita poluarea sau deteriorarea
habitatelor şi în afara zonelor de protecţie”.
Articolul 6, alineatul 2 din Directiva nr. 92/43/CEE a Consiliului din
21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună
şi floră sălbatică (JO L 206, p. 7, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 109, denumită
în continuare „Directiva „habitate”) prevede: „Statele membre iau măsurile
necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare,
deteriorarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi
perturbarea speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii, în
măsura în care perturbările respective ar putea fi relevante în sensul
obiectivelor prezentei directive”.
Situaţia de fapt şi procedura precontencioasă: În 2001, Comisia a
primit o plângere potrivit căreia proiectul de irigare a zonei irigabile a
canalului Segarra-Garrigues ar aduce atingere singurelor două arii
importante pentru conservarea păsărilor de stepă din Catalonia, cunoscute şi
sub denumirea „Important Bird Areas” (denumite în continuare „IBA”),
identificate sub numerele 142 şi 144 în inventarul IBA din 1998. Prin
scrisoarea din 22 noiembrie 2001, Comisia a solicitat Regatului Spaniei
informaţii privind, printre altele, proiectul menţionat, precum şi clasificarea
teritoriilor cuprinse în IBA 142 şi 144 ca Arii de Protecţie Specială
(denumite în continuare „APS”). Întrucât răspunsurile şi informaţiile
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transmise de autorităţile spaniole nu au fost considerate satisfăcătoare de
către Comisie, la 1 aprilie 2004, aceasta a adresat Regatului Spaniei o
scrisoare de punere în întârziere invocând aplicarea incorectă a directivei
„Păsări” ca urmare a faptului că acesta nu a clasificat APS suficiente ca
număr şi suprafaţă, în special în zona canalului Segarra-Garrigues afectată
de proiectul de irigare, şi a faptului că a autorizat acest proiect care ar
determina deteriorarea şi chiar distrugerea habitatului mai multor specii de
păsări enumerate în anexa I din directiva menţionată. Autorităţile spaniole
au răspuns la scrisoarea de punere în întârziere printr-o scrisoare din 21
iunie 2004. Considerând că încălcarea directivei „Păsări” nu încetase,
Comisia a emis un aviz motivat la 14 decembrie 2004 prin care invita
Regatul Spaniei să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestui aviz
într-un termen de două luni de la primire. Considerând nesatisfăcător
răspunsul la avizul motivat, trimis la 4 martie 2005 de către autorităţile
spaniole, Comisia a decis să introducă prezenta acţiune.
Cu privire la acţiune: În cadrul acţiunii formulate, Comisia
precizează că aceasta nu priveşte clasificarea insuficientă de APS, ci
autorizarea proiectului de irigare a zonei irigabile a canalului
Segarra-Garrigues şi consecinţele dăunătoare ale acestui proiect pentru
anumite specii de păsări menţionate în anexa I a Directivei „Păsări”.
Cu privire la admisibilitate:
- Argumentele părţilor: Regatul Spaniei arată, în primul rând, că, în
avizul motivat şi în cererea introductivă, Comisia a extins obiectul
procedurii, deoarece, în scrisoarea de punere în întârziere, Regatul Spaniei
nu fusese invitat să prezinte observaţii decât cu privire la încălcarea
articolului 4, alineatele 1 şi 4 din directiva „Păsări”, şi nu cu privire la
încălcarea articolelor 2 şi 3 din această directivă. În al doilea rând, Regatul
Spaniei susţine că cererea introductivă nu furnizează niciun argument pentru
a determina care obligaţii dintre cele impuse prin articolul 4, alineatul 1 din
directiva „Păsări” au fost încălcate. Deşi subliniază, pe de o parte, existenţa
unui raport strâns între articolele 2-4 din directiva „Păsări” şi, pe de altă
parte, faptul că alineatul 1 completează alineatul 4 al articolului 4 din
această directivă, Comisia lasă la aprecierea Curţii oportunitatea de a
analiza motivele prezentate numai prin prisma articolului 4, alineatul 4 din
directiva „Păsări”.
- Aprecierea Curţii: În ceea ce priveşte primul aspect invocat de
statul membru pârât, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudenţe
constante, scrisoarea de punere în întârziere adresată de către Comisie
statului membru şi, ulterior, avizul motivat emis de Comisie delimitează
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obiectul litigiului care, din acel moment, nu mai poate fi extins. Într-adevăr,
posibilitatea pentru statul membru în cauză de a-şi prezenta observaţiile
reprezintă, chiar dacă acesta consideră că nu trebuie să facă uz de aceasta, o
garanţie esenţială urmărită de tratat, iar respectarea sa constituie o cerinţă
esenţială de formă pentru regularitatea procedurii de constatare a
neîndeplinirii obligaţiilor de către un stat membru. În consecinţă, avizul
motivat şi acţiunea Comisiei trebuie să se bazeze pe aceleaşi motive ca şi
cele din scrisoarea de punere în întârziere care declanşează procedura
precontencioasă (a se vedea hotărârea din 29 septembrie 1998,
Comisia/Germania, C-191/95, Rec., p. I-5449, şi hotărârea din 14 iunie
2007, Comisia/Belgia, C-422/05). Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite,
nu se poate considera că o astfel de neregularitate este înlăturată prin faptul
că statul membru pârât a formulat observaţii cu privire la avizul motivat (a
se vedea hotărârea din 11 iulie 1984, Comisia/Italia, 51/83, Rec., p. 2793,
punctele 6 şi 7).
În prezenta cauză, nu se contestă faptul că scrisoarea de punere în
întârziere nu conţinea nicio menţiune a unei pretinse încălcări de către
Regatul Spaniei a articolelor 2 şi 3 din directiva „Păsări”.
Prin urmare, acţiunea este inadmisibilă în măsura în care priveşte
motivele întemeiate pe încălcarea articolelor 2 şi 3 din respectiva directivă.
În ceea ce priveşte al doilea aspect invocat de Regatul Spaniei,
trebuie amintit că avizul motivat şi acţiunea, menţionate la articolul 226
TCE, trebuie să se bazeze pe aceleaşi motive şi argumente şi trebuie să
prezinte criticile în mod coerent şi precis, astfel încât să permită statului
membru şi Curţii să înţeleagă exact întinderea pretinsei încălcări a dreptului
comunitar, condiţie necesară pentru ca respectivul stat să îşi poată valorifica
în mod util mijloacele de apărare şi Curtea să poată verifica existenţa
pretinsei neîndepliniri a obligaţiilor (a se vedea hotărârea din 1 decembrie
1993, Comisia/Danemarca, C-234/91, Rec., p. I-6273, hotărârea din 4 mai
2006, Comisia/Regatul Unit, C-98/04, Rec., p. I-4003). În speţă, în
scrisoarea de punere în întârziere şi în avizul motivat, Comisia a imputat
Regatului Spaniei încălcarea articolului 4, alineatul 1 din directiva „Păsări”
pentru motivul că APS clasificate de autorităţile spaniole, în special în zona
afectată de proiectul de irigare a canalului Segarra-Garrigues, nu sunt
suficiente pentru a proteja teritoriile cele mai adecvate ca număr şi suprafaţă
în privinţa mai multor specii incluse în anexa I din această directivă. Cu
aceeaşi ocazie, Comisia a imputat Regatului Spaniei neîndeplinirea
obligaţiilor care îi revin în temeiul articolului 4, alineatul 4 din directiva
menţionată, motiv întemeiat pe faptul că executarea proiectului respectiv ar
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determina un risc evident de deteriorare a habitatului speciilor de păsări de
stepă prezente în aria respectivă. Or, după cum s-a arătat, acţiunea nu
priveşte clasificarea insuficientă de APS, ci autorizarea proiectului de
irigare a zonei irigabile a canalului Segarra-Garrigues şi consecinţele
dăunătoare ale acestui proiect pentru anumite specii de păsări protejate. Cu
toate acestea, Comisia îşi menţine motivul întemeiat pe încălcarea de către
Regatul Spaniei a articolului 4, alineatul 1 din directiva „Păsări” nu ca
urmare a unei clasificări insuficiente de situri ca APS, ci ca urmare a
autorizării respectivului proiectul de irigare. În aceste condiţii, în ceea ce
priveşte motivul menţionat, ale cărui argumente de susţinere au fost
modificate în raport cu cele invocate în cadrul procedurii precontencioase,
prezenta acţiune nu îndeplineşte cerinţele de coerenţă şi precizie. Prin
urmare, acţiunea este inadmisibilă în măsura în care impută Regatului
Spaniei încălcarea articolului 4, alineatul 1 din directiva „Păsări”.
Cu privire la fond:
- Argumentele părţilor: În susţinerea acţiunii, Comisia argumentează
că proiectul de irigare a zonei irigabile a canalului Segarra-Garrigues se află
pe suprafaţa IBA 142 şi 144 şi va avea efecte negative asupra anumitor
specii de păsări de stepă menţionate în anexa I din directiva „Păsări”. În
această privinţă, potrivit Comisiei, faptul că a exclus de la clasificarea ca
APS anumite teritorii din IBA 142 şi 144, vizate de proiectul respectiv, nu
scuteşte Regatul Spaniei de obligaţia de a respecta cerinţele impuse prin
articolul 4, alineatul 4 din directiva „Păsări”. Regatul Spaniei arată că nu a
fost probat de către Comisie faptul că proiectul de irigare a zonei irigabile a
canalului Segarra-Garrigues încalcă directiva „Păsări”. În orice caz,
măsurile de protecţie pe care le include acest proiect ar fi adecvate pentru a
evita, în zona acoperită de proiect, efectele negative menţionate la articolul
4, alineatul 4 din această directivă.
- Aprecierea Curţii: Articolul 4, alineatul 4, prima teză din directiva
„Păsări” impune SM să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita în cadrul
APS poluarea sau deteriorarea habitatelor sau orice alt efect negativ asupra
păsărilor, atât timp cât acestea au relevanţă în contextul obiectivelor
articolului menţionat.
Din jurisprudenţa Curţii reiese că statele membre trebuie să respecte
obligaţiile care decurg din articolul 4, alineatul 4, prima teză din directiva
„Păsări”, chiar şi în cazul în care ariile respective nu au fost clasificate ca
APS, atât timp cât o astfel de clasificare se impunea (a se vedea hotărârea
din 18 martie 1999, Comisia/Franţa, C-166/97, Rec., p. I-1719, hotărârea
din 20 septembrie 2007, Comisia/Italia, C-388/05, nepublicată încă în
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Repertoriu). Pe de altă parte, în ceea ce priveşte ariile clasificate ca APS,
articolul 7 din directiva „Habitate” prevede că obligaţiile care rezultă din
articolul 4, alineatul 4 prima teză din directiva „Păsări” sunt înlocuite de
obligaţiile care decurg din articolul 6, alineatul 2 din directiva „Habitate”
începând cu data punerii în aplicare a acesteia sau cu data clasificării în
conformitate cu directiva „Păsări”, dacă aceasta din urmă are loc după prima
(a se vedea hotărârea din 13 iunie 2002, Comisia/Irlanda, C-117/00, Rec.,
p. I-5335). Astfel, ariile care nu au fost clasificate ca APS, deşi o astfel de
clasificare se impunea, continuă să intre sub incidenţa regimului specific
articolului 4, alineatul 4 prima teză din directiva „Păsări” (a se vedea
hotărârea din 7 decembrie 2000, Comisia/Franţa, C-374/98, Rec., p. I10799). Având în vedere că acţiunea Comisiei este întemeiată pe articolul 4,
alineatul 4 din directiva „Păsări”, sunt avute în vedere numai ariile afectate
de proiectul de irigare a zonei irigabile a canalului Segarra-Garrigues care ar
fi trebuit clasificate ca APS înainte de expirarea termenului stabilit în avizul
motivat. În această privinţă, Curtea a considerat că inventarul IBA din 1998,
care stabileşte un inventar actualizat al ariilor importante pentru conservarea
păsărilor în Spania, în absenţa unor probe ştiinţifice contrare, constituie un
element de referinţă ce permite să se aprecieze dacă acest stat membru a
clasificat ca APS teritorii suficiente ca număr şi suprafaţă pentru a oferi o
protecţie tuturor speciilor de păsări enumerate în anexa I la directiva
„Păsări”, precum şi speciilor migratoare care nu sunt cuprinse în această
anexă (a se vedea hotărârea din 28 iunie 2007, Comisia/Spania, C-235/04).
Or, din dosarul cauzei reiese că anumite teritorii incluse în IBA 142 şi 144,
afectate de respectivul proiect de irigare, precum ariile denumite „Plans de
Sió”, „Belianes-Preixana” şi „Secans del Segrià-Garrigues”, care adăpostesc
în special populaţii din speciile spurcaci (Tetrax tetrax), pescăruşul lui
Dupont (Chersophilus duponti), dumbrăveancă (Coracias garrulus) şi acvila
porumbacă (Hieraætus fasciatus), au făcut obiectul unei clasificări sau al
unei extinderi a clasificării în temeiul deciziei, adoptată de Generalitat din
Catalonia la 5 septembrie 2006, de desemnare de APS şi de aprobare a
propunerii de situri de importanţă comunitară. Prin urmare, reiese că astfel
de arii, care aveau vocaţia să fie clasificate ca APS înainte de expirarea
termenului stabilit în avizul motivat, intrau sub incidenţa regimului de
protecţie menţionat la articolul 4, alineatul 4 prima teză din directiva
„Păsări”, în conformitate cu jurisprudenţa Curții. În această privinţă, trebuie
arătat că, potrivit declaraţiei de impact de mediu publicate în Jurnalul oficial
nr. 3757 al Generalitat din Catalonia din 8 noiembrie 2002, proiectul de
irigare a zonei irigabile a canalului Segarra-Garrigues ar avea un caracter
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grav, în special în ceea ce priveşte habitatele păsărilor de stepă, în pofida
măsurilor preventive, corective şi compensatorii propuse în studiul de
impact de mediu şi în pofida măsurilor suplimentare preconizate chiar în
această declaraţie. În anexa 3 la declaraţia menţionată se arată că realizarea
unui proiect de irigare de o asemenea anvergură poate avea un impact
semnificativ asupra populaţiilor de păsări ameninţate şi că, prin urmare, se
impune aprobarea planurilor de restabilire a speciilor vizate în această
anexă, precum şi punerea în aplicare a acestora, menită să asigure
conservarea speciilor respective şi, dacă este posibil, restabilirea acestora.
Pe de altă parte, nu se contestă faptul că lucrările necesare pentru realizarea
proiectului menţionat, a căror durată preconizată este de 10 ani, au început
în luna iunie 2002. În aceste condiţii, trebuie să se constate că, prin
autorizarea proiectului de irigare a zonei irigabile a canalului
Segarra-Garrigues, statul membru în cauză nu şi-a respectat obligaţia care îi
revine în temeiul articolului 4, alineatul 4 prima teză din directiva „Păsări”
de a lua măsurile corespunzătoare pentru a evita ca, în zonele afectate de
acest proiect, care ar fi trebuit clasificate ca APS, să se producă efectele
negative interzise, obligaţia menţionată existând, potrivit jurisprudenţei
Curţii, înainte de a se fi constatat o diminuare a numărului de păsări sau
înainte de a se fi concretizat un risc de dispariţie a unei specii protejate (a se
vedea hotărârea din 2 august 1993, Comisia/Spania, C-355/90, Rec., p. I4221). Această constatare nu poate fi repusă în discuţie prin simpla
împrejurare că proiectul respectiv, după cum a susţinut în esenţă Regatul
Spaniei, are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economică şi socială
a teritoriului pe care îl afectează. Într-adevăr, posibilitatea pe care o au SM
de a aduce o atingere semnificativă unor arii care ar fi trebuit clasificate ca
APS şi care intră sub incidenţa regimului specific articolului 4, alineatul 4,
prima teză din directiva „Păsări” nu poate, în niciun caz, să fie justificată
prin imperative de natură economică şi socială (a se vedea în acest sens
hotărârea din 28 februarie 1991, Comisia/Germania, C-57/89, Rec.,
p. I-883,). Prin urmare, acţiunea Comisiei trebuie admisă.
În consecinţă, trebuie să se constate că, în ceea ce priveşte ariile
afectate de proiectul de irigare a zonei irigabile a canalului
Segarra-Garrigues care ar fi trebuit clasificate ca APS, Regatul Spaniei nu
şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 4, alineatul 4
prima teză din directiva „Păsări”.
Acţiunea este respinsă cu privire la restul motivelor.
Cu privire la cheltuielile de judecată : Potrivit articolului 69,
alineatul 2 din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenţii este
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obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Cu toate acestea,
potrivit articolului 69, alineatul 3, primul paragraf, Curtea poate compensa
cheltuielile de judecată în tot sau în parte în cazul în care părţile cad în
pretenţii cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere. Întrucât
Comisia nu a avut câştig de cauză decât cu privire la o parte dintre
concluziile sale, se impune compensarea cheltuielilor de judecată.
Pentru aceste motive, Curtea declară şi hotărăşte:
1) Prin autorizarea proiectului de irigare a zonei irigabile a
canalului Segarra-Garrigues, în provincia Lérida, Regatul Spaniei nu
şi-a îndeplinit obligaţia care îi revine în temeiul articolului 4, alineatul
4, prima teză din Directiva nr. 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie
1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, de a lua măsurile
corespunzătoare pentru a evita ca, în zonele afectate de acest proiect,
care ar fi trebuit clasificate ca arii de protecţie specială, să se producă
efectele negative interzise.
2) Respinge acţiunea cu privire la restul motivelor.
3) Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.
8.5. Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor: Comisia
Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania (adaptat
după CEJ 2008, Cauza C-132/05, p. 00000)
Cauza are ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor formulată în temeiul articolului 226 TCE, introdusă la 21 martie
2005. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Regulamentul
(CEE) nr. 2081/92 - Protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de
origine ale produselor agricole şi alimentare - Brânză „Parmigiano
Reggiano” - Utilizarea denumirii „parmesan” - Obligaţia unui stat membru
de a sancţiona din oficiu utilizarea abuzivă a unei denumiri de origine
protejate.
Părţile: Comisia Comunităţilor Europene, recurentă, este susţinută
de Republica Cehă, Republica Italiană, interveniente, împotriva Republicii
Federale Germania, pârâtă, susţinută de Regatul Danemarcei, Republica
Austria, interveniente. Prin cererea introductivă, Comisia Comunităţilor
Europene solicită Curţii să constate că, prin refuzul formal de a sancţiona,
pe teritoriul său, utilizarea denumirii „parmesan” pe eticheta produselor
care nu îndeplinesc cerinţele caietului de sarcini al denumirii de origine
protejată (denumită în continuare „DOP”) „Parmigiano Reggiano”,
favorizând astfel utilizarea abuzivă a renumelui de care beneficiază
produsul autentic protejat la nivel comunitar, Republica Federală
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Germania nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 13
alineatul 1, litera b din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din
14 iulie 1992 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de
origine ale produselor agricole şi alimentare (JO L 208, p. 1).
Cadrul juridic:
Legislația UE: Regulamentul nr. 2081/92 instituie o protecţie
comunitară a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale
produselor agricole şi alimentare. Articolul 2 din Regulamentul nr. 2081/92
prevede: „(1) Protecţia comunitară a denumirilor de origine şi a indicaţiilor
geografice ale produselor agricole şi alimentare se va obţine în conformitate
cu prezentul regulament. (2) În sensul prezentului regulament: (a)
„denumire de origine”: reprezintă numele unei regiuni, al unui loc specific
sau, în cazuri excepţionale, al unei ţări, utilizat pentru descrierea unui
produs agricol sau alimentar:
– originar din această regiune, loc specific sau ţară şi
– a cărui calitate sau ale cărui caracteristici sunt în mod esenţial sau exclusiv
datorate unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali şi umani
inerenţi şi ale cărui producţie, prelucrare şi preparare au loc în aria
geografică delimitată; [...]”.
Articolul 3, alineatul 1 din acest regulament are următorul cuprins:
„Denumirile devenite generice nu pot fi înregistrate. În sensul prezentului
regulament, prin „denumire devenită generică” se înţelege denumirea unui
produs agricol sau alimentar care, chiar dacă se raportează la locul sau la
regiunea unde acest produs agricol sau alimentar a fost iniţial produs sau
comercializat, a devenit denumirea comună a unui produs agricol sau
alimentar. Pentru a stabili dacă o denumire a devenit sau nu generică, se va
ţine cont de toţi factorii, în special de:
– situaţia existentă în statul membru de unde provine numele şi cea existentă
în zonele de consum;
– situaţia existentă în alte state membre;
– legislaţiile naţionale sau comunitare relevante [...]”.
Potrivit articolului 4, alineatul 2, litera g din Regulamentul
nr. 2081/92, caietul de sarcini include cel puţin „detaliile privind structurile
de control prevăzute la articolul 10”.
La articolul 5, alineatele 3, 4 din acest regulament se prevede:
„(3) Cererea de înregistrare va include caietul de sarcini menţionat la
articolul 4.
(4) Cererea va fi trimisă statului membru în care este situată aria geografică
respectivă”.
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Articolul 10 din regulamentul menţionat prevede:
„(1) Statele membre garantează faptul că în termen de maximum şase luni
de la intrarea în vigoare a prezentului regulament au fost puse la punct
structurile de control, al căror rol este acela de a asigura că produsele
agricole şi alimentare care poartă o denumire protejată îndeplinesc cerinţele
stabilite în caietul de sarcini.
(2) O structură de control poate cuprinde una sau mai multe autorităţi de
control desemnate şi/sau organisme private aprobate în acest sens de către
statul membru. Statele membre vor transmite Comisiei listele cu autorităţile
şi/sau organismele aprobate, precum şi competenţele acestora. Comisia va
publica respectivele coordonate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene .
(3) Autorităţile de control desemnate şi/sau organismele private trebuie să
ofere garanţii corespunzătoare de obiectivitate şi de imparţialitate în privinţa
tuturor producătorilor sau prelucrătorilor supuşi controlului şi să dispună
permanent de personalul calificat şi de resursele necesare efectuării
controalelor asupra produselor agricole şi alimentare care poartă o denumire
protejată.
Dacă o structură de control utilizează serviciile unui alt organism
pentru realizarea anumitor controale, acesta din urmă trebuie să prezinte
aceleaşi garanţii. În acest caz, autorităţile de control desemnate şi/sau
organismele private aprobate sunt în continuare responsabile în faţa statului
membru pentru toate controalele efectuate.
Începând cu 1 ianuarie 1998, pentru a fi aprobate de către un stat
membru în sensul prezentului regulament, organismele trebuie să
îndeplinească condiţiile definite în standardul EN 45011 din 26 iunie 1989.
(4) Dacă o autoritate de control desemnată şi/sau un organism privat
dintr-un stat membru constată că un produs agricol sau alimentar, care
poartă o denumire de origine protejată în statul membru respectiv, nu
îndeplineşte cerinţele stabilite în caietul de sarcini, acestea vor lua măsurile
necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament […].
(5) Un stat membru trebuie să retragă aprobarea unui organism de control în
cazul în care condiţiile menţionate la alineatele 2 şi 3 nu mai sunt
îndeplinite. Acesta informează Comisia, care publică în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene o listă revizuită a organismelor aprobate.
(6) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că un
producător care respectă prezentul regulament are acces la sistemul de
control.
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(7) Costurile ocazionate de controalele prevăzute în prezentul regulament
vor fi suportate de producătorii care utilizează denumirea protejată”.
Potrivit articolului 13 din acelaşi regulament:
„(1) Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva:
[…]
(b) utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a
produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau
însoţită de expresii precum „gen”, „tip”, „metodă”, „stil”, „imitaţie” sau o
altă expresie similară; […]
În cazul în care o denumire înregistrată cuprinde denumirea considerată
generică a unui produs agricol sau alimentar, utilizarea acestei denumiri
generice nu este considerată a fi contrară dispoziţiilor prevăzute la primul
paragraf litera (a) sau (b) […].
(3) Denumirile protejate nu pot deveni generice”.
În temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al
Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicaţiilor geografice şi a
denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul
17 din Regulamentul nr. 2081/92 (JO L 148, p. 1, Ediţie specială,
03/vol. 19, p. 44) şi al secţiunii A din anexa regulamentului menţionat,
denumirea „Parmigiano Reggiano” constituie o DOP începând de la 21
iunie 1996.
Procedura precontencioasă: Ca urmare a unei reclamaţii din partea
mai multor operatori economici, Comisia, prin scrisoarea din 15 aprilie
2003, a solicitat autorităţilor germane să dea instrucţiuni clare organelor
responsabile de reprimarea fraudelor pentru a face să înceteze
comercializarea pe teritoriul german a produselor denumite „parmesan”
neconforme cu caietul de sarcini al DOP „Parmigiano Reggiano”. Întrucât
termenul „parmesan” reprezintă, în opinia Comisiei, traducerea DOP
„Parmigiano Reggiano”, utilizarea acestuia ar constitui o încălcare a
articolului 13 alineatul 1, litera (b) din Regulamentul nr. 2081/92.
Republica Federală Germania a răspuns prin scrisoarea din 13 mai
2003 că termenul „parmesan”, desigur, iniţial legat din punct de vedere
istoric de regiunea Parma, devenise o denumire generică referitoare la
brânzeturi dure de diverse provenienţe, rase sau destinate a fi rase, şi
distincte de DOP „Parmigiano Reggiano”. Din acest motiv, utilizarea
acestui termen nu ar constitui o încălcare a Regulamentului nr. 2081/92.
La 17 octombrie 2003, Comisia a adresat Republicii Federale
Germania o scrisoare de punere în întârziere căreia acest stat membru i-a
răspuns printr-o scrisoare din 17 decembrie 2003. Întrucât explicaţiile
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furnizate de Republica Federală Germania nu au fost satisfăcătoare, Comisia
a emis, la 30 martie 2004, un aviz motivat prin care a invitat acest stat
membru să adopte măsurile necesare pentru a se conforma într-un termen de
două luni de la notificarea avizului. Prin scrisoarea din 15 iunie 2004,
Republica Federală Germania a comunicat Comisiei că îşi menţinea poziţia
anterioară. În aceste condiţii, Comisia a decis să introducă prezenta acţiune.
Cu privire la acţiune: Prin ordonanţa preşedintelui Curţii din 6
septembrie 2005, s-a admis intervenţia Republicii Italiene, pe de o parte, şi a
Regatului Danemarcei, precum şi a Republicii Austria, pe de altă parte, în
sprijinul concluziilor Comisiei şi, respectiv, ale Republicii Federale
Germania.
Prin ordonanţa preşedintelui Curţii din 15 mai 2006, s-a admis
intervenţia Republicii Cehe în sprijinul concluziilor Comisiei. În susţinerea
acţiunii sale, Comisia invocă un singur motiv, întemeiat pe refuzul
Republicii Federale Germania de a sancţiona, pe teritoriul său, utilizarea
denumirii „parmesan” pe eticheta produselor care nu îndeplinesc cerinţele
caietului de sarcini al DOP „Parmigiano Reggiano”.
Republica Federală Germania contestă faptul că nu şi-ar fi îndeplinit
obligaţiile în baza a trei categorii de motive:
– în primul rând, o denumire de origine nu este protejată în temeiul
articolului 13 din Regulamentul nr. 2081/92 decât în forma exactă în care
este înregistrată;
– în al doilea rând, utilizarea termenului „parmesan” nu reprezintă o
încălcare a protecţiei denumirii de origine „Parmigiano Reggiano” şi
– în al treilea rând, nu este ţinută să sancţioneze din oficiu încălcarea
articolului 13.
Cu privire la protecţia denumirilor compuse: Comisia subliniază că
sistemul de protecţie comunitară este întemeiat pe principiul potrivit căruia
înregistrarea unei denumiri care cuprinde mai mulţi termeni conferă
protecţie de drept comunitar atât elementelor constitutive ale denumirii
compuse, cât şi acesteia în ansamblul său. Protecţia efectivă a denumirilor
compuse ar implica, în consecinţă, ca în principiu toate elementele
constitutive ale unei denumiri compuse să fie protejate împotriva utilizărilor
abuzive. Comisia apreciază că, pentru a garanta această protecţie,
Regulamentul nr. 2081/92 nu impune înregistrarea fiecăruia dintre
elementele unei denumiri compuse susceptibile de a fi protejată, ci porneşte
de la principiul că fiecare dintre elemente beneficiază de o protecţie
intrinsecă. O astfel de interpretare ar fi fost confirmată de Curte în hotărârea
din 9 iunie 1998, Chiciak şi Fol (C-129/97 şi C-130/97, Rec., p. I-3315).
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Comisia susţine că principiul protecţiei tuturor elementelor
constitutive ale unei denumiri compuse nu admite decât o excepţie,
prevăzută la articolul 13, alineatul 1, al doilea paragraf din Regulamentul
nr. 2081/92, şi anume aceea că utilizarea unui element izolat al unei
denumiri compuse nu este considerată contrară articolului 13, alineatul 1
literele (a) şi (b) din regulamentul menţionat în cazul în care elementul
respectiv este denumirea unui produs agricol sau alimentar considerată drept
o denumire generică. Or, această dispoziţie ar fi superfluă dacă s-ar putea
considera că diferitele elemente constitutive ale denumirilor care sunt
înregistrate numai sub forma unor denumiri compuse nu beneficiază de
nicio protecţie. În plus, un element constitutiv izolat al unei denumiri
compuse nu ar beneficia de protecţia conferită de Regulamentul nr. 2081/92
în cazul în care statele membre respective au indicat, atunci când au
comunicat denumirea compusă în cauză, că protecţia nu era solicitată pentru
anumite părţi ale acestei denumiri. Comisia ar fi ţinut cont de acest fapt
atunci când a adoptat Regulamentul nr. 1107/96, precizând, după caz, într-o
notă de subsol, că protecţia nu era solicitată pentru o parte a denumirii în
cauză.
În cazul denumirii „Parmigiano Reggiano”, niciunul dintre aceste
două elemente constitutive nu ar fi făcut obiectul unei note de subsol.
Republica Federală Germania susţine că o DOP nu beneficiază de protecţie
în temeiul articolului 13 din Regulamentul nr. 2081/92 decât în forma
exactă în care este înregistrată. Spre deosebire de ceea ce susţine Comisia,
din hotărârea Chiciak şi Fol, menționată anterior, nu ar putea fi dedusă teza
contrară. În plus, în contextul cauzei în care a fost pronunţată hotărârea din
25 iunie 2002, Bigi (C-66/00, Rec., p. I-5917), însăşi Republica Italiană ar fi
confirmat în mod expres că a renunţat să înregistreze denumirea
„Parmigiano”. În aceste condiţii, în lipsa înregistrării, aceasta nu ar intra sub
incidenţa protecţiei conferite de dreptul comunitar. În această privinţă, din
cel de al optulea considerent al Regulamentului nr. 1107/96 reiese că
„anumite state membre au făcut cunoscut că, pentru anumite părţi de
denumiri, protecţia nu era solicitată şi că trebuie să se ţină seama de
aceasta”.
Regulamentul nr. 1107/96 prevede, prin trimiteri la note de subsol
din anexa sa, cazurile în care nu a fost solicitată protecţia unei părţi a
denumirii respective. Trebuie să se arate, cu toate acestea, că inexistenţa
unei declaraţii care să ateste că, pentru anumite componente ale unei
denumiri, nu a fost solicitată protecţia conferită de articolul 13 din
Regulamentul nr. 2081/92, nu poate constitui o bază suficientă pentru a
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determina întinderea protecţiei respective (a se vedea în acest sens hotărârea
Chiciak şi Fol, citată anterior). În cadrul sistemului de protecţie instituit de
Regulamentul nr. 2081/92, problemele referitoare la protecţia care trebuie
acordată diferitelor componente ale unei denumiri, şi în special problema
dacă în cauză este vorba eventual despre o denumire generică sau despre o
componentă protejată împotriva practicilor avute în vedere la articolul 13
din regulamentul menţionat, sunt chestiuni pe care instanţa naţională este
competentă să le aprecieze în baza unei analize detaliate a contextului de
fapt prezentat acesteia de părţile interesate (hotărârea Chiciak şi Fol).
În aceste condiţii, argumentul Republicii Federale Germania, potrivit
căruia o DOP nu beneficiază de protecţie în temeiul articolului 13 din
Regulamentul nr. 2081/92 decât în forma exactă în care este înregistrată, nu
poate fi admis.
Cu privire la atingerea adusă DOP „Parmigiano Reggiano”: În
opinia Comisiei, punerea în circulaţie sub denumirea „parmesan” a
brânzeturilor neconforme cu caietul de sarcini al DOP „Parmigiano
Reggiano” constituie o încălcare a articolului 13, alineatul 1, litera (b) din
Regulamentul nr. 2081/92, întrucât termenul „parmesan” este traducerea
corectă a DOP „Parmigiano Reggiano”. Traducerea, ca şi DOP în limba
statului membru care a obţinut înregistrarea acestei denumiri, ar fi rezervată
exclusiv produselor conforme cu caietul de sarcini. Comisia adaugă că,
astfel cum o demonstrează legătura strânsă, atestată de evoluţia istorică,
între regiunea geografică specifică din Italia de unde provine acest tip de
brânză şi termenul „parmesan”, acesta nu reprezintă o denumire generică de
natură a se distinge de DOP „Parmigiano Reggiano”. În orice caz, utilizarea
denumirii „parmesan” pentru un tip de brânză care nu este conformă cu
caietul de sarcini al DOP „Parmigiano Reggiano” ar constitui o evocare a
acestei denumiri, interzisă prin articolul 13, alineatul 1, litera (b) din
Regulamentul nr. 2081/92. Comisia susţine de asemenea că termenul
„parmesan” nu a devenit o denumire generică. Desigur, o denumire
geografică ar putea, pe măsură ce este utilizată, să devină o denumire
generică în sensul că un consumator încetează să vadă în aceasta o indicaţie
referitoare la provenienţa geografică a mărfii, ajungând să o privească
exclusiv ca pe o indicaţie referitoare la un anumit tip de produse. Această
deplasare de sens s-ar fi produs în special pentru termenii „Camembert” şi
„Brie”. De asemenea, în opinia Comisiei, termenul „parmesan” nu şi-a
pierdut niciun moment conotaţia geografică. Într-adevăr, dacă „parmesan”
ar fi efectiv un termen neutru lipsit de o astfel de conotaţie, ar fi imposibil să
se explice într-un mod plauzibil de ce fabricanţii de produse de imitaţie
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persistă în a stabili prin cuvinte şi prin imagine o legătură între mărfurile lor
şi Italia.
În plus, în opinia Comisiei, faptul că un tip de brânză denumit
„parmesan”, neconform cu caietul de sarcini al DOP „Parmigiano
Reggiano”, fusese fabricat până în anul 2000 pe teritoriul italian nu
înseamnă că acest termen constituie, în Italia, denumirea generică a
brânzeturilor de diverse provenienţe, întrucât tipul respectiv de brânză era
destinat exclusiv exportului către ţări în care termenul „parmesan” nu
beneficia de nicio protecţie specială, în conformitate cu principiul
teritorialităţii. De altfel, denumirea „Parmigiano Reggiano” beneficiază de
protecţie la nivel comunitar numai de la 21 iunie 1996, data intrării în
vigoare a Regulamentului nr. 1107/96.
Republica Federală Germania susţine că utilizarea termenului
„parmesan” nu constituie o încălcare a articolului 13, alineatul 1, litera (b)
din Regulamentul nr. 2081/92, având în vedere că acesta nu reprezintă, în
opinia Comisiei, decât traducerea termenului „Parmigiano” care, astfel cum
o demonstrează situaţia în Italia şi în alte state membre, precum şi legislaţia
la nivel naţional şi la nivel comunitar, este o denumire generică. În calitate
de denumire generică, acesta nu ar putea beneficia de protecţia conferită de
regulamentul menţionat.
Cu titlu subsidiar, Republica Federală Germania observă că, chiar
presupunând că termenul „Parmigiano” nu ar fi o denumire generică şi că,
prin urmare, acestei componente nu i se aplică dispoziţiile articolului 13
alineatul 1, al doilea paragraf din Regulamentul nr. 2081/92, utilizarea
termenului „parmesan” nu constituie o încălcare a dispoziţiilor privind
protecţia denumirii de origine „Parmigiano Reggiano”. Denumirea
„parmesan” ar fi cunoscut, de secole, o evoluţie proprie şi ar fi devenit în
Germania, dar şi în alte state membre, o denumire generică. Folosirea
acesteia nu ar reprezenta aşadar o utilizare abuzivă a DOP „Parmigiano
Reggiano”, şi nicio evocare a acesteia.
În susţinerea acestei teze, Republica Federală Germania face
referire, în primul rând, la concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo
Colomer în cauza în care a fost pronunţată ordonanţa din 8 august 1997,
Canadane Cheese Trading şi Kouri (C-317/95, Rec., p. I-4681), în al doilea
rând, la hotărârea Bigi, în care Curtea a lăsat nesoluţionată în mod expres
întrebarea dacă termenul „parmesan” constituie o denumire generică, în al
treilea rând, la faptul că nu este suficient să se constate că denumirea unui
produs reprezintă traducerea unei denumiri de origine. Ar trebui să se
analizeze în fiecare cauză dacă această traducere constituie într-adevăr o

325

evocare a denumirii în discuţie. Nu aceasta ar fi situaţia în ipoteza în care
denumirea litigioasă, deşi reprezintă la origine o traducere, a dobândit cu
timpul o altă semnificaţie în limbajul curent al consumatorilor, devenind
astfel o denumire generică. În al patrulea rând, statul membru menţionat
invocă faptul că, în Germania, care este singurul stat membru în care
aprecierea caracterului generic al termenului „parmesan” este decisivă,
având în vedere prezenta procedură în constatarea neîndeplinirii unei
obligaţii de către un stat membru, termenul „parmesan” este conceput
dintotdeauna ca fiind denumirea generică a unui tip de brânză dură, rasă sau
destinată a fi rasă. În plus, aceasta ar fi de asemenea situaţia în alte state
membre, inclusiv în Italia.
Este necesar să se determine, mai întâi, dacă utilizarea denumirii
„parmesan” corespunde, în ceea ce priveşte DOP „Parmigiano Reggiano”,
uneia dintre situaţiile avute în vedere la articolul 13, alineatul 1 din
Regulamentul nr. 2081/92. În această privinţă, trebuie amintit că, în temeiul
articolului 13, alineatul 1, litera (b) din regulamentul menţionat, denumirile
înregistrate sunt protejate, în special, împotriva oricărei utilizări abuzive,
imitări sau evocări, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată
sau dacă denumirea protejată este tradusă. În ceea ce priveşte evocarea unei
DOP, Curtea a hotărât că această noţiune acoperă ipoteza în care termenul
utilizat pentru a desemna un produs încorporează o parte a unei denumiri
protejate, astfel încât consumatorului, în prezenţa denumirii produsului, îi
este indusă ca imagine de referinţă marfa care beneficiază de respectiva
denumire (hotărârea din 4 martie 1999, Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola, C-87/97, Rec., p. I-1301). Curtea a precizat că poate
exista o evocare a unei DOP în lipsa oricărui risc de confuzie între
produsele în cauză, chiar şi atunci când nicio protecţie comunitară nu ar fi
aplicabilă elementelor denumirii de referinţă pe care le reia terminologia în
litigiu (hotărârea Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola). În
speţă, există o similitudine fonetică şi vizuală între denumirile „parmesan”
şi „Parmigiano Reggiano”, iar aceasta într-o situaţie în care produsele în
cauză sunt brânzeturi dure, rase sau destinate a fi rase, adică prezentând un
aspect exterior similar (a se vedea în acest sens hotărârea Consorzio per la
tutela del formaggio Gorgonzola).
Pe de altă parte, independent de problema dacă denumirea
„parmesan” reprezintă sau nu traducerea exactă a DOP „Parmigiano
Reggiano” sau a termenului „Parmigiano”, apropierea conceptuală existentă
între aceşti doi termeni, provenind din limbi diferite, pe care o demonstrează
dezbaterile în faţa Curţii trebuie să fie de asemenea luată în considerare.
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O astfel de apropiere, precum şi similitudinile fonetice sunt de
natură să îi inducă unui consumator, ca imagine de referinţă, tipul de brânză
care beneficiază de DOP „Parmigiano Reggiano”, atunci când este în
prezenţa unui tip de brânză dură, rasă sau destinată a fi rasă, care poartă
denumirea „parmesan”. În aceste condiţii, utilizarea denumirii „parmesan”
trebuie să fie calificată, în sensul articolului 13, alineatul 1, litera (b) din
Regulamentul nr. 2081/92, drept evocare a DOP „Parmigiano Reggiano”.
Problema dacă denumirea „parmesan” este traducerea DOP „Parmigiano
Reggiano” rămâne aşadar fără relevenţă în vederea aprecierii prezentei
acţiuni. Cu toate acestea, Republica Federală Germania susţine că, luând în
considerare faptul că denumirea „parmesan” a devenit o denumire generică,
utilizarea acesteia nu ar putea constitui o evocare ilicită a DOP „Parmigiano
Reggiano”. Obligaţia de a prezenta elementele de natură să demonstreze
temeinicia acestui argument îi revine Republicii Federale Germania, cu atât
mai mult cu cât Curtea a hotărât deja că este departe de a fi evident că
denumirea „parmesan” ar fi devenit generică (hotărârea Bigi).
În cadrul aprecierii caracterului generic al unei denumiri, trebuie, în
temeiul articolului 3, alineatul 1 din Regulamentul nr. 2081/92, să se ţină
cont de locurile unde produsul respectiv a fost produs atât în interiorul, cât
şi în afara statului membru care a obţinut înregistrarea denumirii în cauză,
de consumul acestui produs şi de modul în care este percepută această
denumire de către consumatori în interiorul şi în afara statului membru
respectiv, de existenţa unei legislaţii naţionale speciale privind produsul
menţionat, precum şi de modul în care a fost utilizată această denumire
potrivit dreptului comunitar (a se vedea hotărârea din 25 octombrie 2005,
Germania şi Danemarca/Comisia, C-465/02 şi C-466/02, Rec., p. I-9115).
Or, astfel cum a arătat avocatul general la concluzii, Republica Federală
Germania s-a limitat să prezinte extrase din dicţionare şi din literatura de
specialitate care nu oferă o imagine de ansamblu cu privire la modul în care
termenul „parmesan” este perceput de consumatori în Germania şi în alte
state membre, fără a furniza niciun fel de date referitoare la producţia sau la
consumul de brânză comercializată sub denumirea „parmesan” în Germania
sau în alte state membre. În plus, din dosarul prezentat Curţii reiese că, în
Germania, anumiţi producători de brânză cu denumirea „parmesan”
comercializează acest produs cu etichete care trimit la cultura şi la peisajele
italiene. De aici se poate deduce în mod legitim că în acest stat membru
consumatorii percep brânza „parmesan” drept un tip de brânză asociat cu
Italia, chiar dacă în realitate a fost produsă în alt stat membru. În sfârşit, în
cursul şedinţei, Republica Federală Germania nu a fost în măsură nici măcar
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să furnizeze informaţii referitoare la cantităţile de brânză produsă în Italia
sub DOP „Parmigiano Reggiano” importate în Germania, fapt ce nu a
permis astfel Curţii să utilizeze elementele referitoare la consumul acestui
tip de brânză ca indicatori ai caracterului generic al denumirii „parmesan” (a
se vedea în acest sens hotărârea Germania şi Danemarca/Comisia, citată
anterior).
Reiese că, întrucât Republica Federală Germania nu a demonstrat că
denumirea „parmesan” are caracter generic, trebuie să se considere că, în
speţă, utilizarea termenului „parmesan” pentru brânzeturile care nu sunt
conforme cu caietul de sarcini al DOP „Parmigiano Reggiano” aduce
atingere protecţiei care decurge din articolul 13, alineatul 1, litera (b) din
Regulamentul nr. 2081/92.
Comisia subliniază că Republica Federală Germania este ţinută, în
temeiul articolelor 10 şi 13 din Regulamentul nr. 2081/92, să adopte din
oficiu măsurile necesare pentru a reprima comportamentele care aduc
atingere DOP. În opinia Comisiei, intervenţia statelor membre cuprinde, pe
plan administrativ şi penal, măsurile adecvate pentru a permite realizarea
obiectivelor urmărite de acest regulament în domeniul protecţiei denumirilor
de origine. Produsele care nu sunt conforme cu cerinţele prevăzute de
regulamentul menţionat nu ar putea fi puse în circulaţie.
Comisia precizează că motivele sale nu au în vedere legislaţia
germană, şi nici vreo lipsă a posibilităţilor de a sesiza instanţele naţionale, ci
practica administrativă a autorităţilor germane contrară dreptului comunitar.
Dacă statele membre ar fi exonerate de obligaţia de a interveni şi dacă, în
consecinţă, operatorii economici ar trebui să acţioneze în justiţie ei înşişi de
fiecare dată când s-ar aduce atingere dreptului lor exclusiv de a utiliza DOP
în cauză pe întreg teritoriul Uniunii Europene, obiectivele Regulamentului
nr. 2081/92 nu ar putea fi atinse. De asemenea, în opinia Comisiei, într-un
litigiu între operatori economici privaţi, problema centrală este cea a
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de care beneficiază
producătorii stabiliţi în regiunea de origine a produsului respectiv, în timp
ce reprimarea de către autorităţile publice a încălcării articolului 13 din
Regulamentul nr. 2081/92 nu are drept obiect protecţia intereselor
economice private, ci protecţia intereselor consumatorilor, ale căror
aşteptări în ceea ce priveşte calitatea şi originea geografică a produsului
respectiv nu trebuie înşelate. Protecţia consumatorilor urmărită de acest
regulament ar fi compromisă dacă aplicarea interdicţiilor prevăzute de
regulamentul menţionat ar fi tributară în totalitate comportamentului
operatorilor economici privaţi în ceea ce priveşte procedurile judiciaire.
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Comisia concluzionează că acest comportament al Republicii
Federale Germania trebuie să fie asimilat unei încălcări a dreptului
comunitar prin omisiune.
În ceea ce o priveşte, Republica Federală Germania susţine că
articolul 13 din Regulamentul nr. 2081/92 determină sfera de aplicare a
protecţiei indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine înregistrate. În
baza efectului direct al regulamentului, acest articol ar fi de natură să
confere titularilor sau utilizatorilor legitimi ai DOP drepturi pe care
instanţele naţionale au obligaţia de a le proteja.
Aplicabilitatea directă a Regulamentului nr. 2081/92 nu ar exonera
anumite state membre de obligaţia de a adopta măsurile naţionale care
permit asigurarea aplicării acestui regulament. Cu toate acestea, Republica
Federală Germania ar fi adoptat numeroase prevederi legislative care permit
să se acţioneze împotriva utilizării ilicite a DOP, în special Legea privind
lupta împotriva concurenţei neloiale (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb) din 7 iunie 1909 şi Legea privind protecţia mărcilor şi a altor
semne distinctive (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3085).
În plus, posibilitatea de a formula o acţiune împotriva oricărui
comportament contrar drepturilor conferite de o DOP nu ar fi rezervată
exclusiv titularului denumirii respective. Aceasta ar fi, dimpotrivă, deschisă
concurenţilor, asociaţiilor de întreprinderi şi asociaţiilor de consumatori.
Cercul foarte important al persoanelor în măsură să formuleze o acţiune ar fi
suficient să demonstreze că dispoziţiile în vigoare în Republica Federală
Germania nu se limitează la a permite producătorilor stabiliţi în regiunea de
origine a produsului respectiv să impună respectarea drepturilor lor de
proprietate intelectuală. Aceste prevederi ar institui un sistem general şi
eficient care ar permite împiedicarea încălcării articolului 13 din
Regulamentul nr. 2081/92 şi sancţionarea eficientă a acesteia prin
intermediul hotărârilor judecătoreşti.
Prin acordarea drepturilor civile menţionate mai sus, Republica
Federală Germania ar fi adoptat toate măsurile care se impun pentru a
garanta aplicarea deplină şi în întregime a articolului 13, alineatul 1 din
Regulamentul nr. 2081/92. Nu ar fi necesar ca autorităţile publice să
intervină pentru a sancţiona din oficiu, prin măsuri de poliţie administrativă,
încălcarea acestei dispoziţii, iar articolele 10 şi 13 din regulamentul
menţionat nici nu ar impune acest lucru. În opinia Republicii Federale
Germania, din compararea diferitelor versiuni lingvistice ale articolului 10,
alineatul 4 din Regulamentul nr. 2081/92 reiese că, având în vedere originea
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italiană a DOP „Parmigiano Reggiano”, obligaţia de a verifica respectarea
caietului de sarcini al denumirii respective cu ocazia utilizării acesteia din
urmă îi revine Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, iar nu
structurilor de control germane.
În opinia acestui stat membru, deşi Comisia arată că sancţionarea,
de către statul membru în cauză, a încălcării articolului 13 din Regulamentul
nr. 2081/92 trebuie să asigure nu numai protecţia intereselor economice
private, ci şi protecţia intereselor consumatorilor, această constatare nu
decurge din nicio particularitate proprie regulamentului menţionat de natură
a face să apară drept insuficient, spre deosebire de situaţia altor drepturi de
proprietate intelectuală sau a dispoziţiilor referitoare la protecţia
concurenţei, sistemul de protecţie a denumirilor de origine prin instituirea
unor mecanisme de drept civil.
În sfârşit, Republica Federală Germania subliniază că, deşi, în
Germania, utilizarea denumirii „parmesan” pentru produse care nu
îndeplinesc cerinţele caietului de sarcini al DOP „Parmigiano Reggiano” nu
face obiectul unor proceduri angajate din oficiu, şi nici al unor sancţiuni
penale, chiar presupunând că această utilizare constituie o încălcare a
articolului 13, alineatul 1 din Regulamentul nr. 2081/92, această situaţie
rezultă pur şi simplu din renunţarea la modalităţi de sancţionare pe care
statele membre le pot prevedea, dar pe care nu au obligaţia de a le impune,
în conformitate cu stadiul actual al dreptului comunitar.
În această privinţă, trebuie amintit că posibilitatea de care
beneficiază justiţiabilii de a invoca dispoziţiile unui regulament în faţa
instanţelor naţionale nu ar putea exonera statele membre de adoptarea
măsurilor naţionale care permit să se asigure aplicarea deplină şi în
întregime atunci când acest fapt se dovedeşte necesar (a se vedea în special
hotărârea din 20 martie 1986, Comisia/Ţările de Jos, 72/85, Rec., p. 1219).
Nu se contestă faptul că ordinea juridică germană dispune de
instrumente juridice, precum dispoziţii legale care urmăresc să asigure
protecţia efectivă a drepturilor care le sunt conferite particularilor prin
Regulamentul nr. 2081/92. Nu se contestă nici faptul că posibilitatea de a
formula o acţiune împotriva oricărui comportament susceptibil de a aduce
atingere drepturilor conferite de o DOP nu este rezervată exclusiv
utilizatorului legitim al denumirii respective. Aceasta este, dimpotrivă,
deschisă concurenţilor, asociaţiilor de întreprinderi şi asociaţiilor de
consumatori.
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În aceste condiţii, o astfel de reglementare poate garanta protecţia
altor interese decât cele ale producătorilor de bunuri care beneficiază de o
DOP, în special interesele consumatorilor.
În cursul şedinţei, Republica Federală Germania a arătat că, de
altfel, cauze referitoare la utilizarea în Germania a denumirii „parmesan”
sunt în prezent pe rolul instanţelor germane, una dintre acestea fiind
introdusă de Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano.
În ceea ce priveşte motivul Comisiei întemeiat pe obligaţia statelor
membre de a lua din oficiu măsurile necesare în vederea sancţionării
încălcării articolului 13, alineatul 1 din Regulamentul menţionat, trebuie să
se precizeze următoarele aspecte.
Mai întâi, o astfel de obligaţie nu decurge din articolul 10 din
Regulamentul nr. 2081/92.
Este adevărat că, în vederea asigurării efectivităţii dispoziţiilor
Regulamentului nr. 2081/92, articolul 10, alineatul 1 din acesta prevede că
statele membre garantează faptul că, în termen de maximum şase luni de la
intrarea în vigoare a regulamentului menţionat, au fost puse la punct
structurile de control. Acestea sunt ţinute aşadar să creeze astfel de structuri.
Cu toate acestea, articolul 10, alineatul 4 din Regulamentul nr. 2081/92,
prevăzând că „dacă o autoritate de control desemnată şi/sau un organism
privat dintr-un stat membru constată că un produs agricol sau alimentar,
care poartă o denumire de origine protejată în statul membru respectiv, nu
îndeplineşte cerinţele stabilite în caietul de sarcini, acestea vor lua măsurile
necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament […]”, arată că
autorităţile de control desemnate şi/sau un organismele private dintr-un stat
membru sunt cele din statul membru din care provin DOP.
Menţionarea „producătorilor sau prelucrătorilor supuşi controlului”
la articolul 10, alineatul 3 din regulamentul respectiv, precum şi dreptul
producătorilor, prevăzut la alineatul 6 din acest articol, de a avea acces la
sistemul de control şi obligaţia acestora, prevăzută la alineatul 7 din acelaşi
articol, de a suporta costurile ocazionate de controale confirmă faptul că
articolul 10 din Regulamentul nr. 2081/92 se referă la obligaţii ale statelor
membre din care provin DOP.
Această interpretare este în plus confirmată de dispoziţiile
coroborate ale articolului 4, alineatul 2, litera (g) şi ale articolului 5,
alineatele 3 şi 4 din Regulamentul nr. 2081/92, din care reiese că cererea de
înregistrare trebuie să cuprindă caietul de sarcini, că această cerere trebuie
să fie adresată statului membru în care este situată zona geografică în cauză
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şi că respectivul caiet de sarcini trebuie să includă „detaliile privind
structurile de control prevăzute la articolul 10”.
Rezultă că structurile de control pe care se bazează obligaţia de a
asigura respectarea caietului de sarcini al DOP sunt cele ale statului membru
din care provin DOP în cauză. Controlul respectării caietului de sarcini în
cadrul utilizării DOP „Parmigiano Reggiano” nu revine aşadar autorităţilor
de control germane.
Desigur, articolul 13, alineatul 1, litera (b) din Regulamentul
nr. 2081/92 impune protecţia denumirilor înregistrate împotriva „utilizării
abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului
este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoţită de
expresii precum „gen”, „tip”, „metodă”, «stil”, „imitaţie” sau o altă expresie
similară.
Cu toate acestea, pe de o parte, Comisia nu a demonstrat că
Republica Federală Germania nu şi-ar fi respectat obligaţiile care îi revin în
temeiul Regulamentului nr. 2081/92 şi, pe de altă parte, aceasta nu a
prezentat elemente care să arate că nu a luat măsuri de natură a proteja DOP
„Parmigiano Reggiano”.
Luând în considerare toate aprecierile de mai sus, trebuie să se
constate că nu s-a stabilit de către Comisie că, prin refuzul formal de a
sancţiona, pe teritoriul său, utilizarea denumirii „parmesan” pe eticheta
produselor care nu îndeplinesc cerinţele caietului de sarcini al DOP
„Parmigiano Reggiano”, Republica Federală Germania nu şi-a îndeplinit
obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 13, alineatul 1, litera (b) din
Regulamentul nr. 2081/92.
În consecinţă, acţiunea formulată de Comisie trebuie să fie respinsă.
Cu privire la cheltuielile de judecată : Potrivit articolului 69,
alineatul 2 din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenţii este
obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât Republica
Federală Germania a solicitat obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de
judecată, iar Comisia a căzut în pretenţii, se impune obligarea acesteia la
plata cheltuielilor de judecată. Potrivit alineatului 4 din acelaşi articol,
Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Italiană, precum şi
Republica Austria suportă propriile cheltuieli de judecată.
Pentru aceste motive, Curtea declară şi hotărăşte:
1) Respinge acţiunea.
2) Comisia Comunităţilor Europene este obligată la plata
cheltuielilor de judecată.
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3) Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Italiană,
precum şi Republica Austria suportă propriile cheltuieli de judecată.
8.6. Procedura întrebării preliminare: Futura Immobiliare srl
Hotel Futura și alții împotriva Comune di Casoria (adaptat după CEJ 2009,
Cauza C-254/08, p. I-06995)
Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește
interpretarea articolului 15, litera (a) din Directiva nr. 2006/12/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile
(JO L 114, p. 9, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 45) și în special a principiului
denumit „poluatorul plătește”. Această cerere a fost formulată în cadrul
unui litigiu între societățile hoteliere Futura Immobiliare srl Hotel Futura,
Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton și Business srl (denumite în
continuare, împreună, „Futura Immobiliare și alții”), pe de o parte, și
Comune di Casoria, pe de altă parte, în legătură cu stabilirea nivelului taxei
pentru eliminarea deșeurilor solide urbane interne (denumită în continuare
„taxa pe deșeuri”) datorate de aceste societăți pentru anii 2006 și 2007.
Cadrul juridic:
Dreptul comunitar: Considerentele (1), (6) și (14) ale Directivei nr.
2006/12 au următorul cuprins: „(1) Directiva nr. 75/442/CEE a Consiliului
din 15 iulie 1975 privind deșeurile [JO L 114, p. 9, Ediție specială,
15/vol. 16, p. 45] a fost modificată de mai multe ori în mod semnificativ
[…]. În scopul clarității, ar trebui să se elaboreze o codificare a dispozițiilor
în cauză […]. (6) În scopul atingerii unui nivel ridicat de protecție a
mediului, statele membre, pe lângă luarea unor măsuri responsabile pentru a
asigura eliminarea și recuperarea deșeurilor, trebuie să ia măsuri pentru a
reduce producerea de deșeuri, în special prin promovarea unor tehnologii
curate și a produselor care pot fi reciclate sau reutilizate, luând în
considerare oportunitățile existente și potențiale ale pieței pentru deșeuri
recuperate […]. (14) Proporția costurilor care nu este acoperită de
activitățile de tratare a deșeurilor trebuie suportată în conformitate cu
principiul „poluatorul plătește”.
Articolul 1, alineatul 1, litera (c) din Directiva nr. 2006/12 prevede:
„În sensul prezentei directive […] (c) „deținător” înseamnă producătorul de
deșeuri sau persoana fizică sau juridică [aflată] în posesia acestora”.
Articolul 8 din directiva menționată stabilește că „Statele membre
iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice deținător de deșeuri:
(a) asigură manipularea deșeurilor sale printr-o societate privată sau publică
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de colectare a deșeurilor sau o întreprindere care realizează operațiunile
enumerate de anexa II A sau II B sau
(b) recuperează sau elimină deșeuri prin mijloace proprii, în conformitate cu
dispozițiile prezentei directive”.
Articolul 15 din aceeași directivă are următorul cuprins: „În
conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costurile de eliminare a
deșeurilor trebuie suportate de: (a) deținătorul care își transferă deșeurile
unei societăți de colectare sau unei întreprinderi prevăzute la articolul 9
și/sau (b) deținătorii precedenți sau producătorul produsului [din care]
provin deșeurile.”
Potrivit articolului 20 din Directiva nr. 2006/12: „Prin urmare,
Directiva nr. 75/442/CEE se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor
statelor membre referitoare la termenele de transpunere în legislația internă,
prevăzute de partea B din anexa III. Trimiterile la directiva abrogată se
interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu
tabelul de corespondență din anexa IV”.
Anexa III B la Directiva nr. 2006/12 menționează ca termen-limită
de transpunere a Directivei nr.75/442 data de 17 iulie 1977.
Dreptul național: Decretul legislativ nr. 507 din 15 noiembrie 1993
de modificare și armonizare a impozitelor locale de publicitate și a taxelor
de afișaj public, a taxei de ocupare a spațiilor și zonelor publice ale
comunelor și provinciilor, precum și a taxei de eliminare a deșeurilor solide
urbane, în temeiul articolului 4 din Legea nr. 421 din 23 octombrie 1992
privind reorganizarea finanțelor teritoriale (supliment ordinar la GURI
nr. 108 din 9 decembrie 1993, denumit în continuare „Decretul
nr. 507/1993”) a instituit, în capitolul III, taxa pe deșeuri. În această
privință, articolul 58, alineatul 1 din Decretul nr. 507/1993 prevede: „Pentru
serviciul de eliminare a deșeurilor solide urbane interne, prestat în regim de
monopol în cadrul aglomerării, a secțiunilor de comune, a centrelor
rezidențiale și eventual extins la zonele teritoriilor comunelor de tip risipit,
comunele trebuie să instituie o taxă anuală (pe deșeuri) care face obiectul
unui regulament corespunzător, aplicabilă pe baza unui tarif cu respectarea
prevederilor și a criteriilor enunțate în următoarele reguli.” Articolul 62,
alineatele 1 și 4 din Decretul nr. 507/1993, intitulat „Condiția de supunere la
plata taxei (pe deșeuri) și scutiri”, prevede: „1. Această taxă (pe deșeuri)
este datorată de ocupanții sau de deținătorii localurilor și ai suprafețelor
neacoperite, indiferent de destinația acestora, cu excepția suprafețelor
neacoperite alipite sau accesorii unor locuințe civile care nu sunt spații
verzi, existente în zonele teritoriului comunal în care este instituit și pus în
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aplicare acest serviciu sau cel puțin prestat în mod continuu […]. 4. În
ansamblurile imobiliare cu destinația de locuințe în care se exercită o
activitate economică și profesională, regulamentul poate stipula că taxa (pe
deșeuri) este datorată pe baza baremului prevăzut pentru activitatea
specifică în cauză și că este proporțională cu suprafața afectată acestei
activități.” Potrivit articolului 65 din Decretul nr. 507/1993, intitulat
„Proporționalitate și tarife”, taxa pe deșeuri poate fi proporțională sau
calculată pe baza cantității și a calității medii obișnuite, pe unitatea de
suprafață taxabilă, ale deșeurilor urbane solide interne și asimilate care pot
fi produse în localurile și pe suprafețele pentru tipul de folosință căruia sunt
destinate și pe baza costului de eliminare. În plus, potrivit alineatului 2 al
acestui articol, revine comunelor sarcina de a stabili tarifele pentru fiecare
categorie sau subcategorie omogenă în funcție de rata de acoperire a
costului reținut în limitele legii, înmulțind costul eliminării pe unitatea de
suprafață taxabilă verificată – prevăzut pentru anul următor – cu unul sau
mai mulți coeficienți de producere cantitativă și calitativă a deșeurilor.
Articolul 68 din Decretul nr. 507/1993, intitulat „Reglementare”, are
următorul cuprins: „1. În vederea aplicării taxei (pe deșeuri), comunele
trebuie să adopte un regulament corespunzător care să conțină:
a) clasificarea categoriilor și a eventualelor subcategorii de localuri și de
suprafețe care prezintă același potențial de producere a deșeurilor și
impozabile potrivit aceluiași tarif […]; 2. În vederea stabilirii comparative a
tarifelor, categoriile și eventualele subcategorii trebuie organizate ținând
seama în măsura posibilului de următoarele grupuri de activitate sau de
folosință: […] c) localuri și suprafețe cu destinația de locuințe pentru
familii, colectivități și persoane care trăiesc în comun, unități hoteliere
[…]”. Potrivit articolului 69, alineatele 1 și 2 din Decretul nr. 507/1993:
„1. Comunele decid, cel târziu la 31 octombrie, pe baza clasamentului și a
criteriilor de progresivitate care figurează în regulament, tarifele pe unitatea
de suprafață a localurilor și zonelor cuprinse în diverse categorii sau
subcategorii care se vor aplica anul următor. În lipsa unei decizii în
termenul prevăzut, tarifele aprobate pentru anul în curs se consideră a fi
prorogate pentru anul următor. 2. În vederea asigurării controlului legalității
sale, decizia trebuie să menționeze motivele raporturilor existente între
tarife, datele recapitulative și previzionale privind costurile serviciului
repartizate în funcție de clasificarea lor economică, precum și datele și
circumstanțele care au condus la sporirea acoperirii minime obligatorii a
costului […]”.
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Decretul legislativ nr. 22 din 5 februarie 1997 de transpunere a
Directivei nr. 91/156/CEE privind deșeurile, a Directivei nr. 91/689/CEE
privind deșeurile periculoase și a Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele
și deșeurile de ambalaje (supliment ordinar la GURI nr. 33 din 15 februarie
1997, denumit în continuare „Decretul legislativ nr. 22/1997”) impune
suprimarea taxei pe deșeuri și introducerea unui sistem tarifar. Potrivit
indicațiilor instanței de trimitere, tariful se compune dintr-o parte fixă care
vizează acoperirea costurilor principale ale serviciului de gestionare a
deșeurilor, stabilită în funcție de suprafața imobilelor ocupate sau deținute.
Acesta se compune de asemenea dintr-o parte variabilă, calculată în funcție
de cantitatea de deșeuri predate efectiv spre colectare. Decretul legislativ
nr. 22/1997 a fost abrogat prin articolul 264 din Decretul legislativ nr. 152
din 3 aprilie 2006 privind normele în materie de mediu (supliment ordinar la
GURI nr. 96 din 14 aprilie 2006). Sistemul instituit de acesta din urmă se
inspiră în mare parte din cel prevăzut în Decretul legislativ nr. 22/1997. Cu
toate acestea, potrivit indicațiilor instanței de trimitere, punerea în aplicare
completă a sistemului tarifar prevăzut de Decretul legislativ nr. 152 din 3
aprilie 2006 nu a avut încă loc, astfel încât, pentru anii 2006 și 2007, în
Comune di Casoria a rămas aplicabilă taxa pe deșeuri astfel cum este
prevăzută de Decretul nr. 507/1993.
Acțiunea principală și întrebarea preliminară: Futura Immobiliare
și alții sunt societăți hoteliere cu sediul pe teritoriul Comune de Casoria. În
această calitate, sunt supuse la plata taxei pe deșeuri. Însă, potrivit modului
de aplicare a taxei respective, societățile hoteliere ar datora un impozit mai
mare decât particularii care ocupă spații de locuit. Considerând că acest
tratament diferențiat este ilegal, Futura Immobiliare srl Hotel Futura a
formulat o acțiune în anulare, pe de o parte, a unei decizii din 25 mai 2006 a
Commissione straordinaria privind stabilirea taxei pe deșeuri pentru anul
2006 și, pe de altă parte, a unei decizii a Giunta municipale (Consiliul
Municipal) din Casoria din 15 martie 2005, precum și a altor acte conexe
acestor decizii.
Futura Immobiliare și alții au formulat de asemenea o acțiune în
anularea altor două decizii ale Commissione straordinaria din 4 aprilie 2007
privind adoptarea regulamentului de punere în aplicare a taxei pe deșeuri și,
respectiv, stabilirea baremului costurilor și tarifelor acesteia pentru
exercițiul financiar 2007, precum și a altor acte conexe acestor decizii.
Tribunale administrativo regionale della Campania, la care au fost
formulate acțiunile, a hotărât conexarea acestor cauze.
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În cadrul acțiunilor îndreptate împotriva actelor și deciziilor
menționate, Futura Immobiliare și alții arată în special că nivelul taxei pe
deșeuri stabilit pentru hoteluri este disproporționat în raport cu cel prevăzut
pentru locuințe și că, în realitate, tariful s-ar baza mai degrabă pe capacitatea
acestora de a genera venituri decât pe capacitatea de a produce deșeuri.
Potrivit acestor societăți hoteliere, taxa menționată nu ține seama de gradul
de ocupare a camerelor, nici de existența sau de inexistența serviciului de
alimentație, care poate produce mai multe deșeuri, și nici de caracterul
sezonier al activității hoteliere și de impactul suprafețelor exploatate
afectate serviciilor, care ar rămâne, prin urmare, nelocuite. Or, chiar dacă
tarifele pentru hoteluri și pentru locuințele private ar fi considerate
comparabile, având în vedere nivelul corespunzător de producție a
deșeurilor, actele și deciziile atacate ar fi prevăzut un nivel de opt-nouă ori
mai mare pentru structurile hoteliere. În plus, tariful reținut nu ar indica
nicidecum metoda aplicată și nici datele privind cantitățile și calitatea medie
obișnuită a deșeurilor care pot fi produse pe unitatea de suprafață în funcție
de destinația localurilor.
Considerând că dispozițiile aplicabile ale dreptului național nu par
conforme dreptului comunitar, Tribunale amministrativo regionale della
Campania a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții
următoarea întrebare preliminară: „Reglementarea națională prevăzută la
articolul 58 și următoarele din [Decretul legislativ nr. 507/1993] și în
normele tranzitorii care au prelungit valabilitatea acestuia […], care permite
menținerea unui sistem cu caracter fiscal pentru acoperirea costurilor
serviciului de eliminare a deșeurilor și care amână introducerea unui sistem
tarifar în care costul serviciului este suportat de persoanele care produc și
colectează deșeurile, este compatibilă cu articolul 15 din Directiva nr.
2006/12 și cu principiul poluatorul plătește?”
Cu privire la admisibilitatea cererii de pronunțare a unei hotărâri
preliminare:
Observațiile prezentate Curții: Comune di Casoria arată, în esență,
că cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare este inadmisibilă în
măsura în care vizează Directiva nr. 2006/12, al cărei termen de transpunere
nu expirase încă și că, în calitate de directivă, acest act nu este direct
aplicabil în cadrul ordinii juridice italiene. În ceea ce îl privește, guvernul
italian consideră că cererea respectivă este inadmisibilă în măsura în care,
pentru a răspunde acesteia, Curtea ar trebui să se pronunțe asupra
compatibilității reglementării naționale cu dreptul comunitar. În plus, acest
guvern consideră că instanța de trimitere nu expune în mod suficient de
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adecvat elementele de fapt și de drept care trebuie să permită Curții
furnizarea unui răspuns util.
Aprecierea Curți: În primul rând, în ceea ce privește argumentația
guvernului italian, trebuie amintit că, în cadrul unei trimiteri preliminare,
deși nu este de competența Curții să se pronunțe cu privire la
compatibilitatea cu dreptul comunitar a unei dispoziții naționale, aceasta
este totuși competentă să furnizeze toate elementele de interpretare a
dreptului comunitar care sunt de natură să permită instanței naționale să
aprecieze această compatibilitate în vederea soluționării cauzei deduse
judecății sale (Hotărârea din 221 mai 2008, Citiworks, C-439/06, Rep.,
p. I-3913, punctul 21 și jurisprudența citată). Pe de altă parte, rezultă dintr-o
jurisprudență constantă că necesitatea de a ajunge la o interpretare a
dreptului comunitar care să îi fie utilă instanței naționale impune ca aceasta
din urmă să definească situația de fapt și contextul normativ în care se
încadrează întrebările adresate sau cel puțin să explice ipotezele de fapt pe
care se întemeiază aceste întrebări (Hotărârea din 10 martie 2009, Heinrich,
C-345/06, punctul 30 și jurisprudența citată). Cu toate acestea, în prezenta
cauză, Curtea consideră că este suficient de lămurită de indicațiile instanței
de trimitere atât cu privire la elementele de fapt, cât și cu privire la cele de
drept care caracterizează litigiul din acțiunea principală.
În al doilea rând, în ceea ce privește argumentația prezentată de
Comune di Casoria, trebuie arătat că, astfel cum reiese din considerentul (1)
al Directivei nr. 2006/12, aceasta a realizat, în scopul clarității, codificarea
Directivei nr. 75/442, al cărei termen de transpunere a expirat la 17 iulie
1977. Or, astfel cum a arătat avocatul general, rezultă în mod clar din
articolul 20 din Directiva nr. 2006/12 coroborat cu anexa III B la aceasta că
abrogarea Directivei nr. 75/442 la data intrării în vigoare a Directivei nr.
2006/12 s-a realizat fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre
referitoare la termenele de transpunere în legislația internă a directivei astfel
abrogate. Prin urmare, în măsura în care articolul 15 din Directiva nr.
2006/12 este redactat în termeni în substanță identici cu cei ai articolului 11
din Directiva nr. 75/442, intrarea în vigoare a Directivei nr. 2006/12 nu a
avut ca efect acordarea unui nou termen statelor membre pentru a realiza
transpunerea acestui articol 15. În plus, contrar susținerilor Comune di
Casoria, potrivit articolului 234 TCE, Curtea este competentă să se
pronunțe, cu titlu preliminar, asupra interpretării actelor adoptate de
instituțiile Comunității Europene, indiferent dacă sunt sau nu sunt direct
aplicabile (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 mai 1976, Mazzalai,
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111/75, Rec., p. 657, punctul 7, și Hotărârea din 10 iulie 1997, Palmisani,
C-261/95, Rec., p. I-4025, punctul 21).
În aceste condiții, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată de
Tribunale amministrativo regionale della Campania.
Cu privire la întrebarea preliminară: Prin intermediul întrebării
formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă
articolul 15, litera (a) din Directiva nr. 2006/12 trebuie interpretat în sensul
că se opune unei reglementări naționale care prevede, în scopul finanțării
unui serviciu de gestionare și de eliminare a deșeurilor urbane, o taxă
calculată pe baza unei evaluări a volumului de deșeuri produse de
utilizatorii acestui serviciu, iar nu pe baza cantității de deșeuri efectiv
produse și predate spre colectare de către aceștia.
Instanța ridică în special problema dacă această dispoziție trebuie
interpretată în sensul că toate costurile suportate de „deținătorul” deșeurilor,
care le predă spre colectare în scopul eliminării, trebuie să fie proporționale
cu cantitatea de deșeuri efectiv predate.
Observațiile prezentate Curții: Comune di Casoria și guvernul
italian consideră că statele membre dispun de o marjă de manevră
importantă în punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește” și
aceasta cu atât mai mult atunci când este vorba despre transpunerea unei
directive, în speță articolul 15 din Directiva nr. 2006/12. În această privință,
guvernul italian invită Curtea să recunoască statelor membre aceeași marjă
de manevră pe care ar fi recunoscut-o instituțiilor comunitare în
interpretarea articolului 130 R din Tratatul CE (devenit, după modificare,
articolul 174 CE), reținută în Hotărârea din 14 iulie 1998, Safety Hi-Tech
(C-284/95, Rec., p. I-4301).
În orice caz, guvernul menționat consideră că sistemul italian bazat
pe o taxă este pe deplin compatibil cu principiul „poluatorul plătește”,
întrucât costul gestionării și eliminării deșeurilor este pus în sarcina celor
care pot influența producerea acestora. În plus, parametrii utilizați pentru
calcularea taxei respective, precum capacitatea diferitelor categorii de
utilizatori de producere a deșeurilor sau calitatea deșeurilor produse, ar fi pe
deplin pertinenți.
Comisia Comunităților Europene subliniază că Directiva nr. 2006/12
nu definește modalitățile prin care statele membre trebuie să își organizeze
sistemul de alocare a costurilor pentru colectarea și eliminarea deșeurilor
urbane și că, în această privință, acestea sunt competente cu privire la forma
și la mijloacele pentru atingerea obiectivului de alocare a costurilor
menționate celor care au produs deșeurile.

339

Întemeindu-se pe Comunicarea Comisiei către Consiliu privind
alocarea costurilor și acțiunile întreprinse de autoritățile publice în probleme
de mediu – Principii și modalități de punere în aplicare, anexată la
Recomandarea nr. 75/436/Euratom, CECO, CEE a Consiliului din 3 martie
1975 privind alocarea costurilor și acțiunile întreprinse de autoritățile
publice în probleme de mediu (JO L 194, p. 1), Comisia consideră că
reglementarea statelor membre trebuie să prevadă în special o corelație între
cantitatea de deșeuri produsă și suma plătită pentru serviciul de eliminare a
acestora. În special, reglementările naționale ar putea prevedea un sistem de
identificare a anumitor categorii de utilizatori, producători de deșeuri, în
scopul de a le impune o taxă calculată pe baza estimărilor cantității de
deșeuri pe care le produc aceste categorii. Articolul 15 din Directiva nr.
2006/12 nu ar impune, așadar, ca respectiva taxă să fie calculată pe baza
cantității de deșeuri efectiv produse de fiecare utilizator. Totuși, potrivit
Comisiei, astfel de reglementări naționale nu ar trebuie să aibă ca efect
excluderea de la efortul de finanțare a anumitor categorii de producători de
deșeuri.
Răspunsul Curții: În temeiul articolului 8 din Directiva nr. 2006/12,
orice „deținător de deșeuri” este obligat fie să le predea unei societăți
private sau publice de colectare a deșeurilor sau unei întreprinderi care
realizează operațiunile enumerate în anexele II A sau II B la această
directivă, fie să asigure prin mijloace proprii recuperarea sau eliminarea
deșeurilor, în conformitate cu dispozițiile acesteia. Prin urmare, într-o
situație precum cea din acțiunea principală, în care deținătorii de deșeuri le
predau unei societăți de colectare a deșeurilor, articolul 15, litera (a) din
Directiva nr. 2006/12 prevede că, în conformitate cu principiul „poluatorul
plătește”, costul eliminării deșeurilor trebuie suportat de acești deținători.
Această obligație financiară revine deținătorilor respectivi în temeiul
contribuției proprii la producerea deșeurilor (a se vedea Hotărârea din 24
iunie 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rep., p. I-4501, punctul 77).
În ceea ce privește finanțarea costului de gestionare și de eliminare a
deșeurilor urbane, în măsura în care este vorba despre un serviciu prestat în
mod colectiv unui ansamblu de „deținători”, statele membre au obligația, în
temeiul articolului 15, litera (a) din Directiva nr. 2006/12, de a se asigura că,
în principiu, ansamblul utilizatorilor acestui serviciu, în calitatea lor de
„deținători” în sensul articolului 1 din aceeași directivă, suportă în mod
colectiv costul global al eliminării deșeurilor respective.
Deși statele membre destinatare ale Directivei nr. 2006/12 sunt
datoare să respecte rezultatul care trebuie atins cât privește acoperirea
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costurilor asociate eliminării deșeurilor, conform articolului 249 TCE,
acestea păstrează competența în ceea ce privește forma și mijloacele
necesare obținerii acestui rezultat (a se vedea Hotărârea Commune de
Mesquer, citată anterior, punctul 80).
Astfel, cum în mod întemeiat a arătat Comisia, în stadiul actual al
dreptului comunitar, nu există nicio reglementare adoptată în temeiul
articolului 175 TCE care să impună statelor membre o metodă precisă în
ceea ce privește finanțarea costului de eliminare a deșeurilor urbane, astfel
încât această finanțare poate, la alegerea statului membru în cauză, să fie
asigurată fie prin intermediul unei taxe, fie al unei redevențe, fie prin orice
altă modalitate.
Trebuie totuși subliniat în primul rând că, adesea este dificil sau
chiar costisitor să se stabilească volumul exact al deșeurilor urbane predate
spre colectare de fiecare „deținător”.
În aceste condiții, recurgerea la criterii întemeiate, pe de o parte, pe
capacitatea „deținătorilor” de producere a deșeurilor, calculată în funcție de
suprafața bunurilor imobile pe care le ocupă, precum și de afectarea acestora
și/sau, pe de altă parte, pe natura deșeurilor produse, poate permite
calcularea costurilor de eliminare a acestor deșeuri și repartizarea lor între
diferiții „deținători”, în măsura în care acești doi parametri sunt de natură să
influențeze în mod direct cuantumul costurilor menționate.
Din acest punct de vedere, o reglementare națională care prevede, în
scopul finanțării gestionării și eliminării deșeurilor urbane, o taxă calculată
pe baza unei evaluări a volumului de deșeuri produse, și nu pe baza
cantității de deșeuri efectiv produse și predate spre colectare, nu poate fi
considerată, în stadiul actual al dreptului comunitar, contrară articolului 15,
litera (a) din Directiva nr. 2006/12.
În al doilea rând, principiul „poluatorul plătește” nu se opune
posibilității ca statele membre să adapteze, în funcție de categorii de
utilizatori stabilite după capacitatea fiecăruia de a produce deșeuri urbane,
contribuția fiecăreia dintre aceste categorii la costul global necesar finanțării
sistemului de gestionare și de eliminare a deșeurilor urbane.
În acțiunea principală, în ceea ce privește calcularea taxei pe deșeuri,
rezultă că unitățile hoteliere constituie o categorie de „deținători” și că, în
opinia susținută de Futura Immobiliare și alții, aceștia ar fi tratați într-un
mod mai puțin favorabil decât particularii.
În această privință, trebuie să se constate că, în scopul calculării unei
taxe de eliminare a deșeurilor, o diferențiere fiscală între categorii de
utilizatori ai serviciului de colectare și de eliminare a deșeurilor urbane,
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precum cea operată de reglementarea națională în cauză în acțiunea
principală între societățile hoteliere și particulari, în funcție de criterii
obiective legate direct de costul acestui serviciu, precum capacitatea lor de
producere a deșeurilor sau natura deșeurilor produse, se poate dovedi
adecvată atingerii obiectivului de finanțare a serviciului menționat.
Deși diferențierea fiscală astfel operată nu trebuie să depășească
cadrul a ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv de finanțare,
trebuie totuși subliniat că, în acest domeniu și în stadiul actual al dreptului
comunitar, autoritățile naționale competente dispun de o marjă amplă de
apreciere în ceea ce privește stabilirea modalităților de calcul al unei astfel
de taxe.
Astfel, revine instanței de trimitere sarcina de a verifica, pe baza
elementelor de fapt și de drept care i-au fost prezentate, dacă taxa pe deșeuri
în cauză în acțiunea principală nu conduce la a impune în sarcina anumitor
„deținători”, în speță unități hoteliere, costuri vădit disproporționate în
raport cu volumele sau cu natura deșeurilor pe care le pot produce.
Având în vedere cele de mai sus, trebuie să se răspundă la întrebarea
formulată că articolul 15, litera (a) din Directiva nr. 2006/12 trebuie
interpretat în sensul că, în stadiul actual al dreptului comunitar, nu se opune
unei reglementări naționale care prevede, în scopul finanțării unui serviciu
de gestionare și de eliminare a deșeurilor urbane, o taxă calculată pe baza
unei evaluări a volumului de deșeuri generat de utilizatorii acestui serviciu,
și nu pe baza cantității de deșeuri efectiv produse și predate spre colectare
de către aceștia. Revine însă instanței de trimitere sarcina de a verifica, pe
baza elementelor de fapt și de drept care i-au fost prezentate, dacă taxa pe
deșeuri în cauză în acțiunea principală nu conduce la a impune în sarcina
anumitor „deținători”, în speță unități hoteliere, costuri vădit
disproporționate în raport cu volumele sau cu natura deșeurilor pe care le
pot produce.
Cu privire la cheltuielile de judecată: Întrucât, în privința părților
din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la
instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la
cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații
Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei
rambursări. Pentru aceste motive, Curtea declară:
- Articolul 15, litera (a) din Directiva nr. 2006/12/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind
deșeurile trebuie interpretat în sensul că, în stadiul actual al dreptului
comunitar, nu se opune unei reglementări naționale care prevede, în
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scopul finanțării unui serviciu de gestionare și de eliminare a deșeurilor
urbane, o taxă calculată pe baza unei evaluări a volumului de deșeuri
generat de utilizatorii acestui serviciu, și nu pe baza cantității de
deșeuri efectiv produse și predate spre colectare de către aceștia.
Revine însă instanței de trimitere sarcina de a verifica, pe baza
elementelor de fapt și de drept care i-au fost prezentate, dacă taxa de
eliminare a deșeurilor solide urbane în cauză în acțiunea principală nu
conduce la a impune în sarcina anumitor „deținători”, în speță unități
hoteliere, costuri vădit disproporționate în raport cu volumele sau cu
natura deșeurilor pe care le pot produce.
8.7. Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor: Comisia
Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord (adaptat după CEJ, Culegerea de jurisprudenţă a CEJ 2007,
Cauza C-199/04, p. I-01221)
Cauza, introdusă la 4 mai 200, are ca obiect o acţiune în constatarea
neîndeplinirii obligaţiilor formulată în temeiul articolului 226 TCE. Este
vorba de neîndeplinirea de către un stat membru obligaţiilor ce derivă din
Directivele nr. 85/337/CEE şi 97/11/CE – Evaluarea efectelor anumitor
proiecte asupra mediului – Modificare importantă în ceea ce priveşte
utilizarea unei construcţii sau a unui teren.
Prin cererea introductivă, Comisia Comunităţilor Europene solicită
Curţii să constate că, prin faptul că nu a luat toate măsurile necesare pentru
a asigura transpunerea completă şi exactă a articolelor 2-6, 8 şi 9 din
Directiva nr. 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (JO L 175,
p. 40, Ediţie specială, 15/vol. 1, p. 174), astfel cum a fost modificată prin
Directiva nr. 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 (JO L 73, p. 5, Ediţie
specială, 15/vol. 3, p. 254, denumită în continuare „Directiva nr. 85/337”),
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu şi-a îndeplinit
obligaţiile care îi revin în temeiul acestei directive.
Cadrul juridic:
Reglementarea comunitară: Articolul 2, alineatul 1 din Directiva
nr. 85/337 are următorul cuprins: „Statele membre adoptă toate măsurile
necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizaţiei, proiectele care
ar putea avea efecte importante asupra mediului, printre altele asupra
naturii, al dimensiunii şi al localizării lor, sunt supuse unei cereri de
autorizare şi unei evaluări a efectelor lor. Aceste proiecte sunt definite la
articolul 4.” Potrivit articolului 3 din respectiva directivă: „Evaluarea
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impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează într-o manieră
corespunzătoare, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu articolele [411], efectele directe şi indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:
oameni, faună şi floră;
sol, apă, aer, climă şi peisaj;
bunuri materiale şi patrimoniu cultural;
interacţiunea dintre factorii menţionaţi la prima, a doua şi a treia
liniuţă.”
Articolul 4, alineatul 2 din aceeaşi directivă prevede: „Sub rezerva
articolului 2, alineatul 3, pentru proiectele enumerate la anexa II, statele
membre stabilesc (a) pe baza unei analize «de caz» sau (b) pe baza
pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru, în cazul în care proiectul
trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.
Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri prevăzute la
literele (a) şi (b).”
Anexa II la Directiva nr. 85/337, intitulată „Proiecte care intră sub
incidenţa articolului 4, alineatul 2”, menţionează la punctul 5, litera (b)
instalaţiile pentru fabricarea cimentului.
Reglementarea naţională: În Regatul Unit, responsabilităţile în ceea
ce priveşte protecţia mediului în cadrul procedurii de eliberare a unei
autorizaţii de utilizare a combustibilului constituit din deşeuri sunt împărţite
între autorităţile competente în materie de urbanism şi cele competente în
materie de mediu. Primele dintre acestea, în special serviciile de urbanism
locale, sunt competente pentru a se pronunţa asupra cererilor privind
autorizaţiile de construire. În cazul unui refuz sau al lipsei unui răspuns din
partea serviciului de urbanism local, solicitantul poate contesta în faţa
secretarului de stat decizia de refuz sau faptul că nu a fost adoptată o
decizie. Secretarul de stat poate de asemenea, să se pronunţe el însuşi asupra
unei cereri privind o autorizaţie de construire care a fost adresată unui
serviciu de urbanism local. În Ţara Galilor, competenţele atribuite
secretarului de stat în domeniul urbanismului sunt exercitate de National
Assembly for Wales. Potrivit articolului 57 din Legea privind urbanismul şi
amenajarea funciară din 1990 (Town and Country Planning Act 1990,
denumită în continuare „TCPA”), este necesară o autorizaţie de construire
pentru efectuarea oricărei „amenajări”, noţiune pe care articolul 55 din
respectiva lege o defineşte ca fiind „realizarea de lucrări de construcţii, de
inginerie, de extracţie minieră sau de altă natură în, pe, deasupra sau sub
suprafaţa solului sau realizarea unei modificări importante în ceea ce
priveşte utilizarea unei construcţii sau a unui teren”. În momentul
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soluţionării cererilor privind autorizaţiile de construire, autorităţile
competente în materie de urbanism hotărăsc şi în legătură cu necesitatea de
a realiza evaluarea efectelor asupra mediului prevăzută de Directiva nr.
85/337. În această privinţă, Regulamentul privind urbanismul şi amenajarea
funciară (evaluarea efectelor asupra mediului) din 1988 (Town and Country
Planning - Assessment of Environmental Effects - Regulations 1988) a
transpus versiunea iniţială a Directivei nr. 85/337 în ordinea juridică
naţională, în special prin integrarea noilor exigenţe procedurale în sistemul
de amenajare a teritoriului şi de urbanism deja existent.
În ceea ce priveşte Directiva nr. 97/11, aceasta a fost transpusă în
ordinea juridică naţională prin intermediul Regulamentului privind
urbanismul şi amenajarea funciară (evaluarea impactului asupra mediului)
(Anglia şi Ţara Galilor) din 1999 (Town and Country PlanningEnvironmental Impact Assessment- England and Wales Regulations 1999).
În cadrul sistemului de prevenire şi de reducere integrată a poluării
(„integrated pollution control”) instituit prin partea I din Legea privind
protecţia mediului din 1990 (Environmental Protection Act 1990), efectele
dăunătoare pentru mediu pe care le-ar putea avea un anumit procedeu erau
iniţial examinate de Her Majesty’s Inspectorate of Pollution şi apoi, după
înfiinţarea acesteia, de Environment Agency. În temeiul articolului 6 din
legea menţionată, un „procedeu reglementat”, în sensul de activitate
potenţial poluantă care este reglementată de secretarul de stat, nu poate fi
utilizat, printre altele, în Anglia şi în Ţara Galilor fără o autorizaţie eliberată
de Environment Agency.
În cursul lunii februarie a anului 1997, Ministerul Mediului a
publicat Nota explicativă nr. 23 (Planning Policy Guidance ote 23)
privind politica în domeniul urbanismului şi al combaterii poluării. Această
notă prezintă, între altele, raporturile dintre misiunea autorităţilor
competente în materie de urbanism şi aceea, distinctă din punct de vedere
juridic, care le revine organismelor de combatere a poluării.
Procedura precontencioasă: În cursul anilor 1997 şi 1998, Comisia
a primit două sesizări privind autorizaţia eliberată unei fabrici de ciment
exploatate de societatea Castle Cement la Clitheroe, Lancashire, pentru
utilizarea unui amestec de deşeuri industriale lichide, numit „Cemfuel”,
drept înlocuitor al unei părţi din combustibilul clasic al acesteia. Conform
susţinerilor autorilor sesizărilor, autorităţile naţionale competente nu au
verificat dacă respectivul proiect trebuia să facă obiectul unei evaluări a
efectelor sale asupra mediului înaintea eliberării unei astfel de autorizaţii.
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În cursul anului 1999, Comisia a mai primit o sesizare în legătură cu
fabrica de ciment exploatată de aceeaşi societate la Padeswood, Flintshire.
În speţă, construirea unui cuptor suplimentar, precum şi înlocuirea
combustibilului clasic cu Cemfuel, cu pneuri întregi şi cu un amestec de
deşeuri de hârtie şi de material plastic, numit „Profuel”, deşi făcuseră
obiectul unei evaluări a efectelor asupra mediului, ar fi fost autorizate de
ational Assembly for Wales înainte ca Environment Agency să se fi
pronunţat în legătură cu cererea privind eliberarea unei autorizaţii.
Sesizările referitoare la fabrica de ciment din Clitheroe au
determinat două schimburi de scrisori între Comisie şi guvernul Regatului
Unit, între 11 iulie 1997 şi 30 martie 1999. Sesizarea privind fabrica de
ciment din Padeswood a determinat de asemenea, un schimb de scrisori,
Comisia cerând clarificări respectivului guvern la 19 aprilie 1999 şi acesta
răspunzând la 18 iunie 1999.
Având în vedere aceste elemente, Comisia a considerat, pe de o
parte, că recurgerea de către autorităţile naţionale competente la criteriul
„modificării importante în ceea ce priveşte utilizarea unei construcţii sau a
unui teren”, cuprins în TCPA, are ca urmare faptul că anumite proiecte,
printre care figurează şi schimbarea combustibilului utilizat într-o fabrică de
ciment, nu sunt supuse procedurilor prevăzute de Directiva nr. 85/337. Pe de
altă parte, Regatul Unit nu ar fi coordonat suficient normele aplicabile în
materie de urbanism şi cele referitoare la combaterea poluării pentru a
asigura respectarea obligaţiilor şi a obiectivelor stabilite de această
directivă. Din acest motiv, la 7 mai 2001, Comisia a adresat acestui stat
membru o scrisoare de punere în întârziere. Deoarece răspunsul autorităţilor
Regatului Unit la această scrisoare a convins Comisia de faptul că punerea
în aplicare şi implementarea concretă a Directivei nr. 85/337 nu erau
satisfăcătoare, la 18 iulie 2002 a fost adresat un aviz motivat respectivului
stat membru, prin care acesta era invitat să ia măsurile necesare pentru a se
conforma obligaţiilor care rezultă din această directivă într-un termen de
două luni de la data primirii avizului.
Considerând că răspunsul guvernului Regatului Unit la avizul
motivat nu era satisfăcător, Comisia a decis să introducă prezenta acţiune.
Cu privire la admisibilitatea acţiunii: În prealabil, trebuie subliniat
faptul că, din oficiu, Curtea poate examina dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la articolul 226 TCE pentru introducerea unei acţiuni în
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (a se vedea în special hotărârea din 31
martie 1992, Comisia/Italia, C-362/90, Rec., p. I-2353, punctul 8, şi
hotărârea din 27 octombrie 2005, Comisia/Italia, C-525/03, Rec., p. I-9405,
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punctul 8). Astfel, în cadrul acestei proceduri, avizul motivat şi acţiunea
trebuie să prezinte motivele în mod coerent şi precis, pentru a permite
statului membru şi Curţii să determine cât mai exact întinderea încălcării
dreptului comunitar, condiţie necesară pentru ca statul respectiv să poată
face uz în mod eficient de mijloacele sale de apărare şi Curtea să poată
verifica existenţa pretinsei neîndepliniri a obligaţiilor (a se vedea în acest
sens hotărârea din 4 mai 2006, Comisia/Regatul Unit, C-98/04, Rec.,
p. I-4003, punctul 18).
În speţă, Comisia solicită Curţii să constate că Regatul Unit nu a
luat toate măsurile necesare pentru a asigura transpunerea completă şi
exactă a articolelor 2-6, 8 şi 9 din Directiva nr. 85/337. În susţinerea acţiunii
pe care a introdus-o, Comisia invocă două motive.
1. Primul dintre acestea pune în discuţie articolele 55 şi 57 din TCPA,
în temeiul cărora autorităţile competente în materie de urbanism
recurg la criteriul aplicabil în dreptul intern al „modificării
importante în ceea ce priveşte utilizarea unei construcţii sau a unui
teren” cu ocazia examinării unei cereri privind o autorizaţie de
construire, ceea ce ar avea ca efect excluderea anumitor proiecte din
domeniul de aplicare a Directivei nr. 85/337.
2. Al doilea motiv pune în discuţie faptul că, în momentul transpunerii
acestei directive în dreptul intern, guvernul Regatului Unit nu ar fi
coordonat suficient normele aplicabile în materie de urbanism şi de
combatere a poluării pentru a asigura respectarea tuturor obligaţiilor
prevăzute la articolele 3 şi 8 din directivă.
Cu toate acestea, trebuie constatat că, în cererea introductivă,
Comisia a recunoscut explicit că, prin intermediul regulamentelor privind
urbanismul şi amenajarea funciară (evaluarea efectelor asupra mediului) din
1988 şi, în ceea ce priveşte Anglia şi Ţara Galilor, din 1999, Regatul Unit a
adoptat legislaţia necesară pentru a transpune în dreptul intern Directiva nr.
85/337. În consecinţă, prezenta acţiune în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor, în măsura în care este întemeiată pe argumente contradictorii,
nu răspunde cerinţelor de coerenţă şi de precizie.
Din cele menţionate rezultă că acţiunea trebuie respinsă ca
inadmisibilă.
Cu privire la cheltuielile de judecată : Potrivit articolului 69,
alineatul 2 din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenţii este
obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât Regatul Unit a
solicitat obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, iar acţiunea
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introdusă de aceasta este inadmisibilă, se impune obligarea acesteia la plata
cheltuielilor de judecată. Pentru aceste motive, Curtea declară şi hotărăşte:
1) Respinge acţiunea ca inadmisibilă.
2) Obligă Comisia Comunităţilor Europene la plata
cheltuielilor de judecată.
8.8. Procedura întrebării preliminare: Janecek vs Freistaat Bayern
(adaptat după CEJ, Culegerea de jurisprudenţă a CEJ 2008, Cauza
C-237/07, p.00000)
Cauza are ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri
preliminare formulată în temeiul articolului 234 TCE de
Bundesverwaltungsgericht (Germania). Cererea de pronunţare a unei
hotărâri preliminare priveşte interpretarea articolului 7, alineatul 3 din
Directiva nr.96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind
evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător (JO L 296, p. 55, Ediţie
specială, 15/vol. 3, p. 198), astfel cum a fost modificată prin Regulamentul
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
septembrie 2003 (JO L 284, p. 1, denumită în continuare „Directiva nr.
96/62”). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul
Janecek, pe de o parte, şi Freistaat Bayern, pe de altă parte, având ca obiect
o cerere prin care se urmărea obligarea acestuia din urmă de a elabora un
plan de acţiune pentru calitatea aerului în sectorul Landshuter Allee din
München, unde locuieşte persoana interesată, acest plan trebuind să
cuprindă măsurile care urmează să fie luate pe termen scurt pentru a se
asigura respectarea limitei autorizate prin legislaţia comunitară în ceea ce
priveşte emisiile de pulberi fine în suspensie PM10 în aerul înconjurător.
Cadrul juridic:
Reglementarea comunitară: Potrivit celui de al doisprezecelea
considerent al Directivei nr. 96/62: „[…] pentru a proteja mediul ca un
întreg şi sănătatea umană, este necesar ca statele membre să acţioneze atunci
când valorile limită sunt depăşite pentru a se conforma cu aceste valori în
perioada de timp fixată”. Anexa I din Directiva nr. 96/62 cuprinde o listă a
poluanţilor atmosferici care urmează a fi luaţi în considerare în evaluarea şi
managementul calităţii aerului înconjurător. La punctul 3 din această listă se
menţionează „pulberi fine în suspensie, cum ar fi funinginea (inclusiv
fracţiunea PM10)”. Articolul 7 din Directiva nr. 96/62, intitulat
„Îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător – Cerinţe generale”, prevede:
„(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu
valorile limită. […]
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(3) Statele membre elaborează planuri de acţiune care să indice măsurile ce
urmează să fie luate pe termen scurt acolo unde există un risc de depăşire a
valorilor limită şi/sau a pragurilor de alertă, în scopul reducerii acelui risc şi
pentru limitarea duratei de producere a acestui eventual risc [...]”.
Articolul 8 din această directivă, intitulat „Măsurile aplicabile în
zone unde nivelurile sunt mai mari decât valoarea limită”, stabilește că:
„(1) Statele membre alcătuiesc o listă cu zone şi aglomerări în care
nivelurile unuia sau mai multor poluanţi sunt mai ridicate decât valoarea
limită plus marja de toleranţă. În cazul în care nu s-a fixat nicio marjă de
toleranţă pentru un anumit poluant, zonele şi aglomerările în care nivelul
acelui poluant depăşeşte valoarea limită sunt tratate în acelaşi mod ca şi
zonele şi aglomerările menţionate la primul paragraf şi intră sub incidenţa
alineatelor 3, 4,5.
(2) Statele membre alcătuiesc o listă cu zone şi aglomerări în care nivelurile
unuia sau mai multor poluanţi se află între valoarea limită şi valoarea limită
plus marja de toleranţă.
(3) În zonele şi în aglomerările menţionate la alineatul 1, statele membre iau
măsuri pentru a asigura pregătirea sau aplicarea unui plan sau program în
scopul atingerii valorii limită în cadrul limitei de timp respective.
Planul sau programul menţionat, care trebuie pus la dispoziţia publicului,
include cel puţin informaţia prevăzută la anexa IV.
(4) În zonele şi aglomerările menţionate la alineatul 1, dacă nivelul mai
multor poluanţi depăşeşte valorile limită, statele membre elaborează un plan
integrat care include toţi poluanţii în cauză […]”
Articolul 5, alineatul 1 din Directiva nr. 1999/30/CE a Consiliului
din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul
de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul
înconjurător (JO L 163, p. 41, Ediţie specială, 15/vol. 5, p. 46) prevede:
„Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că
concentraţiile de PM10 din aerul înconjurător, evaluate în conformitate cu
articolul 7, nu depăşesc valorile limită stabilite în secţiunea I din anexa III în
conformitate cu datele menţionate în aceasta. Marjele de toleranţă stabilită
în secţiunea I din anexa II se aplică în conformitate cu articolul 8 din
Directiva nr. 96/62/CE.”
Anexa III, faza 1, punctul 1 la Directiva 1999/30 prezintă, într-un
tabel, valorile limită pentru pulberile fine în suspensie PM10.
Reglementarea naţională: Directiva nr. 96/62 a fost transpusă în
dreptul german prin Legea privind protecţia împotriva efectelor dăunătoare
ale poluării aerului, ale zgomotelor, ale vibraţiilor şi ale altor tipuri de
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poluare asupra mediului (Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen
durch
Luftverunreinigungen,
Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge), în versiunea publicată la 26
septembrie 2002 (BGBl. I, p. 3830), astfel cum a fost modificată prin Legea
din 25 iunie 2005 (BGBl. I, p. 1865, denumită în continuare „Legea federală
privind lupta împotriva poluării”). Articolul 45 din Legea federală privind
lupta împotriva poluării, intitulat „Îmbunătăţirea calităţii aerului”, prevede:
„(1) Autorităţile competente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a
asigura respectarea valorilor emisiilor stabilite la articolul 48a, în special
prin intermediul planurilor prevăzute la articolul 47 […]”.
Articolul 47 din această lege, intitulat „Planuri pentru calitatea
aerului, planuri de acţiune, legislaţie regională”, menționează că: „(1) În
cazul în care valorile limită plus marjele de toleranţă legale şi definite
într-un regulament în temeiul articolului 48a, alineatul 1 sunt depăşite,
autorităţile competente sunt obligate să elaboreze un plan pentru calitatea
aerului, care să indice măsurile necesare pentru a reduce în mod durabil
poluanţii atmosferici şi care să fie conform cu cerinţele regulamentului.
(2) În cazul unui risc de depăşire a valorilor limită sau a pragurilor de alertă
ale emisiilor definite într-un regulament în temeiul articolului 48a, alineatul
1, autoritatea competentă trebuie să elaboreze un plan de acţiune prin care
să se stabilească măsurile ce urmează a fi luate pe termen scurt, care trebuie
să fie de natură să reducă riscul de depăşire şi să limiteze durata de
producere a acestui eventual risc. În temeiul alineatului 1, planurile de
acţiune pot fi incluse într-un plan pentru calitatea aerului. […]”
Valorile limită de emisie menţionate la articolul 47 din Legea
federală privind lupta împotriva poluării sunt stabilite în al 22-lea
regulament de aplicare a legii menţionate, care prevede la articolul 4,
alineatul 1: „Având în vedere protecţia sănătăţii umane, pentru PM10,
valoarea limită de emisie medie pe 24 de ore este de 50 µg/m³, fiind
autorizate 35 de depăşiri în cursul anului calendaristic […]”.
Acţiunea principală şi întrebările preliminare: Domnul Janecek
locuieşte la marginea Landshuter Allee, pe centura mijlocie a oraşului
München, la aproximativ 900 de metri nord de o staţie de măsurare a
calităţii aerului. Măsurătorile efectuate în această staţie au demonstrat că, în
cursul anilor 2005 şi 2006, valoarea limită stabilită pentru emisiile de
pulberi fine în suspensie PM10 a fost depăşită cu mult peste limita de 35 de
ori, cu toate că acesta reprezintă numărul maxim de depăşiri autorizat prin
Legea federală privind lupta împotriva poluării. Nu se contestă că, în ceea
ce priveşte teritoriul oraşului München, există un plan de acţiune pentru
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calitatea aerului care a fost declarat obligatoriu la 28 decembrie 2004. Cu
toate acestea, reclamantul din acţiunea principală a introdus la
Verwaltungsgericht München o acţiune având ca obiect obligarea Freistaat
Bayern să elaboreze un plan de acţiune pentru calitatea aerului în sectorul
Landshuter Allee în scopul stabilirii măsurilor care urmează să fie luate pe
termen scurt pentru a se asigura respectarea numărului maxim autorizat de
35 de depăşiri pe an ale valorii limită stabilite pentru emisiile de pulberi fine
în suspensie PM10. Această instanţă a respins acţiunea ca nefondată.
Verwaltungsgerichtshof, sesizat în apel, a adoptat o poziţie diferită, statuând
că riveranii vizaţi pot pretinde autorităţilor competente elaborarea unui plan
de acţiune, dar că aceştia nu pot pretinde ca planul respectiv să cuprindă
măsurile adecvate pentru a garanta respectarea pe termen scurt a valorilor
limită de emisie de pulberi fine în suspensie PM10. Potrivit acestei instanţe,
autorităţile naţionale sunt obligate numai să se asigure că obiectivul
menţionat este urmărit prin intermediul unui astfel de plan, în măsura a ceea
ce este posibil şi proporţional cu respectivul obiectiv. În consecinţă, acesta a
dispus ca Freistaat Bayern să elaboreze un plan de acţiune care să respecte
aceste condiţii. Domnul Janecek şi Freistaat Bayern au formulat recursuri la
Bundesverwaltungsgericht
împotriva
hotărârii
pronunţate
de
Verwaltungsgerichtshof. Potrivit celei dintâi instanţe, reclamantul din
acţiunea principală nu poate invoca niciun drept la elaborarea unui plan de
acţiune în temeiul articolului 47, alineatul 2 din Legea federală privind lupta
împotriva poluării. Mai mult, instanţa menţionată consideră că nici spiritul,
nici litera articolului 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62 nu conferă un
drept subiectiv la elaborarea unui astfel de plan.
Instanţa de trimitere arată că, dacă neadoptarea, chiar nelegală, a
unui plan de acţiune nu aduce atingere, în dreptul naţional, drepturilor
reclamantului din acţiunea principală, acesta din urmă nu este lipsit de
mijloace pentru a asigura respectarea legislaţiei. Într-adevăr, protecţia
împotriva efectelor dăunătoare ale pulberilor fine în suspensie PM10 ar
trebui realizată prin măsuri care nu au legătură cu un astfel de plan şi a căror
punere în aplicare de către autorităţile competente poate fi pretinsă de
persoanele vizate. Astfel, ar fi asigurată o protecţie efectivă, în condiţii
echivalente celor care ar rezulta din elaborarea unui plan de acţiune. Cu
toate acestea, Bundesverwaltungsgericht recunoaşte că, pentru o parte a
doctrinei, dispoziţiile comunitare în cauză au condus la concluzii diferite,
potrivit cărora terţii vizaţi ar avea un drept la stabilirea de planuri de
acţiune, ceea ce pare a fi confirmat prin Hotărârea din 30 mai 1991,
Comisia/Germania (C-59/89, Rec., p. I-2607). În aceste condiţii,
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Bundesverwaltungsgericht a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să
adreseze Curţii următoarele întrebări preliminare:
„1) Articolul 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62 […] trebuie
interpretat în sensul că terţului a cărui sănătate este afectată îi este conferit
un drept subiectiv la elaborarea unui plan de acţiune, chiar dacă acesta,
independent de un plan de acţiune, este în măsură să îşi valorifice dreptul la
apărare împotriva efectelor dăunătoare pentru sănătate ale depăşirii valorii
limită de emisie a pulberilor fine în suspensie PM10, solicitând în instanţă
intervenţia autorităţilor?
2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, un terţ vizat de
poluarea, dăunătoare pentru sănătate, cu pulberi fine în suspensie PM10, are
dreptul la elaborarea unui astfel de plan de acţiune care să indice măsurile
ce urmează să fie luate pe termen scurt în scopul de a asigura respectarea
strictă a valorii limită de emisie de pulberi fine în suspensie PM10?
3) În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, în ce proporţie
măsurile prevăzute printr-un plan de acţiune trebuie să reducă riscul de
depăşire şi să limiteze durata de producere a acestui eventual risc? În cadrul
unei abordări progresive, poate fi limitat planul de acţiune la măsuri care,
desigur, nu garantează respectarea valorii limită, dar contribuie totuşi la
îmbunătăţirea calităţii aerului pe termen scurt?”
Cu privire la întrebările preliminare:
Observaţiile prezentate Curţii: Reclamantul din acţiunea principală
arată că, în toate cazurile în care nerespectarea de către autorităţile naţionale
a prevederilor unei directive având ca obiect protecţia sănătăţii publice ar
putea pune în pericol sănătatea persoanelor, acestea trebuie să poată invoca
normele imperative pe care le cuprinde directiva (a se vedea, în ceea ce
priveşte Directiva nr. 80/779/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind
valorile limită şi valorile orientative ale calităţii aerului pentru dioxid de sulf
şi particule în suspensie, J.O. L 229, p. 30, Hotărârea din 30 mai 1991,
Comisia/Germania, C-361/88, Rec., p. I-2567), şi, în ceea ce priveşte
Directiva nr. 75/440/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind calitatea
apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre (JO
L 194, p. 26, Ediţie specială, 15/vol. 1, p. 6) şi Directiva nr. 79/869/CEE a
Consiliului din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare şi frecvenţa
prelevării de probe şi a analizării apei de suprafaţă destinate preparării apei
potabile în statele membre (JO L 271, p. 44, Ediţie specială, 15/vol. 1,
p. 97), Hotărârea din 17 octombrie 1991, Comisia/Germania, C-58/89, Rec.,
p. I-4983]. Considerând că Directiva nr. 96/62 are ca obiectiv protecţia
sănătăţii umane, reclamantul din acţiunea principală susţine că articolul 7,
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alineatul 3 din această directivă constituie o normă imperativă care impune
elaborarea unui plan de acţiune de îndată ce există chiar şi un simplu risc de
depăşire a unei valori limită. Obligaţia de a elabora un astfel de plan în
această ipoteză, a cărei realitate nu este contestată în acţiunea principală, ar
constitui, aşadar, o normă pe care acesta ar putea să o invoce în temeiul
jurisprudenţei menţionate anterior. În ceea ce priveşte conţinutul planului de
acţiune, reclamantul din acţiunea principală susţine că acesta trebuie să
prevadă toate măsurile adecvate pentru ca perioada de depăşire a valorilor
limită să fie cât mai scurtă posibil. Aceasta ar reieşi în special din economia
articolului 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62, care arată în mod clar că
planurile de acţiune trebuie să fie elaborate de îndată ce există un simplu
risc de depăşire a acestor valori, şi din cea a articolului 8, alineatul 3 din
directiva menţionată, conform căruia, în cazul în care valorile limită sunt
deja depăşite, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a elabora sau
pentru a aplica un plan sau un program care să permită atingerea valorii
limită în termenul stabilit. Guvernul olandez susţine că articolul 7, alineatul
3 din Directiva nr. 96/62 nu conferă terţilor un drept subiectiv la elaborarea
unui plan de acţiune. Statele membre ar dispune de o largă putere de
apreciere atât la adoptarea planurilor de acţiune, cât şi la stabilirea
conţinutului acestora. Din aceeaşi dispoziţie ar reieşi că legiuitorul
comunitar a dorit să lase statelor membre competenţa de a pune în aplicare
un plan de acţiune şi de a lua măsurile accesorii pe care le consideră
necesare şi proporţionale pentru obţinerea rezultatului avut în vedere.
În consecinţă, articolul 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62 nu ar
impune statelor membre nicio obligaţie de rezultat. Larga putere de
apreciere de care acestea ar dispune le-ar permite să compare diverse
interese şi să adopte măsuri concrete ţinând seama atât de respectarea
valorilor limită, cât şi de alte interese şi obligaţii, precum libera circulaţie în
interiorul Uniunii Europene. Astfel, statele membre ar fi obligate numai să
pună în aplicare planuri de acţiune prin care să se prevadă măsurile care
trebuie luate pe termen scurt pentru a reduce riscul de depăşire a valorilor
menţionate sau pentru a limita durata de producere a acestui eventual risc.
Guvernul aminteşte că s-a statuat de către Curte că dispoziţiile
dreptului comunitar care stabilesc valori limită în scopul de a proteja
sănătatea umană conferă de asemenea persoanelor interesate un drept la
respectarea valorilor menţionate pe care acestea pot să îl exercite în justiţie
(Hotărârea din 30 mai 1991, Comisia/Germania, C-59/89, citată
anterior). Acest guvern apreciază totuşi că, deşi articolul 7, alineatul 3 din
Directiva nr. 96/62 poate produce un efect direct, nu rezultă de aici că
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această dispoziţie creează în favoarea particularilor un drept subiectiv la
elaborarea de planuri de acţiune, din moment ce, în opinia acestuia,
dispoziţia menţionată are ca obiect numai adoptarea de măsuri care pot
contribui la asigurarea respectării valorilor limită în cadrul programelor
naţionale.
Comisia arată că reiese din textul Directivei nr. 96/62, în special din
dispoziţiile articolului 7, alineatul 3 coroborate cu cele ale articolului 5,
punctul 5, precum şi din al doisprezecelea considerent al acesteia, că, prin
stabilirea unor valori limită pentru pulberile fine în suspensie PM10, se
urmăreşte protecţia sănătăţii umane. Or, în legătură cu dispoziţii similare,
Curtea ar fi stabilit că, în toate ipotezele în care depăşirea valorilor limită ar
putea pune în pericol sănătatea persoanelor, acestea pot invoca normele
menţionate în scopul valorificării drepturilor lor (Hotărârile din 30 mai
1991, Comisia/Germania, C-361/88, Comisia/Germania, C-59/89, precum şi
Hotărârea din 17 octombrie 1991, Comisia/Germania).
Principiile stabilite în aceste hotărâri s-ar aplica planurilor de acţiune
prevăzute în Directiva nr. 96/62. Autoritatea competentă ar fi obligată,
aşadar, să elaboreze astfel de planuri în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile impuse prin această directivă. Ar rezulta că un terţ vizat de
depăşirea unor valori limită ar putea să invoce dreptul său la elaborarea unui
plan de acţiune necesar pentru a atinge obiectivul privind respectivele valori
limită stabilit prin directiva menţionată.
În ceea ce priveşte conţinutul planurilor de acţiune, Comisia îşi
întemeiază răspunsul pe textul articolului 7, alineatul 3 din Directiva nr.
96/62, potrivit căruia aceste planuri de acţiune trebuie să prevadă măsuri „ce
urmează să fie luate pe termen scurt […], în scopul reducerii […] riscului de
depăşire şi pentru limitarea duratei de producere a acestui eventual risc”. În
opinia Comisiei, autoritatea competentă dispune de o marjă de apreciere
pentru a lua măsurile pe care le consideră cele mai adecvate, cu condiţia ca
acestea să fie elaborate în cadrul a ceea ce este efectiv posibil şi
proporţional din punct de vedere juridic, astfel încât să permită o revenire în
cel mai scurt termen la niveluri care se situează sub valorile limită
prevăzute.
Răspunsul Curţii: În ceea ce priveşte elaborarea unor planuri de
acţiune: Prin intermediul primei întrebări, Bundesverwaltungsgericht
solicită să se stabilească dacă un particular poate pretinde autorităţilor
naţionale competente elaborarea unui plan de acţiune în cazul unui risc de
depăşire a valorilor limită sau a pragurilor de alertă, caz prevăzut la articolul
7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62.
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Această dispoziţie impune statelor membre o obligaţie clară de a
elabora planuri de acţiune atât în cazul unui risc de depăşire a valorilor
limită, cât şi în cazul unui risc de depăşire a pragurilor de alertă. Această
interpretare, care decurge din simpla lectură a articolului 7, alineatul 3 din
Directiva nr. 96/62, este de altfel confirmată în al doisprezecelea
considerent al acesteia. Ceea ce se prevede referitor la valorile limită este
valabil a fortiori în privinţa pragurilor de alertă pentru care, de altfel,
articolul 2 din aceeaşi directivă, în care sunt definiţi diverşii termeni utilizaţi
în aceasta, prevede că statele membre „iau de îndată măsuri, în conformitate
cu prezenta directivă”.
Mai mult, în temeiul unei jurisprudenţe constante a Curţii,
particularii pot invoca împotriva autorităţilor publice dispoziţii
necondiţionate şi suficient de precise ale unei directive (a se vedea în acest
sens Hotărârea din 5 aprilie 1979, Ratti, 148/78, Rec., p. 1629). Autorităţilor
şi instanţelor naţionale competente le revine sarcina de a interpreta
dispoziţiile dreptului naţional, în măsura în care este posibil, într-un sens
care să fie compatibil cu obiectivele acestei directive (a se vedea în acest
sens Hotărârea din 13 noiembrie 1990, Marleasing, C-106/89, Rec.,
p. I-4135). În cazul în care nu ar putea fi realizată o astfel de interpretare,
acestora le revine sarcina de a înlătura normele dreptului naţional
incompatibile cu directiva menţionată.
După cum a amintit în nenumărate rânduri Curtea, ar fi incompatibil
cu caracterul obligatoriu pe care articolul 249 TCE îl recunoaşte directivei
să se excludă, în principiu, posibilitatea ca obligaţia impusă de aceasta să fie
invocată de persoanele vizate. Această apreciere se aplică în special în cazul
unei directive al cărei obiectiv este de a controla, precum şi de a reduce
poluarea atmosferică şi care urmăreşte, aşadar, să protejeze sănătatea
publică.
Astfel, Curtea a hotărât că, în toate cazurile în care nerespectarea
măsurilor impuse prin directivele privind calitatea aerului şi cea a apei
potabile şi care urmăresc protecţia sănătăţii publice ar putea pune în pericol
sănătatea persoanelor, acestea trebuie să poată invoca normele imperative
cuprinse în directive (a se vedea Hotărârile din 30 mai 1991,
Comisia/Germania, C-361/88, şi Comisia/Germania, C-59/89, citate
anterior, precum şi Hotărârea din 17 octombrie 1991, Comisia/Germania).
Rezultă din ceea ce precedă că persoanele fizice sau juridice vizate
în mod direct de un risc de depăşire a unor valori limită sau a unor praguri
de alertă trebuie să poată obţine din partea autorităţilor competente, dacă
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este cazul prin sesizarea instanţelor competente, elaborarea unui plan de
acţiune atunci când există un astfel de risc.
Împrejurarea că aceste persoane dispun de alte mijloace de acţiune,
în special de puterea de a pretinde autorităţilor competente adoptarea de
măsuri concrete pentru reducerea poluării, astfel cum, potrivit celor arătate
de instanţa de trimitere, prevede dreptul german, nu are relevanţă în această
privinţă.
Într-adevăr, pe de o parte, Directiva nr. 96/62 nu conţine nicio
rezervă în ceea ce priveşte măsurile care pot fi luate în temeiul altor
dispoziţii ale dreptului naţional, iar pe de altă parte, aceasta introduce un
dispozitiv de planificare cu totul specific care, astfel cum prevede al
doisprezecelea considerent, urmăreşte protecţia mediului „ca un întreg”,
ţinând seama de toate elementele care trebuie luate în considerare, cum ar fi,
în special, cerinţele privind funcţionarea instalaţiilor industriale sau cele
privind deplasările.
Prin urmare, este necesar să se răspundă la prima întrebare că
articolul 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62 trebuie interpretat în sensul
că, în cazul unui risc de depăşire a valorilor limită sau a pragurilor de alertă,
particularii vizaţi în mod direct trebuie să poată obţine din partea
autorităţilor naţionale competente elaborarea unui plan de acţiune, chiar
dacă, în temeiul dreptului naţional, aceştia ar dispune de alte mijloace de
acţiune pentru a obţine din partea autorităţilor menţionate luarea unor
măsuri de combatere a poluării atmosferice.
În ceea ce priveşte conţinutul planurilor de acţiune: Prin intermediul
celei de a doua şi al celei de a treia întrebări, Bundesverwaltungsgericht
solicită să se stabilească dacă autorităţile naţionale competente au obligaţia
de a adopta măsuri care, pe termen scurt, ar permite atingerea valorii limită
sau dacă acestea se pot limita la a lua măsurile care permit reducerea
depăşirii, precum şi limitarea duratei acesteia şi care sunt, aşadar, de natură
să permită o îmbunătăţire progresivă a situaţiei.
Potrivit articolului 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62, planurile
de acţiune trebuie să cuprindă măsuri „ce urmează să fie luate pe termen
scurt acolo unde există un risc de depăşire a valorilor limită şi/sau a
pragurilor de alertă, în scopul reducerii acelui risc şi pentru limitarea duratei
de producere a acestui eventual risc”. Rezultă chiar din această formulare că
statele membre nu au obligaţia de a lua măsuri de asemenea natură încât să
nu se producă nicio depăşire.
În mod contrar, din economia directivei menţionate, care urmăreşte
o reducere integrată a poluării, reiese că statelor membre le revine sarcina
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de a lua măsuri care pot să reducă la minim riscul de depăşire şi durata
acesteia, ţinând seama de toate împrejurările de la momentul respectiv şi de
interesele existente.
Din acest punct de vedere, este necesar să se arate că, deşi statele
membre dispun astfel de o putere de apreciere, articolul 7, alineatul 3 din
Directiva nr. 96/62 cuprinde limite referitoare la exercitarea acesteia,
susceptibile să fie invocate în faţa instanţelor naţionale (a se vedea în acest
sens Hotărârea din 24 octombrie 1996, Kraaijeveld şi alţii, C-72/95, Rec.,
p. I-5403) în ceea ce priveşte adecvarea măsurilor pe care trebuie să le
cuprindă planul de acţiune cu obiectivul de reducere a riscului de depăşire şi
de limitare a duratei acesteia, ţinând seama de echilibrul care trebuie
asigurat între acest obiectiv şi diferitele interese publice şi private existente.
Prin urmare, este necesar să se răspundă la a doua şi la a treia
întrebare că, în cadrul unui plan de acţiune şi pe termen scurt, statele
membre au numai obligaţia – supusă controlului instanţei naţionale –, de a
lua măsurile care pot să reducă la minim riscul de depăşire a valorilor limită
sau a pragurilor de alertă şi care pot să asigure revenirea progresivă la un
nivel situat sub aceste valori sau sub aceste praguri, ţinând seama de
împrejurările de fapt şi de totalitatea intereselor existente.
Cu privire la cheltuielile de judecată : Întrucât, în privinţa părţilor
din acţiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la
instanţa de trimitere, este de competenţa acesteia să se pronunţe cu privire la
cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observaţii
Curţii, altele decât cele ale părţilor menţionate, nu pot face obiectul unei
rambursări.
Pentru aceste motive, Curtea declară:
1) Articolul 7, alineatul 3 din Directiva nr. 96/62 a Consiliului
din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului
înconjurător, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
septembrie 2003, trebuie interpretat în sensul că, în cazul unui risc de
depăşire a valorilor limită sau a pragurilor de alertă, particularii vizaţi
în mod direct trebuie să poată obţine din partea autorităţilor naţionale
competente elaborarea unui plan de acţiune, chiar dacă, în temeiul
dreptului naţional, aceştia ar dispune de alte mijloace de acţiune pentru
a obţine din partea autorităţilor menţionate luarea unor măsuri de
combatere a poluării atmosferice.
2) În cadrul unui plan de acţiune şi pe termen scurt, statele
membre au numai obligaţia – supusă controlului instanţei naţionale –,
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de a lua măsurile care pot să reducă la minim riscul de depăşire a
valorilor limită sau a pragurilor de alertă şi care pot să asigure
revenirea progresivă la un nivel situat sub aceste valori sau sub aceste
praguri, ţinând seama de împrejurările de fapt şi de totalitatea
intereselor existente.
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Rezumat
1. Jurisprudenţa Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un izvor
esenţial al dreptului UE, datorită faptului că, în numeroase ocazii, această
instituţie, prin intermediul hotărârilor sale, completează şi dă precizie
dispoziţiilor din tratatele fondatoare, iar nu de puține ori asigură
respectarea tratatelor amintite.
2. Trimiterile preliminare și acțiunile directe printre care se numără și
acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de către un stat au
reprezentat majoritatea cauzelor introduse între anii 2005-2009.
3. Printre funcţiile CJUE se numără: controlul aplicării dreptului UE de
către instituţii în procesul de executare a dispoziţiilor tratatelor, precum şi
de către statele membre şi particulari, în raport cu respectarea obligaţiilor
ce le revin din dreptul Uniunii; protejarea statelor, persoanelor
fizice/juridice de eventualele abuzuri în derularea procesului
integraţionist; dezvoltarea și interpretarea dreptului Uniunii.

359

Bibliografie
Curtea de Justiție, (2009), Statistici judiciare - Raport anual 2009,
(www.curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/)
Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), (2007, 2008, 2009), Culegerea
de jurisprudenţă a Curţii Europene a Justiţiei,
(www.curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_cee/data/inde
x_B-21.htm)
Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), (1991, 1992), Regulamentul
de procedură al Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 19 iunie
1991, JO L 176, 4.7.1991, p. 7 şi JO L 383, 29.12.1992 – rectificări.
Molina del Pozo, C. F., (1997), Manual de Derecho de la
Comunidad Europea, tercera edición, Editura Encuentro, Madrid.
Toader, C., Judecător- Curtea Supremă de Justiţie,
(www.euroavocatura.ro/articole/244/Procedura_intrebarii_prejudiciale)

360

AEXE
Capitol de negociere: din motive ce ţin de eficienţă, rapiditate, legislaţia UE
a fost împărţită în 31 de capitole. În cadrul unui capitol se regăseşte legislaţia
unională ce guvernează un anumit domeniu (de exemplu: capitolul 7 –
agricultura, capitolul 8 – pescuitul, capitolul 22 - protecţia mediului etc).
Clauza de salvgardare generală: dacă după trei ani de la aderare, vor apărea
dificultăţi grave şi persistente într-un anumit sector economic sau care ar putea
deteriora situaţia economică într-un anumit domeniu, România sau Bulgaria
pot solicita Comisiei autorizaţia de a lua măsuri de protecţie pentru a ameliora
situaţia creată şi a ajusta respectivul sector economic; în aceleaşi condiţii, orice
stat membru actual poate solicita autorizaţia de a lua măsuri protecţioniste cu
privire la unul sau ambele noi state membre.
Clauza de salvgardare privind Piaţa Internă: dacă în primii trei ani de la
aderare, România şi Bulgaria nu îşi îndeplinesc angajamentele asumate în
cadrul negocierilor, periclitând, astfel, funcţionarea Pieţei Interne, Comisia,
din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui stat membru, poate să ia măsurile
necesare pentru remedierea acestei situaţii.
Clauza de salvgardare privind justiţia şi afacerile interne: dacă în cele
două state (România, Bulgaria) există întârzieri cu privire la transpunerea sau
implementarea prevederilor Uniunii referitoare la recunoaşterea mutuală în
domeniul civil şi penal, Comisia Europeană, din proprie iniţiativă sau la
solicitarea unui stat membru, poate, până la sfârşitul a trei ani de la intrarea în
vigoare a Tratatului, să ia măsurile necesare şi să specifice condiţiile de
aplicare a acestora. Aceste măsuri trebuie să fie justificate şi menţinute nu mai
mult decât este strict necesar pentru remedierea situaţiei.
Document de poziţie: instrument juridic de bază al procesului de negociere a
capitolelor de acquis comunitar.
Identificarea actelor UE:
(după www.just.ro/Portals/0/Right_Panel/Ghid.doc.)
Numărul CELEX este un identificator unic al actelor UE, format dintr-o
combinaţie de cifre şi litere, poziţia fiecărei cifre şi litere având o anumită
semnificaţie. Exemplu: 32002L0003 este numărul Celex al directivei
următoare: Directiva PE și a Consiliului 2002/3/CE din 12 februarie 2002
privind ozonul din aerul ambiant.
a) Prima cifră (3) indică numărul codului sectorului documentar CELEX, în
cazul de faţă actul face parte din sectorul legislaţiei secundare.
Convenţional, prima cifră utilizată în cuprinsul numărului de referinţă
CELEX indică:
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1.
Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi tratatele care le
modifică sau le completează;
2.
Legislaţia care decurge din relaţiile externe ale UE sau ale statelor
membre (când relaţiile lor externe sunt legate de cele ale UE);
3.
Legislaţia secundară;
4.
Legislaţia complementară (decizii ale reprezentanţilor statelor
membre întruniţi în Consiliu, convenţii internaţionale încheiate între statele
membre în conformitate cu dispoziţiile tratatelor etc.);
5.
Avizele, rezoluţiile, poziţiile comune, proiectele legislative ale
instituţiilor comunitare;
6.
Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE şi a Tribunalului;
7.
Dispoziţiile naţionale de transpunere a directivelor;
8.
Întrebările adresate Parlamentului European
b) Cel de-al doilea număr (2002), format din patru cifre, indică anul de
adoptare sau de publicare a actului.
c) Litera L indică tipul actului, în cazul de faţă directivă.
Convenţional, fiecare literă indică un anumit tip de act. Astfel, în cazul
legislaţiei secundare, literele din cadrul numărului CELEX au următoarele
semnificaţii:
E - poziţii comune, acţiuni comune şi strategii comune PESC
F - poziţii comune şi decizii-cadru JAI
R - regulamente
L - directive
D - decizii şi decizii sui generis
S - decizii de interes general CECO
M - acceptarea unei concentrări notificate
J - acceptarea unei societăţi mixte (joint venture) notificate
B - buget
K - recomandări CECO
O - orientări BCE
H - recomandări
A - avize
G - rezoluţii
C - declaraţii
Q - reguli de procedură şi acorduri interinstituţionale
X - alte acte
d) Ultimul număr (0003) indică numărul actului comunitar, în cazul de faţă
Directiva nr. 3 din anul 2002. Atenţie! numărul actului se exprimă
întotdeauna cu 4 cifre.
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