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PUNEREA ÎN APLICARE A LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL MEDIULUI

REUNIUNEA COMISIEI PENTRU MEDIU DIN 1 DECEMBRIE 2010

1. Biodiversitatea (Sandrine Bélier)

După eșecul înregistrat cu privire la obiectivul UE 2010 privind biodiversitatea, UE s-a 
angajat acum în Nagoya să oprească pierderea biodiversității pentru a garanta că, până în 
2020, ecosistemele sunt rezistente și continuă să furnizeze serviciile esențiale. Prin rețeaua sa 
de zone protejate, Natura 2000 constituie o parte esențială a soluției. Cum preconizează COM 
că va opri încălcările Directivei privind habitatele și ale Directivei privind păsările și că va 
garanta aplicarea lor deplină? În special, ce măsuri va adopta COM pentru a garanta un 
standard adecvat pentru evaluarea de impact și pentru a monitoriza folosirea corectă a 
procedurii de derogare de la articolul (6) alineatul (4) din Directiva privind habitatele? COM 
plănuiește să adopte o finanțare suficientă pentru gestionarea siturilor Natura 2000?

2. Punerea în aplicare a politicii UE privind biocarburanții: protejarea 
biodiversității (Karin Kadenbach)

Directiva UE privind energiile regenerabile stabilește un set de criterii de durabilitate pentru a 
ajuta la garantarea faptului că zonele bogate în biodiversitate nu sunt afectate de piața UE de 
agrocarburanți..

În special, articolul 17 prevede că:

3. Biocarburanții și biolichidele […] nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, adică de pe terenuri care în ianuarie 2008 sau după această dată 
dețineau unul din următoarele statute, indiferent dacă acest statut mai este valabil sau nu:

(b) zone desemnate […] pentru protecția ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate sau pe 
cale de dispariție și care sunt recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse pe listele
elaborate de organizații interguvernamentale sau de Uniunea internațională pentru 
conservarea naturii, sub rezerva recunoașterii lor în conformitate cu articolul 18 alineatul 
(4) al doilea paragraf;

Au trecut doi ani de la aprobarea directivei. Directiva a intrat în vigoare în iunie 2009, iar 
criteriile urmează să fie puse în aplicare pe teren până în decembrie 2010.

Comisia este satisfăcută de faptul că producția pentru agrocarburanții care sunt utilizați în 
automobilele UE de acum nu afectează zonele bogate în biodiversitate definite în 
conformitate cu aceste criterii? Dacă nu, cum asigură Comisia punerea în aplicare a acestor 
norme? De exemplu, un producător de biocarburanți din Italia numit Nuove Iniziative 
Industriali (Srl) intenționează să vândă agrocarburanți care ar proveni din distrugerea zonei 
împădurite Dakatcha din Kenya. Zona împădurită Dakatcha este o „Arie de Importanță 
Avifaunistică”, conform unei clasificări a BirdLife International recunoscută de Curtea 
Europeană de Justiție și un sit care ar fi cu siguranță protejat în UE; acest sit conținând, de 
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asemenea, specii de pe Lista Roșie, conform clasificării UICN.

3. Directiva-cadru privind apa (Richard Seeber)

Punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) obligă statele 
membre să redacteze și să publice planuri de gestionare a districtului hidrografic. 

Care state membre și-au publicat deja la timp planurile de gestionare a districtului 
hidrografic?
Câte planuri de gestionare a districtului hidrografic au fost publicate până acum și respectă 
acestea orientările stabilite în Directiva-cadru privind apa?

4. Continuarea crizei deșeurilor din Campania (Margrete Auken)

La 4 martie 2010, Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat în sensul că Italia încalcă 
legislația europeană deoarece nu a creat în Campania o rețea de instalații care să poată asigura 
eliminarea deșeurilor urbane de o manieră care să nu pună în pericol sănătatea umană și 
mediul (hotărârea în cauza C-297/08).

Totuși, până în momentul de față, Italia nu a luat măsurile necesare pentru a respecta 
hotărârea Curții. La 23 octombrie 2010, Comisia Europeană a declarat că situația actuală este 
foarte similară cu criza care a explodat în 2007 și care a determinat Comisia Europeană să 
lanseze împotriva Republicii Italiene o procedură de încălcare a legislației comunitare1. 

Deșeurile periculoase sunt amestecate și/sau eliminate cu deșeuri menajere sau organice, 
încălcând, astfel, Directiva-cadru privind deșeurile și Directiva privind depozitele de deșeuri.
Depozitul de deșeuri din Terzigno (situat într-un parc național, care este, de asemenea, un sit 
care face parte din patrimoniul mondial UNESCO) încalcă cerințele Directivei privind 
depozitele de deșeuri, printre altele din cauza faptului că este situat într-un parc național și 
fiindcă nu a aplicat procedurile de acceptare a deșeurilor de la articolul 11. În ciuda acestui 
fapt, autoritățile competente intenționează să extindă situl și să deschidă un nou depozit de 
deșeuri în perimetrul parcului național. Prin urmare, se pare că autoritățile competente din 
Italia nu țin deloc seama de hotărârea Curții de Justiție.

Cetățenii protestează masiv împotriva situației curente, care aduce atingere condițiilor lor de 
viață datorită contaminării masive a mediului în care trăiesc, situație care arată o lipsă crasă 
de respect față de legislația UE și instituțiile UE.

Când va iniția Comisia împotriva Italiei procedurile de la articolul 260 pentru a impune 
penalizări, acest lucru părând să fie singura cale de a face autoritățile italiene să respecte 
hotărârea Curții Europene de Justiție?

5. Deversare masivă de deșeuri periculoase în mlaștinile din Huelva (Satu Hassi)

                                               
1 Declarație a lui Janez Potočnik, Comisarul pentru Mediu, cu privire la situația deșeurilor din Campania, Italia. 
Comunicat de presă Europa din 23 octombrie 2010.
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În orașul Huelva, situat în sudul Spaniei, la confluența a două râuri la malul Atlanticului, 
societatea Fertibéria deversează anual 2,5 milioane de tone de deșeuri de fosfoghips într-o 
mlaștină de coastă. Deversarea continuă și în ziua de azi. Deșeurile sunt puternic contaminate 
cu metale grele. În decursul anilor, aceasta a dus la deversarea a mai bine de 120 de milioane 
de tone de deșeuri periculoase. Nu s-a efectuat nicio operațiune de impermeabilizare pentru a 
opri infiltrațiile de metale grele din deșeuri în râuri și, astfel, în mare. 

Chestiunea a fost discutată împreună cu Comisia într-o sesiune anterioară din februarie 2009 a 
Comisiei pentru mediu privind punerea în aplicare. În martie 2009, Comisia a răspuns în scris 
că a transmis în februarie 2009 o Scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru 
aplicarea defectuoasă a legislației UE în materie de deșeuri cu privire la deversarea de deșeuri 
industriale în mlaștinile din Huelva, dat fiind că autoritățile competente ar fi trebuit să 
considere fosfogipsul un deșeu, și nu un produs secundar. Prin urmare, se aplica Directiva-
cadru privind deșeurile, precum și cerințele tehnice stabilite în Directiva privind depozitele de 
deșeuri pe baza articolului 19 din Directiva privind prevenirea și controlul integrat al poluării. 

Deversarea actuală încalcă în mod clar aceste obligații juridice, iar autoritățile spaniole au 
permis ca această deversare să continue până la sfârșitul anului.

Cât va mai tolera Comisia nerespectarea flagrantă a legislației aplicabile de către autoritățile 
spaniole? 

A transmis Comisia Spaniei un avertisment scris final („aviz motivat”)? Dacă da, cât va 
decide Comisia să prezinte cazul în fața Curții Europene de Justiție? În caz contrar, de ce nu?

După oprirea deversării, va lua Comisia măsuri juridice pentru a obliga autoritățile spaniole să 
asigure reabilitarea sitului?

6. Inspecțiile europene de mediu (Satu Hassi)

În ciuda celor 35 de ani de existență a unei legislații europene în domeniul deșeurilor, putem 
încă observa în diverse state membre o nepăsare extremă față de cele mai fundamentale 
cerințe ale sale. În Huelva, Spania, autoritățile spaniole au permis, timp de zeci de ani, 
deversarea a milioane de tone de deșeuri periculoase într-o mlaștină de coasă, iar deversarea 
continuă până în ziua de azi, pe baza unui permis care consideră în mod eronat că deșeurile 
respective sunt produse secundare (a se vedea întrebarea separată adresată de Satu Hassi). În 
Campania, Italia, se aruncă de mulți ani deșeuri periculoase împreună cu gunoiul menajer, 
inclusiv într-un parc național și în ciuda unei hotărâri a Curții Europene de Justiție (a se vedea 
întrebarea separată adresată de Satu Hassi). În Ungaria, un depozit de noroi roșu s-a fisurat și 
a ucis 9 persoane, rănind alte 130, devastând două sate și contaminând pe termen lung părți 
suprafețe de teren agricol. 

Iată doar câteva exemple pentru a ilustra faptul că aplicarea defectuoasă a unor dispoziții 
fundamentale ale legislației UE în materie de mediu, în special a legislației privind deșeurile, 
sau chiar ignorarea completă a acesteia, este un fapt normal în multe state membre ale UE, 
chiar și în anul 2010.

Inspectarea corespunzătoare a aplicării corecte și depline a legislației europene în materie de 
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mediu ar putea preveni multe dintre aceste urgențe sau dezastre. Totuși, se pare că multor 
state membre le lipsesc fie resursele, fie voința politică de a asigura efectuarea de inspecții 
corespunzătoare. 

De cât de multe asemenea cazuri este nevoie până când Comisia ia o poziție mai fermă cu 
privire la inspecțiile de mediu? Când va propune Comisia un cadru juridic cu privire la 
inspecțiile UE în domeniul legislației referitoare la mediu pentru a garanta faptul că inspecțiile 
sunt efectiv realizate în întreaga UE, de o manieră independentă și în condiții uniforme?

7. Punerea în aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii 
(Theodoros Skylakakis)

UE ETS este cel mai mare sistem multinațional, multisectorial din lume de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze de seră. Ținând seama de:
(a) Abuzurile legate de certificatele de emisii pe piața UE ETS, care a dus la abuzul 
grosolan al banilor consumatorilor europeni în cazul distrugerii gazului HFC-23 la un preț de 
70 de ori mai mare decât costul efectiv al distrugerii sale, creând astfel câștiguri excepționale 
pentru o mână de societăți din întreaga lume;
(b) Creșterea nivelului de HFC-23 în atmosferă. 
(c) Propunerea pendinte a Comisiei de măsură pentru introducerea unor restricții calitative 
suplimentare cu privire la folosirea de credite din proiecte industriale în domeniul gazului în 
UE ETS de după 2012, precum și evaluarea de impact corespunzătoare;
(d) Faptul că, în caz de posibile disfuncții în materie de certificate de emisii 
comercializate pe piața europeană a CO2, cum ar fi manipularea pieței, lipsa de concurență 
sau înființarea unor carteluri, nu există printre instituțiile UE o singură autoritate care să fie 
responsabilă cu monitorizarea, cercetarea și intervenția la timp în caz de asemenea disfuncții, 
iar autoritățile existente nu dispun de mecanisme pentru a garanta funcționarea fără probleme 
a pieței.
Intenționează Comisia să îmbunătățească punerea în aplicare a legislației ETS după 2013 
(inclusiv posibilitatea de a introduce un organism de reglementare pentru această piață nou-
creată) pentru a evita pe viitor cazurile de acest gen?

8. Punerea în aplicare a legislației privind OMG (Bart Staes)
A. Legislația privind „coexistența”: În Raportul său privind coexistența culturilor 
modificate genetic și a agriculturii convenționale și biologice (aprilie 2009), Comisia afirmă 
că doar 15 state membre au adoptat o legislație specifică referitoare la coexistență. A crescut 
acest număr de atunci? Există state membre care cultivă OGM și nu au legi referitoare la 
coexistență? Spania, țara cu cel mai mare procentaj de culturi de OMG-uri din UE, a pus în 
aplicare legislație privind coexistența până acum?

Directiva 2001/18 stabilește: „Organismele vii, dacă sunt diseminate în mediu în cantități mari 
sau mici, în scopuri experimentale sau ca produse comerciale, se pot reproduce în mediu și 
pot depăși frontierele naționale, afectând astfel alte state membre. Efectele unor astfel de 
diseminări în mediu pot fi ireversibile.” [considerentul (4)] și „Este necesar să se asigure 
supravegherea, în toate stadiile, a introducerii pe piață a OMG-urilor ca produse în sine sau 
componente ale altor produse autorizate conform părții C din prezenta directivă.” 
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[considerentul (42)].
În același timp, Regulamentul 1829/2003 menționează în diverse rânduri dreptul 
consumatorilor și al fermierilor de a alege în cunoștință de cauză. Același lucru a fost 
menționat și de Consiliul Mediu din decembrie 2008 și de Comisarul Dalli, în mai multe 
dintre intervențiile sale referitoare la OMG-uri.
În recenta sa „Recomandare privind orientările pentru dezvoltarea măsurilor de coexistență 
națională pentru a preveni prezența nesupravegheată a organismelor modificate genetic în 
recoltele convenționale și ecologice” din iulie 2010, Comisia afirmă că „ar trebui luate 
măsuri, la nivelul statelor membre, pentru a evita prezența nedorită a OGM-urilor în culturile 
convenționale și biologice”. În acest context, cum crede Comisia că se poate realiza o mai 
bună punere în aplicare a Directivei 2001/18? Ia Comisia în considerare posibilitatea de a 
institui „măsuri de coexistență” cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic?

B. Transparența: Având în vedere dispozițiile articolului 25.4 din Directiva 2001/18 și 
hotărârea Curții de Justiție din februarie 2009 (cauza C-552/07), poate Comisia preciza câte 
state membre au creat registre publice cu informații detaliate privind locația diseminării și 
câte nu au făcut acest lucru? Ce intenționează să facă Comisia pentru a ameliora această 
situație?
C. Contaminarea: În raportul său din 2009 referitor la coexistență, Comisia afirmă 
(capitolul 7.2) că: „majoritatea statelor membre au conceput măsurile legate de coexistență 
astfel încât să împiedice depășirea limitei de 0,9% pentru etichetarea OMG-urilor din 
produsele alimentare și hrana pentru animale”. În același timp, Regulamentul 1829/2003 
prevede că produsele alimentare care conțin OMG-uri trebuie etichetate în consecință, cu 
excepția produselor alimentare „care conțin materiale care conțin, constau sau sunt obținute 
din OMG-uri într-o proporție de cel mult 0,9 % din fiecare ingredient, cu condiția ca această 
prezență să fie accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic”. Măsurile referitoare la 
coexistență care prevăd o contaminare de 0,9% conduc la o contaminare intenționată care nu 
mai poate fi considerată accidentală. 
S-a îmbunătățit situația din statele membre până acum? Este Comisia de acord că, pentru a 
îndeplini cerințele Regulamentului 1829/2003, măsurile privind coexistența trebuie să vizeze 
evitarea contaminării?

9. REACH (Richard Seeber)
Sistemul centralizat al UE pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice [REACH, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006] vizează, printre altele, 
identificarea și verificarea produselor chimice care suscită cele mai multe preocupări și 
înlocuirea lor, în măsura posibilului, cu substanțe mai puțin periculoase.

Care este starea de fapt cu privire la punerea în aplicare a regulamentului? 
Ar putea deveni necesară o revizuire a regulamentului și, dacă da, în ce interval de timp?
Consideră Comisia că este nevoie să se extindă REACH?

10. Programul de acțiune pentru mediu (Richard Seeber)

Al șaselea program de acțiune pentru mediu prezintă o privire de ansamblu a provocărilor 
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legate de mediu și furnizează un cadru strategic pentru politica Comisiei în materie de mediu 
până în 2012. Cele patru priorități-cheie ale acestuia sunt schimbările climatice, natura și 
biodiversitatea, mediul și sănătatea, precum și resursele naturale și deșeurile. 

Punerea în aplicare a Celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu este în grafic și în 
ce măsură s-a încheiat punerea sa în aplicare?

11. Încălcarea dreptului comunitar (Kriton Arsenis)

Procedura privind încălcarea dreptului comunitar are un rol esențial în garantarea aplicării 
corecte a legislației UE. Comisia Europeană are ca misiune tratarea a mii de plângeri și de 
cazuri de încălcare a dreptului comunitar pe an, o procedură care este adesea complexă și de 
durată.  Perioada medie dintre prima etapă a procesului de încălcare a dreptului comunitar și 
închiderea cazului este de câțiva ani și necesită un grad ridicat de cooperare între statele 
membre și Comisie. 

Ținând seama de cele de mai sus:

Ar trebui să existe un mecanism de triere la nivel de stat membru a cazurilor de încălcare a 
dreptului comunitar, coordonat de Comisia Europeană?

Ar trebui să existe un sistem de avertizare rapidă, pe baza căruia Comisia Europeană ar putea 
interveni înainte de a exista o încălcare a legislației UE, atunci când sunt disponibile 
informații privind viitoare dispoziții legislative naționale sau decizii administrative care ar 
putea încălca legislația UE? 

Dat fiind personalul numeros necesar pentru tratarea plângerilor și cazurilor de încălcare a 
dreptului comunitar care apar anual, ce procentaj dintre acestea este tratat de personal al UE și 
ce procentaj este externalizat?


