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PUNEREA ÎN APLICARE A LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL MEDIULUI

REUNIUNEA COMISIEI PENTRU MEDIU DIN 24 IANUARIE 2011

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. Eșecul aplicării Directivei privind habitatele (Chris Davies)

Până în prezent, Comisia a înaintat trei plângeri și a trimis guvernului bulgar patru scrisori de 
punere în întârziere deoarece nu a desemnat, nici numărul, nici suprafața ariilor cu protecție 
specială, în conformitate cu Directiva privind păsările, și luând în considerare distrugerea 
actuală a siturilor care ar fi trebuit să fie protejate în virtutea directivelor privind habitatele și 
păsările.
Reacția guvernului bulgar a fost lamentabilă. Bulgaria încă nu a încheiat desemnarea siturilor 
Natura 200 și a permis continuarea degradării multor situri.
Pagubele aduse capului Kaliakra de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre a avut efecte grave 
asupra miilor de berze migratoare care depind de acest sit ca punct de trecere. Acesta este, de 
asemenea, singurul loc de iernare din lume pentru gâsca cu piept roșu, specie amenințată la 
nivel mondial.

a) De ce Comisia nu a prezentat aceste trei plângeri drept avize motivate și când are 
intenția să o facă?

b) În ceea ce privește capul Kaliakra, în cel fel intenționează Comisia să se asigure că 
acest sit este pe deplin desemnat, având în vedere lipsa din vecinătate a unui habitat 
corespunzător care să compenseze daunele?

c) În cel fel intenționează Comisia să se asigure că aceste situri sunt restabilite?

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

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. 
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Chestiunea a fost discutată cu Comisia într-o reuniune anterioară privind punerea în aplicare 
din februarie 2009 a Comisiei pentru mediu. 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, când 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?

4. Inspecțiile europene de mediu (Satu Hassi)

În ciuda celor 35 de ani de existență a unei legislații europene în domeniul deșeurilor, putem 
încă observa că în unele state membre se ignoră pe scară largă 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 coastă, iar deversarea continuă până 
în prezent, pe baza unui permis care consideră în mod eronat că deșeurile respective sunt 
produse secundare (a se vedea întrebarea separată adresată de dna Satu Hassi). În Campania, 
Italia, se aruncă de mulți ani deșeuri periculoase împreună cu gunoiul menajer, inclusiv într-
un parc național, și aceasta în ciuda unei hotărâri a Curții Europene de Justiție (a se vedea 
întrebarea separată adresată de dna 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 
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 va lua o poziție mai fermă cu 
privire la inspecțiile de mediu? Când va propune Comisia un cadru juridic cu privire la 
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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?

5. Programul de acțiune pentru mediu (Richard Seeber)

Al șaselea program de acțiune pentru mediu prezintă o privire de ansamblu a provocărilor 
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 se desfășoară 
conform planificării și în ce măsură s-a încheiat deja punerea sa în aplicare?

6. 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?

7. 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 
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ce procentaj este externalizat?


