
PR\917113RO.doc PE494.601v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2012/2104(INI)

25.10.2012

PROIECT DE RAPORT
referitor la optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în 
domeniul mediului creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a 
capacității de reacție
(2012/2104(INI))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Oreste Rossi



PE494.601v02-00 2/6 PR\917113RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................6



PR\917113RO.doc 3/6 PE494.601v02-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul 
mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție 

(2012/2104(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 11 din Tratatul UE și articolul 5 din Protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității,

– având în vedere articolele 191 și 192 din TFUE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a 
legislației comunitare privind mediul (COM(2008)0773),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„Evaluarea politicii de mediu 2008” (COM(2009)0304) și anexa acestuia;

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „optimizarea avantajelor 
obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului: creșterea încrederii prin 
ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție (COM(2012)0095)”,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la 
revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și la stabilirea priorităților 
pentru cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu - Un mediu mai bun pentru o 
viață mai bună1,

– având în vedere concluziile Consiliului pe tema îmbunătățirii instrumentelor politicii de 
mediu din 20 decembrie 2010,

– având în vedere concluziile președinției Consiliului privind cel de-al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu din 19 aprilie 2012,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor privind rolul autorităților locale și 
regionale în cadrul viitoarei politici de mediu2,

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
accesul la justiție în domeniul mediului (COM(2003)0624) și textul adoptat de 
Parlamentul European în primă lectură3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 P7_TA(2012)0147
2 CdR 164/2010
3 T5-0239/2004.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2012),

Observații generale: absența acquis-ului comunitar și lipsurile dispozițiilor actuale

A. întrucât nevoia generală de claritate și de certitudine este fundamentul tuturor dispozițiilor 
legislative comunitare;

B. întrucât principiile subsidiarității și proporționalității în materie de mediu necesită punerea 
în aplicare eficientă a legislației, printr-o mai bună cooperare instituțională;

C. întrucât dispozițiile actuale, date fiind complexitatea lor și interpretările diferite, creează 
incertitudine juridică și constituie un obstacol evident în calea creării unui acquis
comunitar;

D. întrucât punerea în aplicare și monitorizarea respectării legislației europene de mediu sunt 
partajate cu autoritățile naționale și entitățile regionale și locale;

E. întrucât articolul 11 din Tratatul de la Lisabona impune instituțiilor europene un dialog și 
consultări intensificate; întrucât această dispoziție constituie, de facto, instrumentul juridic 
pentru consolidarea rolului acestora în elaborarea politicilor UE;

F. întrucât principiul subsidiarității se extinde la nivel regional și local; întrucât articolul 5 
din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității prevede ca 
proiectele de acte legislative să conțină o evaluare a impactului financiar și a implicațiilor 
propunerii asupra reglementărilor ce trebuie instituite de statele membre, inclusiv asupra 
legislației regionale;

O implementare conformă cu principiul subsidiarității

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Optimizarea avantajelor obținute de pe urma 
măsurilor UE în domeniul mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și 
a capacității de reacție (COM(2012)95)”, regretă absența din această comunicare a 
trimiterilor specifice la rolul crucial pe care îl dețin entitățile regionale și locale în faza de 
punere în aplicare a legislației europene de mediu;

2. subliniază că este important să se acorde sprijin financiar și asistență tehnică pe probleme 
de mediu entităților regionale și locale;

3. pledează în favoarea avizului Comitetului Regiunilor, solicitând aplicarea conceptului de 
guvernanță pe mai multe niveluri și în problemele de mediu;

Simplificarea și reducerea poverii administrative pentru a stimula o punere în aplicare 
mai eficientă

4. recunoaște că punerea în aplicare a legislației de mediu presupune costuri financiare și 
administrative substanțiale; subliniază, cu toate acestea, că o creștere a costurilor 
financiare pentru entitățile regionale și locale va conduce la dezvoltarea unor stimulente 
menite să asigure o punere în aplicare mai eficientă;
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5. reafirmă necesitatea relaxării normelor referitoare la denaturarea piețelor atunci când 
acestea descurajează investițiile în sectorul mediului și, astfel, constituie un obstacol în 
calea punerii în aplicare a legislației UE; consideră, prin urmare, că sunt necesare 
instrumente menite să contribuie la reducerea directă a costurilor administrative;

Necesitatea îmbunătățirii transparenței și creșterii publicității în procedurile 
administrative de mediu

6. consideră că punctele esențiale ale disciplinei în materie de transparență și publicitate ar 
trebui să facă trimitere în principal la:

- definirea conceptului de „informații de mediu”;

- specificarea cazurilor de excludere a dreptului de acces; protecția administrativă 
efectivă a acestui drept;

- indicarea specifică a entităților considerate active care au dreptul sau un interes legitim 
față de accesul la informațiile legate de starea mediului și peisajului;

Garanții pentru facilitarea accesului cetățenilor la „justiție în domeniul mediului”

7. regretă că procedura inițiată de propunerea de directivă privind accesul public la justiție în 
probleme de mediu este blocată în primă lectură; solicită, prin urmare, colegiuitorilor să-și 
revizuiască pozițiile pentru a ieși din impas;

8. observă că gestionarea mai eficientă a conflictelor de mediu necesită adoptarea de măsuri 
care să reflecte caracteristicile specifice ale diferitelor probleme de mediu; în acest sens, 
consideră că adoptarea unor instrumente cu caracter obligatoriu poate constitui un 
obstacol în calea investițiilor în sectorul mediului, conducând la o mai mare denaturare a 
concurenței ca urmare a aplicării unor regimuri diferite;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Comitetului Regiunilor și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comunicarea Comisiei intitulată „Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE 
în domeniul mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de 
reacție (COM(2012)95)” trasează obiectivele și măsurile menite să ajute statele membre să 
realizeze o abordare sistematică pentru strângerea și diseminarea de cunoștințe, inclusiv a 
modalităților de încurajare a unei mai mari receptivități la problemele de mediu.

Comunicarea pune în evidență, chiar dacă într-o manieră puțin eficace și prea generică, 
efectele pozitive ale legislației de mediu.

Punerea în aplicare corespunzătoare a legislației de mediu poate aduce beneficii industriei, 
poate crea noi locuri de muncă și poate reduce semnificativ costurile administrative.

Propunerile raportorului

Prezentul raport, în optica unei legislații inteligente, constituie o încercare de consolidare a 
eforturilor depuse pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației europene în domeniul 
mediului, prin simplificarea legislației europene de mediu, prin reducerea poverii 
administrative și prin consolidarea structurilor administrative naționale și europene.

Obiectivul este acela de a deschide drumul spre aplicarea eficientă a legislației europene de 
mediu, prin elaborarea de politici și strategii bazate pe elemente concrete, în colaborare cu 
statele membre și entitățile teritoriale.

Aceasta presupune recunoașterea provocării subsidiarității și apropierea legislației de mediu 
de cetățeni și administrațiile naționale, crescându-i proximitatea și transparența.

Instrumentele pentru a garanta o punere în aplicare eficientă a legislației în domeniul mediului 
sunt diverse, de exemplu:

- analize ale impactului viitor al dispozițiilor legislative care răspund cel mai bine 
principiilor necesității și proporționalității; 

- o prezentare mai coerentă a legislației aflate în vigoare pentru a se evita reformulările 
legislative; legislația nu trebuie să cuprindă elemente inutile: textele legislative actuale 
care sunt incoerente și legile care devin caduce trebuie abrogate pentru a ușura 
ansamblul legislației de mediu;

Orice nou act legislativ obligatoriu al UE va destabiliza mai târziu actualele regimuri 
naționale, îndepărtându-le de abordarea bazată pe o mai bună cooperare și antrenând riscul fie 
al unor lacune, fie al unor redundanțe în cadrul actelor normative. Prin urmare, Comisiei și 
autorităților naționale competente le revine sarcina de a consolida activitățile de monitorizare 
a punerii corecte în aplicare a legislației de mediu prin acțiuni comune. Pentru a obține aceste 
rezultate ambițioase și realizabile, este necesar să se adopte o nouă abordare, care să pună în 
prim-plan corectitudinea și eficacitatea punerii în aplicare a legislației de mediu existente.


