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materie de protecție a muncii și a mediului pentru mărfurile produse în afara 
Uniunii destinate pieței europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că trebuie să se aplice aceleași norme în materie de protecție a muncii și 
a mediului pentru mărfurile produse în afara Uniunii Europene destinate pieței europene și 
pentru cele produse în Uniunea Europeană. Potrivit petiționarului, costurile de producție în 
țările din afara Uniunii sunt mai mici deoarece în aceste țări salariile sunt mai mici, condițiile 
de muncă sunt mai puțin favorabile, iar normele în materie de protecție a mediului sunt mai 
flexibile. Ar trebui eliberate certificate care atestă respectarea regulilor și a normelor europene 
și ar trebui instituit un serviciu independent care să supravegheze respectarea acestor reguli și 
norme. În cazul în care acestea sunt încălcate, producătorii, importatorii sau comercianții cu 
amănuntul ar trebui să plătească daune de consecință și/sau să repare daunele aduse mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Observațiile Comisiei 

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la diferențele dintre standardele în materie de 
protecție a muncii și a mediului din UE și țările terțe care exportă către piața UE. În acest 
sens, Comisia amintește că organele multilaterale speciale (de exemplu, Organizația 
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Internațională a Muncii, acorduri multilaterale de mediu) joacă un rol-cheie în stabilirea 
principiilor și normelor fundamentale în materie de protecție a muncii și a mediului aplicabile 
la nivel internațional.
Prin urmare, aderarea la astfel de principii și norme și respectarea lor sunt elemente esențiale 
pentru sprijinirea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial. De exemplu, 
acordurile multilaterale de mediu speciale instituie o interdicție pentru anumite substanțe care 
sunt dăunătoare mediului și sănătății umane, astfel împiedicând deja producția și utilizarea lor 
la nivel internațional. Acestea abordează, de asemenea, subiectul adus în discuție de către 
petiționar privind importurile și exporturile de astfel de substanțe.
În același timp, ar trebui să se ia act de faptul că puterea de a defini politici și norme interne, 
inclusiv privind protecția socială și a mediului, este o competență fundamentală a autorităților 
naționale, care nu aduce atingere respectării standardelor internaționale sus-menționate. 
Comisia, de asemenea, dorește să sublinieze că costurile de producție pentru orice produs 
depind de mai mulți factori, care țin nu doar de normele în materie de protecție a muncii și a 
mediului, precum accesul la materiile prime pentru producție, tehnologiile disponibile sau 
condițiile financiare. 
Dezvoltarea durabilă, incluzând standarde de bază în materie de protecție a muncii și de 
protecție a mediului, este unul dintre obiectivele-cheie ale acțiunii UE atât la nivel intern, cât 
și în relațiile sale externe.
În acest sens, Comisia va continua să se implice în cadrul tuturor forurilor multilaterale 
relevante și, prin intermediul diferitelor sale politici, să sprijine elaborarea și punerea în 
aplicare de către toate țările de norme și standarde internaționale în domeniul protecției 
muncii și a mediului. 
În ceea ce privește relațiile comerciale, Comisia va continua, de asemenea, să includă 
dispoziții substanțiale privind protecția socială și protecția mediului în acordurile comerciale 
bilaterale cu țări terțe. Aceste dispoziții includ angajamente privind respectarea unor norme 
esențiale care sunt recunoscute la nivel internațional (precum convențiile de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii și acordurile multilaterale de mediu) și care trebuie să 
sprijine relații economice și comerciale consolidate între UE și partenerii săi. 
În cele din urmă, în ceea ce privește impactul social și asupra mediului al activităților 
întreprinderilor, Comisia promovează în mod activ o conduită responsabilă în afaceri, 
contribuind la elaborarea, la diseminarea și la punerea în aplicare de către societăți de 
orientări și principii privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, recunoscute la nivel 
internațional. 

În ceea ce privește sugestia petiționarului de a se înființa și a se pune în aplicare în mod 
unilateral de către UE un sistem de evaluare și administrare a compensațiilor pentru daune 
sociale/de mediu din țări terțe cauzate de către actori locali, Comisia subliniază că o astfel de 
inițiativă ar contraveni respectării jurisdicției interne a țării în cauză și ar ridica grave îndoieli 
cu privire la temeiul său juridic.
Sprijinirea capacității autorităților interne de a elabora și de a pune în aplicare norme interne 
pare a fi un mijloc mai adecvat de rezolvare a situațiilor care privesc protecția muncii și a 
mediului.


