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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Pactul verde european stabilește obiectivul ambițios de a reduce poluarea la 
zero, care trebuie realizat printr-o strategie transversală de protejare a sănătății 
cetățenilor împotriva degradării mediului și a poluării și solicită, în același timp, o 
tranziție justă, care să nu lase pe nimeni în urmă;

B. întrucât daunele aduse mediului, produsele chimice periculoase și nocive și schimbările 
climatice generează riscuri semnificative pentru sănătatea umană din cauza poluării 
aerului, a solului și a apei;

C. întrucât Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM) stabilește „un 
cadru de răspundere pentru daunele aduse mediului întemeiat pe principiul «poluatorul 
plătește», pentru a preveni și a repara daunele aduse mediului”, și obligația de a preveni 
daunele;

D. întrucât DRM completează principalele acte legislative ale UE în materie de mediu, de 
care este legată în mod direct sau indirect;

E. întrucât un cadru european de răspundere pentru mediul înconjurător ar trebui să 
încurajeze cooperarea și condițiile de concurență echitabile; întrucât DRM coexistă cu 
alte instrumente și dispoziții privind răspunderea, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre;

F. întrucât incidentele care atrag răspunderea în temeiul DRM pot declanșa, de asemenea, 
în paralel, proceduri penale, civile sau administrative;

G. întrucât Agenția Europeană de Mediu analizează în prezent modul în care riscurile de 
mediu și beneficiile ecologice sunt repartizate în cadrul societății; întrucât datele recente 
indică faptul că regiunile europene mai sărace sunt mai susceptibile să fie expuse 
riscurilor ecologice pentru sănătate, la niveluri care au o incidență negativă asupra 
sănătății, adesea pentru mai multe generații;

H. întrucât inegalitatea ecologică este un factor de inegalitate în materie de sănătate, care 
generează sentimente de nedreptate și de abandon în rândul populațiilor vulnerabile;

I. întrucât Acordul de la Paris din 2015 privind schimbările climatice subliniază că este 
important să se țină seama de drepturile persoanelor vulnerabile; întrucât Oficiul 
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a publicat recent 
Principiile-cadru privind drepturile omului și mediul, care clarifică obligațiile statelor 
membre ale ONU în materie de drepturi ale omului referitoare la un mediu curat, 
sănătos și durabil și asigurarea protecției împotriva discriminării în legătură cu utilizarea 
acestui mediu;

1. consideră că, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, întreprinderile ar trebui 



PE657.389v02-00 4/11 AD\1223233RO.docx

RO

să suporte integral costurile societale ale daunelor ecologice pe care le cauzează în mod 
direct, pentru a se asigura că ele dispun de stimulente pentru a internaliza externalitățile 
de mediu și pentru a evita externalizarea acestor costuri; consideră, de asemenea, că 
sancțiunile sunt mijloace importante de descurajare împotriva neglijenței față de mediu, 
care împiedică daunele aduse mediului;

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la efectele nefaste ale infracțiunilor împotriva 
mediului, printre altele, asupra biodiversității, sistemului climatic și, în special, a 
sănătății umane;

3. reamintește că infracțiunile în materie de poluare, în special deversările ilegale de 
substanțe și de deșeuri, contaminează solurile, culturile, apa și ecosistemele terestre și 
marine, producând daune habitatelor, florei și faunei și modificând totodată lanțul 
alimentar; subliniază, în acest sens, creșterea numărului de cazuri de încălcare a 
legislației legate de poluarea maritimă și marină și dificultățile de monitorizare și de 
identificare a acestor practici pe mare, în special a deversărilor ilegale în mare a 
deșeurilor, a containerelor, precum și a apelor reziduale rezultate din spălarea 
rezervoarelor și a uleiului utilizat de nave, pentru a fi scutite de costurile 
corespunzătoare tratării; solicită, prin urmare, consolidarea măsurilor de control, de 
exemplu, prin intermediul sistemelor de observare prin satelit;

4. salută faptul că un număr din ce în ce mai mare de întreprinderi din UE urmăresc 
obiectivul de a crea valoare durabilă și invită toate întreprinderile să adopte o abordare 
trilaterală, acordând o atenție egală oamenilor, planetei și profitului, precum și 
rezultatelor obținute pe plan economic, social și de mediu; invită Comisia să includă 
aceste obiective în legislația relevantă și invită statele membre să urmărească de urgență 
acest obiectiv atunci când pun în aplicare legislația în vigoare;

5. recunoaște că tranziția către metode de producție mai sustenabile și mai ecologice poate 
să fie un proces îndelungat și costisitor pentru întreprinderi și subliniază importanța 
securității juridice și a previzibilității pentru întreprinderile vizate;

6. regretă ratele scăzute de detectare, de anchetare, de urmărire penală și de condamnare 
pentru infracțiunile împotriva mediului și daunele aduse acestuia, precum și nivelul 
scăzut al amenzilor și sancțiunilor aplicate, și diferențele mari dintre statele membre și 
lacunele în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației în 
vigoare; invită Comisia să identifice cauzele și să propună măsuri legislative 
cuprinzătoare pentru a îmbunătăți aplicarea dreptului administrativ, civil și penal pentru 
a proteja mai bine mediul;

7. consideră, de asemenea, că este deosebit de necesar să existe, la nivelul Uniunii, un 
cadru obligatoriu în materie de răspundere, coerent și complet, pentru a contribui la 
realizarea Pactului verde european, a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a 
obiectivelor Acordului de la Paris;

8. îndeamnă Comisia să prezinte un calendar legislativ revizuit și accelerat pentru 
revizuirea DRM, precum și a Directivei privind protecția mediului prin intermediul 
dreptului penal;

9. solicită actualizarea domeniului de aplicare al Directivei privind protecția mediului prin 
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intermediul dreptului penal, pentru a se asigura că aceasta acoperă toată legislația 
relevantă în domeniul mediului, ținând seama de noile caracteristici și tendințe ale 
infracțiunilor împotriva mediului;

10. ia act de faptul că sancțiunile penale, în sine, adesea nu sunt suficient de eficace, deși 
pot conduce la împiedicarea infracțiunilor de mediu și la inițierea unor acțiuni penale și 
chiar, în unele cazuri, la respingerea unui număr mare de cazuri de mediu, în special în 
statele membre în care entitățile corporative stabilite nu au răspundere penală; constată, 
de asemenea, că, în multe state membre, sancțiunile financiare administrative sunt 
utilizate din ce în ce mai mult; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să 
faciliteze accesul la justiție și să ofere mediere și căi de atac eficace victimelor daunelor 
aduse mediului și invită statele membre să recurgă la amenzi administrative pentru 
încălcările mai puțin grave, ca instrument complementar sancțiunilor penale pentru 
încălcările mai grave, luând, în același timp, toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestor sancțiuni;

11. invită statele membre să se asigure că directiva în vigoare este pusă în aplicare în mod 
coerent și invită Comisia să ofere clarificări și orientări suplimentare cu privire la 
principalii termeni juridici utilizați în Directiva privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (de exemplu, „daune semnificative”, „cantitate care nu poate 
fi neglijată”, „cantitate neglijabilă” și „impact neglijabil”, „activitate periculoasă” și 
„deteriorare semnificativă”);

12. constată că datele și statisticile privind infracțiunile împotriva mediului și măsurile de 
asigurare a respectării legislației în statele membre sunt foarte limitate, fragmentate și 
inconsecvente; solicită, prin urmare, ca Directiva privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal să includă cerințe pentru statele membre în materie de 
colectare, publicare și raportare a datelor, utilizând totodată sinergiile cu obligațiile de 
raportare existente, și invită, de asemenea, Comisia să încurajeze statele membre să 
aplice sancțiuni eficace în caz de neraportare și să faciliteze acest proces;

13. consideră că normele actuale din Directiva privind protecția mediului prin intermediul 
dreptului penal nu au permis respectarea acquis-ul în domeniul mediului și nu oferă 
condiții de concurență echitabile;

14. invită Comisia să consolideze în mod considerabil nivelul sancțiunilor penale impuse în 
temeiul Directivei privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, abordând 
totodată rolul formelor grave de criminalitate organizată în ceea ce privește daunele 
aduse mediului, inclusiv prin stabilirea unor niveluri minime de sancțiuni;

15. invită Comisia să asigure aplicarea sancțiunilor prevăzute de Directiva privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal;

16. invită, în acest sens, Comisia să verifice că sancțiunile penale instituite în temeiul 
Directivei privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal sunt disuasive și 
să asigure respectarea lor, subliniind în același timp că, pentru a garanta acest lucru, 
ratele scăzute de detectare și de asigurare a respectării normelor vor impune sancțiuni 
mai severe; invită, de asemenea, Comisia să publice orientări în atenția statelor membre 
cu privire la ceea ce constituie „sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare”, precum și orientări și recomandări privind punerea în aplicare efectivă;
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17. invită Comisia să elaboreze o clasificare armonizată a infracțiunilor împotriva mediului 
și a daunelor aduse mediului, împreună cu o clasificare prestabilită a sancțiunilor 
adecvate, cu scopul de a oferi orientări autorităților naționale competente și procurorilor 
cu privire la aplicarea sancțiunilor stabilite conform Directivei privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal;

18. consideră că în Directiva privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal ar 
putea fi inclusă o dispoziție care să facă o trimitere încrucișată la Directiva privind 
confiscarea, cu scopul de a accentua importanța măsurilor de confiscare și 
indisponibilizare în contextul infracțiunilor împotriva mediului;

19. solicită, de asemenea, stabilirea unor standarde minime pentru autoritățile naționale în 
ceea ce privește frecvența și calitatea controalelor efectuate asupra operatorilor și invită 
Comisia și statele membre să încurajeze auditurile independente ale operatorilor;

20. consideră că Comisia ar trebui să le propună judecătorilor și practicienilor din domeniul 
dreptului formări specifice cu privire particularitățile legislației în domeniul mediului și 
al infracțiunilor împotriva mediului la nivelul UE și la nivel național și că rețelele de 
practicieni care doresc să ofere formare membrilor lor ar trebui să fie încurajate să facă 
acest lucru;

21. regretă că punerea în aplicare a DRM de către statele membre nu a fost coordonată, 
armonizată și eficace, ceea ce a condus la deficiențe în punerea în aplicare, la variații 
importante între statele membre și la condiții de concurență inechitabile pentru 
operatori, inclusiv în cazurile în care poluatorul intră în insolvență sau în faliment;

22. observă cu îngrijorare că Raportul din 2016 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a 
DRM a conchis că 11 state membre nu au raportat din 2007 niciun incident care să fi 
provocat daune în sensul DRM și a prevăzut că acest lucru „se poate explica prin faptul 
că se ocupă de cazuri exclusiv în cadrul sistemului lor național”; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să își asume responsabilitatea pentru punerea în aplicare efectivă a directivei și 
solicită ca DRM să fie revizuită cât mai curând posibil și transformată într-un 
regulament;

23. consideră că este necesar ca nu numai întreprinderile, ca persoane juridice, ci și 
consiliile de administrație să fie trase la răspundere pentru daunele pe care le cauzează 
mediului; invită Comisia să evalueze necesitatea unor garanții financiare obligatorii din 
partea tuturor operatorilor care desfășoară activități care ar putea prezenta riscuri pentru 
mediu;

24. invită Comisia să includă în revizuirea DRM daunele aduse sănătății umane și mediului 
de poluarea atmosferică, deoarece acest lucru ar putea crește nivelurile de prevenire și 
precauție;

25. ia act de faptul că regimurile de răspundere în ceea ce privește poluarea difuză din 
legislația UE sunt fragmentate; invită Comisia să evalueze aspectele legate de poluarea 
difuză;

26. este preocupat, de asemenea, de punerea în aplicare mai eficace a principiului 
„poluatorul plătește” în DRM; solicită, prin urmare, ca domeniul de aplicare al 
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răspunderii stricte al directivei să fie extins pentru a acoperi toate daunele grave aduse 
mediului și sănătății umane;

27. consideră că, pentru a asigura o aplicare mai coerentă, este esențial ca Comisia să ofere 
clarificări și orientări mai bune cu privire la principalii termeni juridici utilizați în DRM, 
în special pragul de „daune semnificative”; subliniază că DRM trebuie să fie aliniată la 
Directiva privind habitatele pentru a garanta că starea de conservare a habitatelor și 
speciilor protejate este favorabilă;

28. consideră că instituțiile comunitare și autoritățile naționale ar trebui să promoveze 
dialogul structurat cu operatorii economici, pentru a facilita respectarea unui cadru 
legislativ complex și în schimbare; subliniază că întreprinderile au nevoie de securitate 
juridică sub formă de consiliere și informare, înainte ca reglementările în domeniul 
mediului să intre în vigoare;

29. încurajează Comisia să creeze stimulente pentru ca întreprinderile să pună în aplicare în 
mod voluntar politici de sustenabilitate care să meargă dincolo de normele în materie de 
mediu și de biodiversitate stabilite prin lege, pentru a evalua aceste politici, a identifica 
bunele practici și a le dea drept exemplu altor întreprinderi;

30. solicită eliminarea opțiunilor de invocare a „apărării bazate pe autorizație” și a „apărării 
bazate pe stadiul actual al tehnologiei” în temeiul DRM, pentru a promova principiul 
„poluatorul plătește”, principiile prevenirii și precauției, precum și responsabilitatea 
corporativă, îmbunătățind, în același timp, eficacitatea directivei DRM revizuite;

31. solicită UE să ia în considerare faptul că întreprinderile care primesc ajutor de stat sau 
care sunt implicate în achiziții publice se angajează să prevină și să remedieze daunele 
aduse mediului;

32. consideră că întreprinderile condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului nu ar 
trebui să poată beneficia de niciuna dintre măsurile prevăzute pentru entitățile înscrise 
în registrul de transparență; sugerează, în acest sens, că domeniul de aplicare și codul de 
conduită al registrului de transparență ar trebui revizuite pentru a include dispoziții 
privind eliminarea întreprinderilor condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului;

33. recunoaște valoarea intrinsecă a mediului și a ecosistemelor, precum și dreptul acestora 
la o protecție eficace; condamnă orice formă de hărțuire, violență sau intimidare 
împotriva oricăreia dintre părțile implicate;

34. solicită Ombudsmanului European să se concentreze mai mult asupra chestiunilor legate 
de acquis-ul în domeniul mediului;

35. este preocupat de faptul că infracțiunile împotriva mediului ar putea cauza daune 
ireversibile mediului, biodiversității și sănătății umane și că acestea constituie al 
patrulea cel mai important domeniu de activitate infracțională la nivel mondial, 
convergând cu alte forme de criminalitate internațională și reprezentând o amenințare 
din ce în ce mai mare; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să acorde 
prioritate combaterii infracțiunilor împotriva mediului în cadrul cooperării judiciare 
internaționale;
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36. invită Comisia să creeze un cadru solid la nivelul Uniunii Europene pentru a aborda 
infracțiunile împotriva mediului în legislația relevantă a UE și invită Comisia și statele 
membre să se implice activ în forurile bilaterale și multilaterale cu scopul de a asigura 
condiții de concurență echitabile ambițioase la nivel mondial și, eventual, a încheia un 
acord pentru a combate infracțiunile împotriva mediului și a îmbunătăți activitățile de 
sensibilizare; invită Europol să actualizeze studiul comandat în 2015 privind corelația 
dintre infracțiunile în domeniul mediului și criminalitatea transnațională organizată și să 
furnizeze în mod regulat date actualizate privind situația;

37. reamintește că daunele aduse mediului nu au frontiere; consideră, prin urmare, că este 
esențial să se instituie o mai bună cooperare transfrontalieră în ceea ce privește 
informațiile operative, prevenirea, combaterea și eliminarea infracțiunilor împotriva 
mediului, printre altele prin stabilirea posibilității de a urmări penal infracțiunile în 
comun și simultan în mai multe state membre; subliniază, de asemenea, că este 
important să se consolideze rețeaua Europol de combatere a infracțiunilor împotriva 
mediului (EnviCrimeNet) la nivel național și la nivelul UE pentru a permite 
desfășurarea unor anchete independente și eficace în vederea combaterii infracțiunilor 
împotriva mediului care afectează negativ biodiversitatea și sănătatea umană, inclusiv 
ecocidul;

38. invită Comisia, Europol și Eurojust să ofere sprijin și o structură mai instituționalizată 
pentru rețelele de profesioniști existente și să consolideze anchetele și urmărirea penală 
a infracțiunilor împotriva mediului;

39. solicită o mai mare claritate în ceea ce privește participarea și accesul la justiție al 
organizațiilor neguvernamentale (ONG) în punerea în aplicare a Directivei privind 
protecția mediului prin intermediul dreptului penal;

40. salută propunerea legislativă a Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1367/2006 (COM(2020)0642) pentru a permite un control public mai bun al actelor UE 
care afectează mediul; invită, în acest sens, Consiliul, în calitatea sa de colegiuitor 
pentru punerea în aplicare efectivă a celui de-al treilea pilon al Convenției de la Aarhus, 
să garanteze accesul la justiție al persoanelor fizice și al ONG-urilor pentru acțiuni de 
reprezentare pentru a le permite să intenteze proces în mod direct unui operator 
potențial care este responsabil pentru daune aduse mediului;

41. invită Uniunea să depună eforturi în vederea recunoașterii la nivel european și 
internațional a dreptului la un mediu sănătos;

42. ia act de angajamentul tot mai mare al statelor membre de a acționa în direcția 
recunoașterii ecocidului la nivel național și internațional; solicită Comisiei să studieze 
relevanța acestuia pentru legislația UE și pentru diplomația UE;

43. invită Comisia și statele membre să sensibilizeze și să promoveze soluții pentru 
protecția drepturilor de mediu și recunoașterea ecocidului în dreptul internațional, care 
să ia în considerare riscurile pe care le prezintă caracterul transfrontalier al daunelor 
aduse mediului și al formelor grave de criminalitate organizată;

44. este de părere că garantarea răspunderii pentru daunele aduse mediului, însoțită de o 
legislație relevantă, va contribui la creșterea sustenabilității întreprinderilor din UE pe 
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termen lung; invită, prin urmare, Comisia să prezinte o propunere legislativă privind 
obligația minimă de diligență a întreprinderilor pentru a obliga întreprinderile să 
identifice, să atenueze, să prevină și să monitorizeze efectele negative asupra mediului 
în cadrul lanțului lor de aprovizionare, ținând seama, în același timp, de cerințele 
privind diligența necesară convenite la nivel internațional, cum ar fi Orientările 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru întreprinderile 
multinaționale;

45. salută, de asemenea, numărul tot mai mare de cerințe de raportare și cu privire la 
aspectele nefinanciare; observă totuși că, până în prezent, raportarea cu privire la 
aspectele nefinanciare nu este o obligație legală clară; invită Comisia să pună accentul 
pe asigurarea respectării acestor cerințe de raportare, în caz de neexecutare, în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare;

46. invită Comisia să mențină condiții de concurență echitabile în dispozițiile privind 
mediul din toate acordurile comerciale ale UE și să se asigure că dispozițiile în materie 
de mediu fac obiectul unor mecanisme de aplicare obligatorie consolidate; solicită ca 
părțile contractante la acord să garanteze un nivel ridicat de protecție a mediului;

47. observă că există un cadru național1 care permite ca rezultatele studiilor geologice și 
hidrogeologice legate de activitățile industriale să fie păstrate confidențiale timp de mai 
mulți ani și că acest lucru a condus la o poluare semnificativă a surselor de apă potabilă; 
subliniază că informațiile legate de efectele previzibile asupra sănătății umane, a 
sănătății animale sau a mediului nu ar trebui tratate în mod confidențial și că acestea 
trebuie făcute publice fără întârziere, pentru a putea stabili cauzalitatea dintre operațiune 
și consecințe, a remedia situația și a aplica în mod adecvat principiul „poluatorul 
plătește”; îndeamnă statul membru în cauză să modifice cadrul său național în 
consecință.

1 Decretul nr. 22/2015 de punere în aplicare a Legii nr. 569/2007 Coll., privind lucrările geologice (Slovacia), 
care a autorizat păstrarea confidențialității asupra rezultatelor studiului pentru o perioadă de până la 10 ani și a 
condus la o catastrofă ecologică în vestul Slovaciei.
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