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Subiect: Petiția nr. 1152/2018, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie ungară, 
privind presupusa deteriorare a protecției mediului și a conservării naturii în 
Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă presupusa deteriorare sistemică și neglijarea cadrului legislativ și 
instituțional privind protecția mediului în Ungaria. El oferă o descriere detaliată a diverșilor 
factori care, în opinia sa, au condus la declinul semnificativ al protecției mediului și al 
conservării naturii în țara sa și susține că Ungaria nu este capabilă să îndeplinească obiectivele 
stabilite în cel de al șaptelea program de acțiune pentru mediu al UE (PAM) sau să își respecte 
obligațiile prevăzute de Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și de 
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 aprilie 2020

Petiția

Subiectul petiției este presupusa deteriorare sistemică și neglijarea cadrului legislativ și 
instituțional pentru protecția mediului în Ungaria. Petiționarul argumentează că reorganizarea 
guvernului ungar, anunțată în 2018, a determinat scăderea efectivelor administrației din 
domeniul mediului și a administrației parcurilor naturale, în așa măsură încât împiedică Ungaria 
să își îndeplinească obiectivele stabilite în cel de al șaptelea program de acțiune pentru mediu 
al UE sau să își respecte obligațiile prevăzute de Directiva 2009/147/CE privind conservarea 
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păsărilor sălbatice1 și de Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică2. 

Observațiile Comisiei

Comisia este de acord că este important ca statele membre să mențină o administrație în 
domeniul mediului de cea mai bună calitate posibilă. În același timp, statele membre dețin 
competența exclusivă pentru organizarea ministerelor și a serviciilor proprii. Nu există niciun 
temei juridic pentru a impune statelor membre să mențină un anumit nivel al efectivelor de 
personal care se ocupă de problemele de mediu. 

Comisia recunoaște, totodată, pe deplin că este important ca statele membre să dispună de 
capacități adecvate pentru aplicarea și asigurarea respectării legislației UE. În acest scop, 
Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a legislației UE în toate statele membre, 
inclusiv în Ungaria, pentru a se asigura că acquis-ul UE în domeniul mediului este respectat.

În acest sens, Comisia publică periodic o evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu 
(EIR), care conține și o analiză privind punerea în aplicare a legislației de mediu și gestionarea 
politicilor de mediu în statele membre. EIR evidențiază că persoanele care participă la punerea 
în aplicare a legislației de mediu la nivelul UE și la nivel național, regional și local trebuie să 
aibă cunoștințele, instrumentele și capacitatea necesare pentru a se asigura că legislația și 
guvernanța procesului de punere în aplicare aduc beneficiile scontate. 

Capacitatea administrativă este un mijloc de a asigura faptul că se pune în aplicare politica de 
mediu, iar slăbirea capacității administrative ar putea să influențeze performanța Ungariei în 
ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE, astfel cum o indică numărul de proceduri 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva acestei țări.

Pentru a sublinia importanța acestei chestiuni, Comisia a purtat un dialog cu administrația 
maghiară la scurt timp după anunțarea restructurării. Aceste dialoguri s-au desfășurat cu mai 
multe prilejuri, pentru a obține mai multe detalii cu privire la reforma administrativă, inclusiv 
la schimburile de la nivelul serviciilor, la reuniunea pe tema pachetului privind mediul, care a 
avut loc în iulie 2019, și la dialogul privind natura, care a avut loc în ianuarie 2020. În special, 
cu ocazia dialogului privind natura, autoritățile maghiare au informat că direcțiile ce se ocupă 
de parcurile naționale au în prezent 1400 de angajați, dublul angajaților din 2010, iar bugetul 
acestor organizații s-a cvadruplat. Autoritățile au menționat și proiectele LIFE3 aflate în curs și 
cele planificate, inclusiv proiectul integrat privind natura, care ar trebui să îmbunătățească 
capacitatea autorităților sub aspectul personalului.

Concluzie

Comisia este de acord că este important ca statele membre să mențină o administrație în 
domeniul mediului de cea mai bună calitate posibilă. Totuși, nu există niciun temei juridic 
pentru a impune statelor membre să mențină un anumit nivel al efectivelor de personal care se 
ocupă de problemele de mediu. Prin urmare, Comisia nu este în măsură să conteste reducerile 

1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50.
3 Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice.
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capacității administrative în sine. 

În același timp, capacitatea administrativă este un mijloc de a asigura punerea în aplicare a 
politicii de mediu în statele membre, care este monitorizată îndeaproape de către Comisie. 

Cea de a doua EIR, publicată în primăvara anului 2019, reflectă evoluția guvernanței de mediu 
în Ungaria4, care se numără și printre subiectele discuțiilor anterioare și viitoare cu autoritățile 
maghiare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Observațiile Comisiei

Ca răspuns la observațiile Comisiei, petiționarul își reiterează îngrijorarea cu privire la 
deteriorarea cadrului legislativ și instituțional de protecție a mediului în Ungaria și la încălcarea 
sistemică a Directivei 2009/147/CE5 privind conservarea păsărilor sălbatice și a Directivei 
92/43/CEE a Consiliului6 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică.

După cum a subliniat pe bună dreptate petiționarul, Comisia nu are niciun temei juridic pentru 
a impune cerințe specifice statelor membre în ceea ce privește menținerea unui anumit nivel de 
personal în probleme de mediu.

Tratatele conferă Comisiei competența de a asigura punerea în aplicare în mod corespunzător 
atât a tratatelor însele, cât și a oricărei decizii luate în aceste scop (legislația secundară). În 
aceasta constă rolul Comisiei de „gardian al tratatelor”. 

În calitate de gardian al tratatelor, Comisia are responsabilitatea de a monitoriza acțiunile 
statelor membre vizând punerea în aplicare a dreptului UE și a se asigura că legislația și 
practicile lor sunt în concordanță cu acesta, sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În exercitarea acestui rol, Comisia dispune de puteri discreționare pentru a decide dacă și când 
să inițieze sau nu o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sau să sesizeze Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene cu privire la un anume caz. În mod prioritar, Comisia 
investighează cazurile în care statele membre nu au comunicat măsurile de transpunere sau în 
care măsurile respective au transpus incorect directivele; în cazul în care statele membre nu au 
respectat o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, astfel cum se menționează la 
articolul 260 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); sau dacă 
statele membre au prejudiciat grav interesele financiare ale UE ori au încălcat competențele 
exclusive ale UE menționate la articolul 2 alineatul (1) din TFUE, coroborat cu articolul 3 din 
TFUE.

În acest sens, trebuie amintit că sarcina probei revine Comisiei și, prin urmare, în lipsa unor 
dovezi suficiente și întemeiate care să demonstreze că se comite o încălcare a legislației UE în 
domeniul mediului, aceasta nu poate lua măsuri. În cazul de față, pe baza informațiilor 

4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
6 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7–50.

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf
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suplimentare transmise de petiționar, Comisia nu este în măsură să identifice o încălcare 
potențială a legislației de mediu a UE, îndeosebi a Directivei 2009/147/CE privind conservarea 
păsărilor sălbatice și a Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

În afară de urmărirea infracțiunilor, Comisia încurajează și ajută statele membre să își 
îmbunătățească capacitatea de a pune în aplicare legislația UE și a oferi căi de atac pentru a se 
asigura că utilizatorii finali ai dreptului UE - indiferent dacă sunt persoane fizice sau 
întreprinderi - se pot bucura pe deplin de drepturile lor. Acest lucru s-a realizat în contextul 
dialogului privind natura, în cadrul căruia Comisia a solicitat autorităților ungare să 
reexamineze și, după caz, să revizuiască obiectivele și măsurile de conservare ale tuturor 
siturilor Natura 2000 și le-a reamintit că aceste obiective trebuie luate în considerare la 
evaluarea proiectelor. În plus, în cazuri specifice, Comisia verifică, de asemenea, dacă 
evaluarea proiectelor este într-adevăr în concordanță cu această dispoziție.

Concluzie

Având în vedere aceste considerente, Comisia nu este în măsură, în această etapă, să urmărească 
în continuare chestiunea. Cu toate acestea, Comisia va rămâne vigilentă în ceea ce privește 
aceste aspecte, monitorizând în același timp aplicarea legislației UE în domeniul mediului în 
Ungaria.


