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Cuvânt înainte 

 

Walter Hallstein, unul dintre predecesorii mei marcanți, a afirmat că Uniunea Europeană este, în 

esență, o „comunitate de drept”. Aceste cuvinte m-au determinat să studiez dreptul și apoi mi-au 

modelat cariera în politică. În ochii mei acele cuvinte sunt la fel de adevărate și astăzi. Legea rămâne 

cel mai bun instrument în lupta pentru dreptate, pentru a ne apăra libertățile și pentru a-i servi pe 

cetățenii noștri. 

De aceea, în momentul în care mi-am început mandatul, în noiembrie 2014, am promis să adoptăm o 

abordare mai concentrată pe elaborarea politicilor și legiferare încă de la început. În prezent, încercăm 

să ne asigurăm că propunerile noastre de politică au la bază dovezi și consultări publice. Acest mod 

de lucru, care este elementul central al Agendei pentru o mai bună legiferare, are ca obiectiv să 

asigure că fiecare măsură din codul de norme al UE este adecvată scopului și ușor de pus în aplicare. 

Cu toate acestea, orice normă, indiferent cât de bine elaborată și pregătită ar fi, este la fel de eficace 

ca și punerea sa în aplicare. Din acest motiv Comisia este interesată să asigure o aplicare 

corespunzătoare a legilor, astfel cum sunt ele proiectate din start. Secretul unei puneri în aplicare 

eficace a dreptului Uniunii constă în cooperarea și comunicarea dintre Comisie și statele membre. 

Acesta este motivul pentru care am pus mereu pe primul loc dialogul atunci când apar probleme de 

aplicare a legii. Și de aceea vom continua să sprijinim statele membre în punerea în aplicare a 

dreptului Uniunii.  

În același timp, trebuie să luăm măsuri ferme împotriva încălcărilor grave ale dreptului Uniunii. Ținând 

cont de aceste aspecte, în 2016 am stabilit priorități clare în activitatea noastră în ceea ce privește 

cazurile de încălcare a legii și plângerile. De atunci, eforturile noastre de aplicare a legii se 

concentrează asupra celor mai importante încălcări ale dreptului Uniunii, în cazul cărora acțiunea la 

nivelul european poate aduce o valoare adăugată reală. Rolul nostru este, pe de o parte, să ajutăm 

statele membre să pună în aplicare dreptul Uniunii și, pe de altă parte, să urmărim cu fermitate 

încălcările grave atunci când acestea se produc. Cele două roluri merg mână în mână. 

Prezentul raport privind aplicarea dreptului Uniunii în 2017 acoperă primul an al acestei abordări noi, 

mai bine orientate. Primele rezultate arată că noua abordare produce deja rezultate.  

Libera circulație a lucrătorilor este una dintre cele mai mari realizări ale UE, dar europenii nu simt 

întotdeauna că aceasta se întâmplă într-un mod echitabil. Din acest motiv, în 2014 am instituit norme 

care au intrat în vigoare în 2016 cu privire la aplicarea directivei privind detașarea lucrătorilor, care le 

oferă autorităților naționale instrumente suplimentare pentru a contribui la combaterea abuzurilor, a 

fraudei și a muncii nedeclarate. În 2017, Comisia a făcut uz de competențele de aplicare a legii care îi 

revin pentru a se asigura că statele membre pun în aplicare aceste norme în mod corespunzător și 

eficace. De asemenea, am utilizat aceste instrumente privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor în 

domeniul protecției consumatorilor. Acest lucru are un impact tangibil în viața oamenilor, de exemplu, 

prin asigurarea faptului că turiștii care achiziționează pachete de servicii turistice își pot recupera banii 

în cazul în care operatorul lor de turism intră în faliment. 

Aplicarea legii are, de asemenea, impact în mediul on-line. Un număr tot mai mare de cetățeni sunt 

din ce în ce mai preocupați de protecția datelor lor cu caracter personal. De aceea, am introdus noi 

norme care în prezent formează un nou standard global privind protejarea vieții private a cetățenilor. 

Pe parcursul anului 2017, am colaborat strâns cu statele membre la pregătirea terenului pentru 

punerea în aplicare a acestor norme începând cu luna mai 2018. Acest lucru ilustrează importanța pe 

care o acordăm sprijinirii statelor membre în ceea ce privește respectarea dreptului Uniunii cât mai 

timpuriu posibil. 
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Am adoptat aceeași abordare în ceea ce privește normele care ne asigură o mai mare siguranță și 

care protejează banii contribuabililor. Această Comisie a intensificat lupta împotriva spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru a se asigura că statele membre colaborează mai bine pentru a stopa 

criminalitatea transfrontalieră de acest tip. Pe parcursul anului 2017, am sprijinit acest efort acționând 

ferm pentru a ne asigura că noua legislație a UE privind spălarea banilor este transpusă corect în 

legislația națională. 

Aceste exemple arată modul în care legile pot avea impact și modul în care o aplicare adecvată a legii 

poate face ca acest impact să fie resimțit în viața de zi cu zi a europenilor. Aceasta înseamnă să faci 

parte dintr-o „comunitate de drept”. 

 

Președintele Comisiei Europene 

Jean-Claude Juncker  
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Asigurarea respectării legislației este esențială pentru buna punere în 
aplicare a politicii UE  

Uniunea Europeană poate să își respecte politicile numai dacă statele membre aplică și pun în 

practică dreptul Uniunii în mod corect și fără întârzieri nejustificate. Comisia apelează la o gamă largă 

de instrumente, inclusiv la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura 

atingerea obiectivele politicilor UE pe teren. 

O abordare mai strategică a asigurării respectării normelor UE 

În comunicarea sa intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 

bune, Comisia a anunțat o nouă abordare a politicii sale privind sancționarea încălcărilor. Ca o 

chestiune prioritară, Comisia va viza problemele în care acțiunile sale de asigurare a respectării 

legislației pot aduce o contribuție reală și pot oferi o valoare adăugată reală persoanelor și 

întreprinderilor. 

De exemplu, piața unică a UE oferă oportunități enorme pentru întreprinderile europene, precum și o 

mai mare varietate de opțiuni și prețuri mai mici pentru consumatori. Aceasta le permite oamenilor să 

călătorească, să locuiască, să lucreze și să studieze oriunde doresc. Însă aceste beneficii nu se 

materializează dacă statele membre nu pun în aplicare sau nu transpun normele pieței unice sau dacă 

aceste norme sunt subminate de alte obstacole. 

Ca urmare a repartizării responsabilităților între instituțiile europene, Comisiei Europene îi revine 

responsabilitatea generală de a iniția procesul legislativ. Consiliul și Parlamentul European decid cu 

privire la propunerile Comisiei. Statele membre sunt responsabile de punerea în practică, 

transpunerea și asigurarea respectării în mod prompt și corect a dreptului UE în ordinea juridică 

națională. Comisia închide acest cerc: de îndată ce propunerile sale sunt adoptate ca legi ale UE, 

aceasta monitorizează dacă statele membre aplică corect această legislație și ia măsuri în caz 

contrar. 

În temeiul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, cele trei instituții au convenit să 

asigure cetățenilor UE o legislație a UE deschisă, clară și accesibilă, care să poată fi pusă în aplicare 

în mod eficace. Comisia colaborează cu statele membre pentru a se asigura de acest lucru. În acest 

sens, ea pregătește planuri de punere în aplicare pentru a asista statele membre la punerea în 

aplicare a dreptului Uniunii. La pregătirea propunerilor de directive, Comisia discută cu statele 

membre pentru a stabili dacă sunt necesare „documente explicative” - documente care explică modul 

în care au transpus o anumită directivă în propria lor legislație. Acest dialog continuă pe parcursul 

procedurilor legislative și al etapelor ulterioare de transpunere, punere în aplicare și în practică a 

dreptului Uniunii. 

În conformitate cu angajamentele asumate în comunicările referitoare la Strategia privind piața unică 
și Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune, în 2017, Comisia a 
organizat reuniuni de dialog privind conformitatea cu trei state membre: Belgia, Irlanda și Italia. 
Subiectul principal al discuțiilor a vizat deficitul existent în ceea ce privește transpunerea și 
conformitatea identificat în Tabloul de bord al pieței interne, procedurile în curs de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și noile evoluții în cadrul strategiei privind piața unică. Dialogurile s-au dovedit 
utile pentru strângerea datelor despre țări și evaluarea situației legislației privind piața unică în aceste 
state membre.  

Odată convenită, statele membre trebuie să pună în aplicare și să transpună legislația UE în mod 

eficace și la timp pentru a produce beneficiile preconizate pentru public.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2015:550:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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Noua politică a Comisiei de asigurare a respectării legislației stă la baza îndeplinirii obiectivelor politicii 

UE. Prin urmare, Comisia ar trebui să acționeze ferm și rapid atunci când încălcările împiedică 

realizarea obiectivelor politicii UE. 

În 2017, Comisia a luat măsuri rapide și a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva a 16 state membre care nu adoptaseră măsuri de reducere a utilizării pungilor de transport 
din plastic subțire, în conformitate cu cerințele Directivei privind pungile din plastic. În conformitate cu 
normele UE, statele membre ar trebui să îndeplinească acest obiectiv prin stabilirea unui preț pentru 
pungile de transport din plastic subțire și/sau prin asigurarea utilizării unui număr limitat de pungi pe 
persoană pe an.  

Comisia a stabilit priorități clare care îi vor ghida acțiunile în urmărirea presupuselor încălcări ale 

dreptului Uniunii. În conformitate cu aceste priorități și cu angajamentul său politic de a acționa mai 

strategic în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii, Comisia a închis cazurile atunci când măsurile 

luate au părut adecvate din punctul de vedere al politicii. 

În 2017, Comisia Europeană a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângerile 

împotriva mai multor state membre în sectorul jocurilor de noroc. 

Comisia nu consideră că este o prioritate să își exercite competențele în materie de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru a promova o piață unică a UE 

în domeniul serviciilor de jocuri de noroc on-line. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut în repetate rânduri drepturile statelor membre de a 
restricționa serviciile de jocuri de noroc în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja 
obiective de interes public, precum protecția minorilor, combaterea dependenței de jocurile de noroc și 
combaterea neregulilor și a fraudei. 

Comisia recunoaște legitimitatea politică mai amplă a obiectivelor de interes public pe care statele 
membre le urmăresc atunci când reglementează serviciile de jocuri de noroc. 

Comisia va continua să sprijine eforturile statelor membre în ceea ce privește modernizarea cadrelor 
juridice naționale ale acestora în domeniul jocurilor de noroc online și să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale de reglementare a jocurilor de noroc. În același timp, având în vedere 
numeroasele hotărâri ale Curții de Justiție a UE privind legislația națională în domeniul jocurilor de 
noroc, Comisia consideră că plângerile din sectorul jocurilor de noroc pot fi tratate mai eficient de 
instanțele naționale decât de Comisie. 

Pentru a asigura o respectare mai rapidă în cazurile importante, Comisia și-a adaptat politica privind 

utilizarea mecanismului EU Pilot. În cadrul acestui mecanism, Comisia semnalează statelor membre, 

în mod informal, preocupările pe care le are în legătură cu eventualele încălcări, înainte de a lansa 

proceduri oficiale. EU Pilot nu mai este mecanismul implicit pentru inițierea de dialoguri cu statele 

membre privind presupusele încălcări ale dreptului Uniunii. În schimb, Comisia va lansa, în mod 

normal, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor fără a se baza pe EU Pilot. Acest lucru 

explică scăderea considerabilă a numărului de noi proceduri EU Pilot lansate de Comisie în 2017. 

Întrucât Comisia acordă o prioritate deosebită investigării cazurilor în care statele membre nu au 

comunicat măsurile naționale de transpunere a directivelor, aceasta și-a înăsprit regimul de sancțiuni 

pentru astfel de cazuri. Atunci când astfel de cazuri de neîndeplinire a obligațiilor sunt înaintate Curții 

de Justiție, Comisia va solicita în mod sistematic Curții să impună o sumă forfetară, precum și o 

penalitate cu titlu cominatoriu. Comisia va aplica această politică pentru procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor care au fost lansate după publicarea comunicării intitulate Legislația UE: o mai 

bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune la 19 ianuarie 2017. Având în vedere perioada 

scurtă care a trecut de atunci, Comisia nu a înaintat Curții niciun caz în temeiul noului regim de 

sancțiuni din 2017. 

Comisia continuă să acorde o mare valoare contribuției membrilor publicului, a întreprinderilor și a 

altor părți interesate în ceea ce privește depistarea cazurilor de încălcare a dreptului Uniunii. În același 

timp, este la fel de important ca publicul să înțeleagă natura procesului de constatare a neîndeplinirii 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32015L0720
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5109_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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obligațiilor și să își stabilească așteptările în consecință. Scopul principal al procedurii de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor este de a asigura respectarea dreptului Uniunii de către statul membru și de a 

nu acorda despăgubiri sau compensații individuale. Anumite categorii de cazuri pot fi adesea tratate în 

mod satisfăcător prin alte mecanisme mai adecvate la nivelul UE și la nivel național, cum ar fi SOLVIT, 

instanțele naționale și ombudsmanii naționali. Comunicarea Legislația UE: o mai bună aplicare pentru 

obținerea unor rezultate mai bune a pus bazele angajamentului de a consolida cooperarea cu 

Rețeaua europeană a ombudsmanilor, pentru a promova buna administrare în aplicarea dreptului 

Uniunii la nivel național. 

În 2017, Comisia s-a inspirat din acest angajament. Împreună cu Ombudsmanul European și cu 

Rețeaua europeană a ombudsmanilor, ea a organizat un atelier de lucru pentru a intensifica schimbul 

de informații privind anchetele în curs de desfășurare privind încălcările dreptului Uniunii și căile de 

atac disponibile pentru publicul larg. 

Parlamentele naționale joacă un rol esențial în punerea în aplicare a legislației UE în ordinea juridică 

națională. Prin urmare, Comisia nu poate decât să salute interesul sporit al acestora față de aspectele 

legate de punerea în aplicare, transpunerea și aplicarea eficace a dreptului Uniunii. În plus față de 

schimburile sale periodice cu parlamentele naționale privind propunerile legislative, Comisia a 

intensificat acest dialog prin includerea unor aspecte specifice legate de punerea în aplicare. În 2017, 

Comisia a profitat de ocazie pentru a-și clarifica noua politică de asigurare a respectării legislației în 

schimburile sale cu parlamentele naționale ale Germaniei și Cehiei. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții 

Prima prioritate a Comisiei Juncker este de a stimula investițiile care creează locuri de muncă și de a 

consolida competitivitatea Europei. Cu toate acestea, eforturile de a crea un mediu de reglementare 

favorabil întreprinderilor și creării de locuri de muncă sunt compromise în cazul în care statele membre 

nu pun în aplicare normele UE în mod corespunzător și la timp. 

Asigurarea unor condiții de muncă echitabile pe întreg teritoriul UE 

Libera circulație a lucrătorilor 

pe piața unică este însoțită de 

asigurarea unui nivel similar de 

protecție la locul de muncă pe 

întreg teritoriul UE. Directiva 

privind timpul de lucru 

stabilește cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru 

organizarea timpului de lucru. 

Orele de lucru prelungite și 

repausul insuficient (în special 

pe perioade lungi) pot avea 

efecte nocive asupra sănătății 

lucrătorilor (rate mai mari de 

accidente și de erori, un nivel 

ridicat de stres și de oboseală, 

riscuri pentru sănătate pe termen scurt și lung). 

În aprilie 2017, Comisia a prezentat o „Comunicare interpretativă” privind Directiva privind timpul de 

lucru și un raport privind modul în care aceasta este pusă în aplicare. Aceste instrumente au scopul 

de a oferi clarificări cu privire la legislația aplicabilă. În acest sens, scopul comunicării este, în primul 

rând, de a oferi asistență autorităților naționale, practicienilor din domeniul juridic și partenerilor sociali 

în ceea ce privește interpretarea directivei. 

Din cauza aplicării neuniforme a Directivei privind timpul de lucru la nivelul statelor membre, unele 

categorii de lucrători nu beneficiază de protecția acordată prin această directivă. În sectorul public, 

forțele armate, serviciile de poliție și de protecție civilă, cum ar fi personalul penitenciarelor și pompierii 

din serviciul public, nu au beneficiat întotdeauna de avantajele directivei. În ceea ce privește sectorul 

privat, în unele state membre, lucrătorii casnici nu au putut beneficia întotdeauna de drepturile care le 

revin în temeiul directivei. Dreptul la un concediu anual plătit - unul dintre elementele principale ale 

directivei - nu a fost întotdeauna integrat corect în legislația națională. 

După ce Comisia a lansat procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Franța și Spania și-au 
modificat legislația în 2017 pentru a extinde beneficiile Directivei privind timpul de lucru la anumite 
categorii de membri ai forțelor de poliție.  

În ultimii 20 de ani, acțiunile Comisiei de asigurare a respectării legislației au abordat astfel de 

deficiențe. În plus, peste 50 de hotărâri și ordine ale Curții de Justiție a UE au interpretat dispozițiile 

Directivei privind timpul de lucru. Impactul acestor interpretări este considerabil: acestea sunt utilizate 

de instanțele naționale pentru interpretarea dreptului național și, prin urmare, impuse angajatorilor. 

Legislația UE privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) stabilește standarde ridicate de 

protecție a lucrătorilor împotriva riscurilor de sănătate și securitate la locul de muncă. Aceasta 

contribuie la prevenirea bolilor și a accidentelor legate de muncă, ceea ce ajută la îmbunătățirea vieții 

oamenilor. În 2017, acțiunile Comisiei de asigurare a respectării legislației în acest domeniu au 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1517313799574&uri=CELEX:52017DC0254
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=ro
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determinat statele membre să pună în aplicare legislația națională pentru a asigura conformitatea cu 

dreptul Uniunii, în special cu Directiva privind expunerea profesională la câmpurile electromagnetice. 

Aplicarea normelor în domeniul mediului 

În 2017, Comisia a întreprins acțiuni 

juridice pentru a soluționa cazurile de 

punere în aplicare inadecvată a legislației 

privind protecția mediului. 

 

 

 

 

 

 

Comisia a înaintat cazul Poloniei Curții de Justiție a UE în legătură cu intensificarea exploatării 
forestiere în pădurea Białowieża, care este una dintre ultimele păduri primitive rămase în Europa și sit 
„Natura 2000” protejat. Situl protejează specii și habitate care depind de pădurile seculare, inclusiv de 
existența lemnului mort. Pentru unele dintre aceste specii, pădurea Białowieża este cel mai important 
sau ultimul sit de acest tip care mai există în Polonia. Întrucât operațiunile de exploatare forestieră au 
început la o scară semnificativă, Comisia a solicitat, de asemenea, Curții să impună măsuri provizorii 
prin care Polonia să suspende imediat activitățile. Curtea a acceptat solicitarea Comisiei și a ordonat 
Poloniei să își înceteze imediat operațiunile de management forestier activ în pădurea Białowieża, cu 
excepția cazurilor excepționale în care acestea sunt strict necesare pentru a asigura siguranța 
publică. De asemenea, Curtea a confirmat pentru prima dată faptul că Poloniei i s-ar putea impune 
sancțiuni financiare dacă nu respectă decizia Curții. 

Îmbunătățirea calității aerului rămâne o provocare majoră. În pofida obligației statelor membre de a 

asigura o bună calitate a aerului pentru cetățeni, calitatea aerului continuă să fie de mai mulți ani o 

problemă în multe locuri. În fiecare an, calitatea slabă a aerului provoacă mai multe decese decât 

accidentele rutiere. 

În 2017, s-au desfășurat în total 30 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de 
nivelurile excesive de particule (PM

10
), dioxid de azot (NO2) și dioxid de sulf (SO2). Acești poluanți, 

rezultați în principal din activitățile umane, cum ar fi transportul, industria și încălzirea locuințelor, pot 
provoca probleme respiratorii, cancer pulmonar și deces prematur. Într-o hotărâre de referință 
împotriva Bulgariei pentru depășirea limitelor privind poluarea cauzată de particule, Curtea de Justiție 
a admis acțiunile Comisiei de asigurare a respectării legislației. Comisia va continua să urmărească 
procedurile în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește calitatea aerului 
întreprinse împotriva celorlalte state membre. 

Statele membre trebuie să dispună de sisteme adecvate de colectare și tratare a apelor urbane 

reziduale, dat fiind că apele uzate netratate prezintă riscuri pentru sănătatea umană, pentru apele 

interioare și pentru mediul marin. 

În anul 2017, Curtea de Justiție a admis argumentele Comisiei în cauzele introduse împotriva 
Regatului Unit și Greciei privind tratarea insuficientă a apelor urbane reziduale. 

Comisia a urmărit în mod activ acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din 2017 întreprinse 

împotriva statelor membre care nu au transpus în legislația lor națională Directiva revizuită privind 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013L0035
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1948_ro.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-441/17%20R&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-502/15&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-202/16&td=ALL
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evaluarea impactului asupra mediului. Această directivă simplifică normele de evaluare a efectelor 

potențiale ale proiectelor asupra mediului. 

În același timp, Comisia a colaborat strâns cu autoritățile naționale și cu alte părți interesate pentru a 

sprijini respectarea normelor și a rezolva problemele într-un stadiu incipient. Rapoarte de țară 

referitoare la revizuirea punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului au fost emise în 

februarie 2017, oferind o primă prezentare cuprinzătoare a modului în care statele membre aplică pe 

teren politicile și legislația UE în materie de mediu. Pe baza acestor rapoarte, Comisia a inițiat 

dialoguri la nivel național cu statele membre. În plus, Comisia a înființat un instrument „inter pares” 

pentru a contribui la schimbul de experiență între autoritățile publice naționale, regionale și locale 

responsabile de punerea în aplicare a legislației și politicii UE în materie de mediu. 

Punerea în aplicare a normelor agricole 

Politica agricolă comună și punerea în 

aplicare a normelor conexe ale UE 

oferă sprijin pentru veniturile agricole 

și pentru ca agricultura să devină mai 

ecologică. Aceste acțiuni contribuie, de 

asemenea, la creșterea competitivității 

și a eficienței resurselor sectorului, 

precum și la sprijinirea traiului în 

zonele rurale în general. 

În anul 2017, acțiunile Comisiei de 

aplicare a normelor agricole s-au axat 

pe monitorizarea modului în care 

statele membre pun în aplicare 

reforma plăților directe. Comisia a 

inițiat dialoguri bilaterale cu statele membre care au utilizat în mod incorect ajutorul financiar în cadrul 

schemei de sprijin facultativ cuplat pentru a sprijini tipurile de agricultură sau sectoarele care se 

confruntă cu alte dificultăți decât riscul de abandon sau de scădere a producției. 

Dificultățile întâmpinate în practică au arătat că normele aplicabile trebuie clarificate. Prin urmare, în 

decembrie 2017, Comisia a adoptat un regulament care a modificat condițiile în care statele membre 

pot acorda sprijin financiar fermierilor prin intermediul schemei de sprijin facultativ cuplat. 

Prin dialog, Comisia a convins autoritățile naționale ale unui stat membru să modifice o dispoziție 
discriminatorie care împiedica persoanele cu handicap să solicite sprijin financiar pentru modernizarea 
exploatațiilor lor agricole. 

Cazeinele, substanțe prezente în lapte, au o mare varietate de utilizări în industrie. Ele sunt utilizate în 

multe industrii ca liant, sunt o componentă importantă a brânzei și sunt folosite ca aditivi alimentari. 

Normele UE privind etichetarea cazeinei și a cazeinaților facilitează libera circulație a acestor produse 

prin intermediul operatorilor din sectorul alimentar. 

Comisia a monitorizat în mod activ procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate 
împotriva Ciprului, a Italiei și a Regatului Unit, deoarece aceste țări nu au pus în aplicare la timp 
standardele de comercializare pentru cazeine și cazeinați în legislația lor națională. 

  

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L2203
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_ro.htm


 

10 

Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene 

Raport anual 2017 
 

Aplicarea normelor privind afacerile maritime și pescuitul 

Pentru a ajuta Europa în 

tranziția către o economie mai 

„circulară”, care utilizează 

resursele naturale într-un mod 

mai durabil, resursele piscicole 

trebuie gestionate în mod 

durabil. Acest lucru este, de 

asemenea, necesar pentru a 

asigura locuri de muncă și 

creștere în sectorul pescuitului 

pe termen lung. Prin urmare, în 

2017, strategia Comisiei de 

asigurare a respectării 

legislației s-a concentrat asupra 

domeniilor conservării și 

controlului pescuitului, care sunt 

esențiale pentru construirea unei economii circulare. 

Dacă statele membre nu iau măsuri imediate și eficace pentru a preveni pescuitul ilegal, nedeclarat și 

nereglementat, va fi mai dificil ca UE să combată astfel de practici la nivel mondial. 

Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Portugaliei, întrucât nave 
de pescuit care arborează pavilionul portughez și care operează în apele aflate sub responsabilitatea 
Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest au fost implicate în mod repetat și de multă vreme 
în activități de pescuit care au încălcat măsurile de conservare ale acestei organizații. 

Sistemele naționale de monitorizare a pescuitului trebuie să prevadă sancțiuni disuasive pentru 

încălcările grave ale normelor prevăzute de politica comună a UE în domeniul pescuitului. Comisia a 

luat măsuri pentru a remedia deficiențele sistemice care împiedică detectarea activităților de pescuit 

ilegale care dăunează durabilității. 

În cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, navele de pescuit ale UE au acces în mod egal la 

ape și la resurse în toate apele din UE. Statele membre trebuie să se asigure că navele care 

arborează pavilionul altor state membre ale UE pot să acceseze în mod liber apele aflate sub 

jurisdicția lor pentru pescuit. 

Comisia a luat măsuri suplimentare în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva României, deoarece aceasta din urmă nu a acordat navelor de pescuit din alte state 
membre acces egal în apele sale. 

Competiția pentru spațiu în apele noastre - pentru echipamente utilizate în domeniul energiei 

regenerabile, pentru acvacultură și pentru alte utilizări - a făcut necesară gestionarea mărilor noastre 

într-un mod mai coerent. Amenajarea spațiului maritim are loc la nivel transfrontalier și transsectorial 

pentru a garanta că toate activitățile umane pe mare se desfășoară în mod eficient, sigur și durabil. În 

2017, Comisia a luat măsuri pentru a asigura punerea în aplicare la timp a cadrului comun al UE 

pentru amenajarea spațiului maritim în legislația națională a statelor membre. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0089
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Punerea în aplicare a normelor privind politica regională 

Fondurile structurale și de 

investiții europene sprijină 

investițiile în domenii de 

politică cheie care generează 

creșteri economice în 

întreaga UE. Pentru a se 

asigura o utilizare cât mai 

eficace posibilă a fondurilor, 

statele membre trebuie să 

respecte anumite condiții 

prealabile. Comisia verifică 

îndeplinirea acestor condiții. 

Investițiile în statele membre 

trebuie să respecte aceleași 

legi și standarde ale UE care 

se aplică într-o varietate de 

sectoare, cum ar fi sectorul mediului, al ocupării forței de muncă sau al cercetării. 

În 2017, acțiunea Comisiei s-a axat pe respectarea condițiilor prealabile în domenii precum achizițiile 

publice, ajutoarele de stat, planurile cuprinzătoare pentru investiții în sectorul transporturilor, precum și 

în sectorul apei și al deșeurilor. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/studies/2017/the-value-added-of-ex-ante-conditionalities-in-the-european-structural-and-investment-funds-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/studies/2017/the-value-added-of-ex-ante-conditionalities-in-the-european-structural-and-investment-funds-esi-funds
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Combaterea fraudelor comise împotriva bugetului UE 

În 2017, Comisia a continuat 

să monitorizeze cazurile care 

au dus la pierderi de venituri 

pentru bugetul UE. 

Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) a publicat 

un raport privind un caz major 

de fraudă vamală în 2017. 

Cazul implică mai multe 

grupuri de criminalitate 

organizată care urmăreau să 

identifice porturile din UE cu 

cele mai slabe controale 

pentru a scăpa nepedepsite 

pentru declararea falsă a unor 

valori scăzute pentru textile și încălțăminte importate din China. Având în vedere că atât taxele 

vamale, cât și taxa pe valoarea adăugată se calculează pe baza valorii mărfurilor importate, autorii 

fraudelor pot beneficia astfel în mod ilegal de lipsa unor controale adecvate, plătind mult mai puțin 

decât ar fi datorat în mod legal. Investigația OLAF a scos la iveală faptul că cel mai important punct 

pentru acest trafic fraudulos se situa în Regatul Unit. Întrucât mărfurile erau destinate, în principal, 

piețelor din alte state membre, inclusiv Franța, Spania, Germania și Italia, veniturile aferente taxei pe 

valoarea adăugată care trebuiau percepute de aceste state membre au fost afectate în mod 

semnificativ. În 2017, inspecțiile Comisiei au confirmat concluziile investigației OLAF și frauda 

existentă în Regatul Unit în perioada 2011-2017. Comisia a solicitat din nou autorităților britanice să 

pună în aplicare în cele din urmă măsuri eficace de remediere pentru a preveni importul de textile și 

încălțăminte puternic subevaluate din China. Aceste măsuri au fost deja puse în aplicare de alte state 

membre ca urmare a recomandărilor Comisiei adresate tuturor statelor membre, inclusiv Regatului 

Unit. Comisia a luat măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și a solicitat 

Regatului Unit să ia măsurile necesare pentru plata tuturor sumelor datorate bugetului UE. 

Comisia a înaintat cazurile Țărilor de Jos și Regatului Unit Curții de Justiție pentru neplata sumei 
totale de 20 de milioane EUR reprezentând taxele vamale pierdute de bugetul UE (mai puțin costurile 
de colectare). În cazul ambelor state membre, pierderea resurselor proprii tradiționale ale bugetului 
UE provine din certificate emise în mod eronat de către țările și teritoriile lor de peste mări. În cazul 
Regatului Unit, aluminiul a fost importat din țări din afara UE într-un teritoriu de peste mări (Anguilla) și 
apoi reexportat către UE. Importul a beneficiat în mod eronat de o scutire de taxele vamale ale UE, 
întrucât certificatele „EXP” nu ar fi trebuit emise de Anguilla. În ceea ce privește Țările de Jos, 
importurile de lapte praf și orez de la Curaçao din perioada 1997-2000 și de crupe și produse din orez 
din Aruba din perioada 2002-2003 au fost scutite în mod eronat de taxele vamale la importul în 
Europa, întrucât certificatele „EUR 1” nu ar fi trebuit emise de aceste teritorii. Atât Curaçao, cât și 
Aruba sunt țări de peste mări care aparțin de Țările de Jos. Dacă un stat membru nu își plătește 
integral contribuția la bugetul UE, celelalte state membre trebuie să compenseze deficitul. 

.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=ro&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-395%2F17&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=453655
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=ro&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-391%2F17&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=453455
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2. O piață unică digitală conectată 

Strategia privind piața unică digitală are ca obiectiv eliminarea barierelor on-line care îngreunează 

accesul cetățenilor Uniunii la bunuri și servicii. 

Punerea în aplicare a principiului alinierii tarifelor de roaming la prețurile naționale 

Începând cu 15 iunie 2017, 

normele privind alinierea 

tarifelor de roaming la 

prețurile naționale se aplică 

tuturor călătorilor din UE. 

Aceasta înseamnă că ei 

plătesc pentru apelurile 

telefonice, mesajele text și 

date când vizitează un alt stat 

membru același preț ca atunci 

când se află în statul membru 

de reședință. 

 

 

În 2017, Comisia a monitorizat atent aplicarea corectă de către statele membre a Regulamentului UE 
privind serviciile de roaming. Monitorizarea indică, în general, o punere în aplicare cu succes a noilor 
norme privind roamingul și o creștere considerabilă a traficului în roaming al călătorilor începând cu 
15 iunie 2017.   

Garantarea încrederii în tranzacțiile on-line 

Semnătura electronică, care 

face posibilă semnarea 

documentelor în mediul on-line 

în mod similar semnării unui 

document cu un stilou în 

mediul offline, este deja o 

realitate în UE. Cu toate 

acestea, sunt necesare alte 

servicii de încredere decât 

semnătura electronică pentru 

ca tranzacțiile electronice în 

scenarii transfrontaliere 

(precum și la nivel național) să 

fie sigure și valabile din punct 

de vedere juridic.  

 

În 2017, Comisia a luat măsuri pentru a se asigura că Regulamentul UE privind serviciile de încredere 
este aplicat corect în întreaga UE. De asemenea, ea a acționat pentru a se asigura că semnăturile 
electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale, serviciile de livrare electronică și autentificarea site-
urilor web funcționează la nivel transfrontalier și că au același statut juridic în întreaga UE ca 
procesele tradiționale pe suport de hârtie. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015R2120
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
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Asigurarea unei conexiuni mai bune la internet 

Directiva privind reducerea 

costurilor aferente 

tehnologiilor în bandă largă 

contribuie la reducerea 

costului de lansare a 

internetului de mare viteză 

cu până la 30 %, ceea ce 

înseamnă că mai multe 

persoane din UE pot avea 

acces la acesta. Punerea în 

aplicare corectă a directivei 

este esențială pentru 

finalizarea pieței unice 

digitale a UE și creșterea 

conectivității. 

 

 

După ce Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, majoritatea statelor 
membre au transpus în legislația națională Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor 
în bandă largă. Cauzele inițiate împotriva Belgiei și Slovaciei se aflau încă pe rolul Curții de Justiție la 
sfârșitul anului 2017. 

Asigurarea protecției drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

Directiva privind gestiunea 

colectivă a drepturilor 

îmbunătățește guvernanța 

și transparența 

organizațiilor de gestiune 

colectivă. Aceste 

organizații gestionează 

drepturile de autor și 

drepturile conexe în 

numele titularilor de 

drepturi, cum ar fi autorii, 

compozitorii sau artiștii 

interpreți sau executanți, pe 

întreg teritoriul european. 

Ele facilitează acordarea 

de licențe, colectarea și 

distribuirea redevențelor și 

promovează diversitatea expresiei culturale. Directiva contribuie, de asemenea, la o disponibilitate și 

opțiuni mai extinse privind sectorul muzical online în Europa, inclusiv în afara granițelor naționale. 

Comisia a luat măsuri suplimentare în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
inițiate împotriva Bulgariei, a Spaniei, a Luxemburgului, a Poloniei și a României pentru neaplicarea 
Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor la timp. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1937_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0026
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Aplicarea normelor privind drepturile de autor în cazul unui site de partajare a fișierelor de tip „peer-to-

peer” a fost clarificată într-o hotărâre a Curții de Justiție a UE privind Pirate Bay. Pirate Bay permite 

utilizatorilor să partajeze și să încarce, în segmente (fișiere „torrent”), opere protejate prin drepturi de 

autor stocate pe computerele lor. Ca regulă generală, titularii drepturilor de autor nu și-au dat 

consimțământul ca operatorii și utilizatorii acestui tip de site web să distribuie operele lor. Curtea a 

hotărât că punerea la dispoziție și gestionarea unei platforme on-line pentru partajarea de opere, cum 

ar fi The Pirate Bay, ar putea constitui o încălcare a normelor UE privind drepturile de autor. Chiar 

dacă operele în cauză protejate de dreptul de autor sunt plasate on-line de către utilizatorii platformei 

de partajare on-line și nu de platformă în sine, operatorii platformei respective au un rol esențial în 

ceea ce privește punerea operelor la dispoziția tuturor utilizatorilor platformei. 

La sfârșitul anului, Comisia a adoptat, de asemenea, pachetul privind proprietatea intelectuală. Acesta 

oferă orientări referitoare la interpretarea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate 

intelectuală, facilitând astfel punerea în aplicare a directivei de către statele membre.   

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-610/15
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3. O uniune energetică rezilientă, cu o politică în domeniul schimbărilor climatice 
orientată spre viitor 

Uniunea energetică europeană înseamnă asigurarea unei energii sigure, accesibile și curate pentru 

gospodării și întreprinderi, prin permiterea unui flux liber al energiei în cadrul UE, dincolo de frontierele 

naționale. De asemenea, aceasta stimulează dezvoltarea de noi tehnologii și infrastructuri reînnoite 

pentru a reduce facturile gospodăriilor, a crea locuri de muncă și a stimula creșterea economică. 

Uniunea energetică va conduce la un consum de energie durabil prin reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, a poluării și a dependenței noastre de combustibilii fosili. 

Dirijarea tranziției energetice către un sector energetic sigur, securizat și durabil, cu 

consumatorul aflat în centrul său 

Un mediu competitiv pentru 

furnizorii de energie se traduce în 

prețuri accesibile ale energiei pentru 

gospodării, întreprinderi și industrii. 

Din acest motiv, acțiunea Comisiei 

de asigurare a respectării legislației 

în sectorul energetic în 2017 s-a 

concentrat, printre altele, pe 

punerea în aplicare a Directivelor 

din cel de al treilea pachet privind 

energia și a Regulamentului TEN-E. 

Punerea în aplicare corectă a 

normelor UE în sectorul energetic 

este esențială pentru reducerea 

consumului de energie și pentru o 

mai mare durabilitate a acestuia. De 

asemenea, ea contribuie la 

reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon și a dependenței de 

combustibilii fosili, asigurând, în 

același timp, că furnizarea de 

energie este fiabilă, în special pentru cei mai vulnerabili consumatori. Acțiunile Comisiei de asigurare 

a respectării legislației în legătură cu Directiva privind eficiența energetică, Directiva privind 

performanța energetică a clădirilor, Directiva privind energia din surse regenerabile și Regulamentul 

privind siguranța furnizării de gaze au vizat susținerea acestor obiective. 

Directiva privind eficiența energetică și Directiva privind performanța energetică a clădirilor impun un 
set de norme pentru a furniza informații fiabile consumatorilor cu privire la nevoile lor energetice și la 
modelele lor de consum. Aceste norme au fost aplicate în 2017 prin procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva Republicii Cehe, a Greciei, a Spaniei, a Letoniei, a Maltei și 
a Țărilor de Jos.  

Comisia a întreprins o serie de măsuri de respectare a legislației pentru a se asigura că statele 

membre dispun de un cadru național pentru gestionarea sigură și responsabilă a combustibilului uzat 

și a deșeurilor radioactive și pentru a îmbunătăți cadrul legal privind substanțele radioactive din apa 

potabilă. Aplicarea cerințelor de siguranță pentru operațiunile offshore cu petrol și gaze a fost, de 

asemenea, o prioritate. 

În acest scop, Comisia a luat măsuri suplimentare în cadrul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor inițiate împotriva Republicii Cehe, a Croației, a Italiei, a Austriei și a Portugaliei pentru 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32012L0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
https://ec.europa.eu/energy/en/june-2017-commission-requests-czech-republic-and-netherlands-fully-comply-energy-performance
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_ro.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/october-2017-energy-efficiency-commission-calls-spain-correctly-implement-eu-rules-energy-efficiency
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_ro.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/june-2017-commission-requests-czech-republic-and-netherlands-fully-comply-energy-performance
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_ro.htm
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neadoptarea de programe naționale pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat 
în conformitate cu standardele UE. În plus, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Belgiei, a Danemarcei, a Luxemburgului, a Austriei și a Sloveniei pentru 
neaplicarea la timp a Directivei modificate privind securitatea nucleară în legislația lor națională.  

În 2016 și 2017, Comisia și-a intensificat acțiunea în sectorul energetic printr-o serie de propuneri 

legislative. Două dintre aceste propuneri (Regulamentul privind etichetarea energetică și 

Regulamentul privind siguranța furnizării de gaze) au fost adoptate de Parlamentul European și de 

Consiliu în 2017. 

Punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice 

În 2015, în cadrul conferinței 

privind schimbările climatice 

de la Paris, UE și partenerii 

săi au creat o coaliție amplă 

cu obiective ambițioase care 

a condus la acordul de la 

Paris. Acordul stabilește un 

plan global de acțiune pentru 

a readuce lumea pe calea 

cea bună în ceea ce privește 

evitarea schimbărilor 

climatice periculoase. Pentru 

a pune în aplicare Acordul de 

la Paris, Comisia Europeană 

a propus un set ambițios de 

obiective la scară economică, 

menite să reducă până în 

2030 emisiile de gaze cu 

efect de seră ale UE cu cel 

puțin 40 % sub nivelul înregistrat în 1990. Pentru a atinge aceste obiective, este important ca legislația 

existentă în domeniul climei să fie pusă în aplicare pe deplin și cu strictețe. 

Prin urmare, în 2017, Comisia a monitorizat atent aplicarea legislației existente privind schimbările 

climatice. 

Întrucât doar cinci state membre au transpus la timp Directiva privind calitatea carburanților în 
legislația națională, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
fiecăruia dintre celelalte state membre. Directiva abordează problema emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de utilizarea combustibililor poluanți pentru transportul rutier, solicitând furnizorilor să 
reducă media de emisii pentru acești combustibili. Întrucât sectorul transporturilor este unul dintre cei 
mai mari emițători de dioxid de carbon din UE, este important ca statele membre să transpună 
directiva în termenul stabilit. 

De asemenea, Comisia a inițiat dialoguri bilaterale pentru a se asigura că statele membre se 

conformează Directivei privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. Captarea și stocarea 

geologică a carbonului este o tehnică prin care dioxidul de carbon emis de surse de mari dimensiuni, 

precum centralele electrice, este captat, comprimat și transportat într-un loc de stocare corespunzător, 

unde este injectat în sol. Această tehnologie are un potențial semnificativ de a contribui la limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa. 

Comisia a întreprins acțiuni similare pentru a asigura aplicarea de către statele membre a 

Regulamentului privind gazele fluorurate cu efect de seră. Acesta vizează reducerea emisiilor de gaze 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02009L0031-20120217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1509698238573&uri=CELEX:32014R0517
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generate de activitățile umane utilizate într-o serie de aplicații industriale. Acestea sunt gaze cu efect 

de seră foarte puternice care pot rămâne în atmosferă timp de secole. 

De asemenea, Comisia s-a implicat activ în monitorizarea respectării de către statele membre a 

normelor Regulamentului de creare a unui cadru comunitar pentru monitorizarea, raportarea și 

verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim. Reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră generate de transportul maritim este un pas important spre îndeplinirea obiectivelor 

Acordului de la Paris. 

Accelerarea dezvoltării infrastructurii pentru carburanții alternativi este esențială pentru a asigura un 

transport nepoluant și competitiv în Europa. În noiembrie 2017, Comisia a adoptat un Pachet privind 

mobilitatea curată, menit să consolideze poziția de lider mondial a UE în sectorul vehiculelor 

nepoluante. Directiva privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi are drept scop 

instituirea unui cadru comun pentru extinderea la scară largă a infrastructurii pentru carburanții 

alternativi în Europa. Directiva contribuie la reducerea dependenței transportului de petrol, la limitarea 

impactului acestuia asupra mediului și la consolidarea poziției de lider a Europei în combaterea 

schimbărilor climatice. Directiva stabilește cerințe minime privind construirea de infrastructuri pentru 

combustibilii alternativi, inclusiv de puncte de reîncărcare pentru autovehiculele electrice și de puncte 

de realimentare cu gaze naturale și hidrogen. 

Dat fiind faptul că 21 de state membre nu au pus în aplicare la timp Directiva privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva fiecăruia dintre ele. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1515578704973&uri=CELEX:32015R0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1515578704973&uri=CELEX:32015R0757
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4243_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4243_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0094
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4. O piață internă mai integrată și mai echitabilă, cu o bază industrială mai puternică 

Piața unică a UE rămâne cel mai prețios activ al Europei pentru persoane și întreprinderi. Aceasta 

oferă oportunități enorme pentru întreprinderile europene, precum și o mai mare varietate de opțiuni și 

prețuri mai mici pentru consumatori. Ea le permite oamenilor să călătorească, să locuiască, să lucreze 

și să studieze oriunde doresc. Însă aceste beneficii nu se materializează atunci când normele pieței 

unice nu sunt transpuse sau puse în aplicare sau dacă acestea sunt compromise de alte obstacole. 

Asigurarea unei concurențe nedenaturate 

Orice persoană are dreptul la 

o despăgubire integrală 

pentru prejudiciile care i-au 

fost aduse prin încălcarea 

normelor antitrust ale UE, 

cum ar fi funcționarea unui 

cartel sau abuzul de poziție 

dominantă pe piață. Cu toate 

acestea, în practică, 

majoritatea victimelor, în 

special întreprinderile mici și 

mijlocii și consumatorii, 

rareori obțin despăgubiri de la 

autorii încălcărilor. 

Despăgubirea integrală este 

un drept al UE, însă 

exercitarea acestuia este reglementată de normele naționale. Acestea fac ca introducerea de acțiuni 

în despăgubire pentru încălcare a normelor antitrust să fie adesea costisitoare și dificilă. Directiva 

privind acțiunile în despăgubire pentru încălcare a normelor antitrust adoptată în 2014, ajută 

persoanele și întreprinderile să solicite despăgubiri, de exemplu facilitându-le un acces mai ușor la 

probe pentru a dovedi prejudiciul suferit și acordându-le mai mult timp pentru a depune plângeri în fața 

instanțelor naționale. 

În 2017, Comisia a monitorizat punerea în aplicare a directivei în legislația națională. 

În ianuarie 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 21 de 
state membre în legătură cu Directiva privind acțiunile în despăgubire pentru încălcare a normelor 
antitrust. De atunci, majoritatea statelor au adoptat măsuri în vederea transpunerii directivei în 
legislația lor națională. La sfârșitul anului 2017, doar Bulgaria, Grecia și Portugalia nu adoptaseră încă 
măsurile necesare. 

În ceea ce privește asigurarea respectării la nivel public a normelor antitrust, în decembrie 2017, 

Grecia a propus Comisiei o serie de căi de atac care ofereau terților acces la producerea de energie 

electrică pe bază de lignit. Scopul acestora este de a aborda problemele privind concurența 

identificate de Comisie într-o decizie din 2008. 

În plus, în 2017, Comisia a continuat discuțiile cu autoritățile franceze pentru a identifica măsurile 

adecvate de abordare a preocupărilor legate de concurență pe care le semnalase pentru prima dată în 

2015. Acestea se referă la faptul că, acordând majoritatea concesiunilor hidroelectrice ale țării unei 

singure societăți, Franța a menținut sau a consolidat dominanța acestei societăți pe piața franceză a 

energiei electrice, încălcând normele UE în materie de concurență. 

Pe frontul ajutorului de stat, aplicarea consecventă a deciziilor sale împotriva ajutoarelor de stat este 

esențială pentru credibilitatea sistemului de control al ajutoarelor de stat al Comisiei. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0104
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Comisia a introdus o acțiune în justiție împotriva Greciei pentru că nu a executat o decizie a Comisiei 
din 2008 prin care i se solicita să recupereze ajutorul ilegal acordat Hellenic Shipyards. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=FR&num=C-93/17
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Asigurarea liberei circulații a lucrătorilor 

Cetățenii UE au dreptul să 

lucreze în orice stat membru, 

la alegere. În același timp, 

drepturile lucrătorilor care 

optează să lucreze în 

străinătate trebuie să fie 

protejate. În temeiul 

Directivei privind măsurile de 

facilitare a exercitării 

drepturilor conferite 

lucrătorilor în contextul 

liberei circulații a lucrătorilor, 

statele membre trebuie să se 

asigure că lucrătorii mobili 

din UE au acces la o 

protecție juridică eficientă în 

cazul în care le sunt încălcate drepturile. Statele membre trebuie, de asemenea, să desemneze unul 

sau mai multe organisme care să promoveze egalitatea de tratament, să ofere sprijin și asistență 

lucrătorilor mobili din UE și să promoveze un dialog activ între partenerii sociali, organizațiile 

neguvernamentale și autoritățile publice. 

În 2017, Comisia a continuat seria acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a opt 
state membre (Republica Cehă, Estonia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Austria, Portugalia și România) 
care nu au transpus la timp în legislația lor națională obligațiile care decurg din Directiva privind 
măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a 
lucrătorilor. În urma acestei acțiune, toate statele membre au luat măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a directivei înainte de sfârșitul anului 2017. 

Libera circulație este unul dintre cele mai mari avantaje ale pieței unice, dar aceasta trebuie să aibă 

loc în mod echitabil. Pentru a evita dumpingul social în furnizarea de servicii, Directiva de punere în 

aplicare privind detașarea lucrătorilor oferă autorităților naționale instrumentele de combatere a 

abuzurilor și a fraudei și de îmbunătățire a cooperării administrative și a schimbului de informații. 

În 2017, Comisia și-a folosit competențele de aplicare a legii pentru a se asigura că statele membre 
pun în aplicare fără întârziere în legislația lor națională Directiva de punere în aplicare privind 
detașarea lucrătorilor. De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare în cadrul procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva a 10 state membre (Republica Cehă, Cipru, 
Spania, Croația, Ungaria, Luxemburg, Portugalia, România, Slovenia și Suedia). Ca urmare a acestei 
acțiuni, toate statele membre au luat măsurile necesare pentru punerea în aplicare a directivei înainte 
de sfârșitul anului 2017. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0067
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Asigurarea liberei circulații a mărfurilor 

 

În temeiul legislației UE, autoritățile naționale au responsabilitatea de a verifica dacă un tip de 

automobil îndeplinește toate standardele UE, înainte ca automobilele individuale să poată fi vândute 

pe piața unică. Atunci când un producător de automobile încalcă cerințele legale, autoritățile naționale 

trebuie să ia măsuri corective (de exemplu, să dispună rechemarea de pe piață) și să aplice 

sancțiunile eficace, disuasive și proporționale prevăzute în legislația națională. În 2017, Comisia a 

continuat să monitorizeze aplicarea acestor norme de către statele membre. 

În sectorul automobilelor, ca urmare a dezvăluirilor din septembrie 2015 potrivit cărora grupul 
Volkswagen utiliza un software pentru a evita respectarea standardelor privind emisiile pentru anumiți 
poluanți atmosferici, Comisia a concluzionat că mai multe state membre nu au instituit sau aplicat 
sisteme de sancțiuni pentru a-i împiedica pe producătorii de autoturisme să încalce legislația privind 
emisiile generate de automobile. În 2017, Comisia a luat măsuri suplimentare împotriva Germaniei, a 
Greciei, a Spaniei, a Luxemburgului și a Regatul Unit pentru nerespectarea obligațiilor care le 
reveneau în temeiul legislației UE privind omologarea de tip a vehiculelor. 

De asemenea, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, 
deoarece această țară nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul legislației UE privind 
omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce privește automobilele produse de Fiat Chrysler. 

 

 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_RO.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_RO.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_ro.htm
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Asigurarea libertății de stabilire 

 

Comisia a monitorizat atent modificările aduse Legii învățământului superior din Ungaria. Aceste 
modificări au adăugat noi cerințe privind: 

 necesitatea unor acorduri bilaterale între Ungaria și instituțiile de învățământ superior din țările din 
afara Spațiului Economic European; și  

 necesitatea furnizării unor servicii de învățământ superior și în țara de origine. 

Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei, deoarece 
aceste modificări limitau universitățile din UE și din afara UE în operațiunile lor. 

În conformitate cu Directiva privind calificările profesionale, cetățenii UE au dreptul la recunoașterea 

calificărilor profesionale într-un alt stat membru. 

Intervenția Comisiei a determinat autoritățile din Irlanda și Austria să recunoască calificările 
profesionale ale asistenților medicali croați. 

 

În urma acțiunii Comisiei de asigurare a respectării legislației, Polonia a eliminat tarifele minime dintre 
agențiile de brevete și clienții acestora. Comisia a înaintat cazul Germaniei Curții de Justiție pentru 
impunerea unor tarife fixe pentru arhitecți și ingineri, care se aplică numai arhitecților și inginerilor din 
Germania.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5004_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3646_EN.htm
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Îmbunătățirea informării și asistenței pentru cetățeni și întreprinderi 

În mai 2017, Comisia a adoptat un 

pachet de instrumente pentru 

îmbunătățirea funcționării practice a 

pieței unice a UE pentru persoane și 

întreprinderi. 

Planul de acțiune SOLVIT consolidează 

rolul SOLVIT ca mijloc de atac practic și 

informal în cazurile în care drepturile 

cetățenilor și ale întreprinderilor din UE 

au fost încălcate de autoritățile publice 

într-o situație transfrontalieră. În 

conformitate cu acest plan, o plângere 

transmisă Comisiei poate fi transferată 

către SOLVIT. 

În același timp, Comisia a adoptat o 

propunere ambițioasă privind crearea 

unui portal digital unic care să răspundă 

cererilor din partea întreprinderilor, a 

membrilor publicului și a altor părți 

interesate pentru un acces mai bun la piața unică. Portalul digital unic va oferi utilizatorilor un acces 

online facil la informații despre normele UE și normele naționale, la procedurile de respectare a 

acestor norme și la asistență și consiliere la nivelul UE și la nivel național. Utilizatorii transfrontalieri ar 

trebui să poată accesa și utiliza aceste servicii online în același mod ca și utilizatorii naționali. Portalul 

va sprijini aplicarea transfrontalieră a principiului „o singură dată” prin asigurarea unui mecanism 

pentru schimbul automatizat de dovezi transfrontaliere. Principiul „o singură dată” are scopul de a 

asigura că publicului și întreprinderilor li se va solicita să furnizeze aceleași informații unei administrații 

publice o singură dată. 

Portalul digital unic răspunde nevoilor utilizatorilor într-o lume digitală. Acesta ar putea ajuta 

întreprinderile să economisească peste 11 miliarde EUR pe an și pe cetățenii UE, aproximativ 

855 000 de ore pe an. De asemenea, inițiativa încurajează statele membre să adopte strategii de 

guvernare electronică și să ofere un serviciu public modern și eficient. 

În 2017, în strânsă colaborare cu statele membre, Comisia a lansat sistem de interconectare a 

registrelor comerțului care va facilita accesul la informații despre întreprinderi în UE, atât în țara de 

reședință, cât și la nivel transfrontalier. 

Prin intermediul portalului european unic privind e-justiția, interconectarea registrelor comerțului oferă 

acces electronic în întreaga UE la informații despre întreprinderile din toate registrele comerțului din 

statele membre. Acest sistem va permite acum întreprinderilor, consumatorilor, investitorilor și 

autorităților să afle mai multe informații despre întreprinderile cu care colaborează sau cu care vor să 

colaboreze. Scopul final este de a spori încrederea în piața unică prin transparență și prin informații 

actualizate privind întreprinderile din UE. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_ro.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_ro.htm
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-ro.do
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-ro.do


 

25 

Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene 

Raport anual 2017 
 

Punerea în aplicare a uniunii piețelor de capital, normele privind serviciile financiare și libera 

circulație a capitalurilor 

 

Acțiunea Comisiei de asigurare a respectării legislației din 2017 s-a concentrat pe asigurarea punerii 

în aplicare de către statele membre a directivelor adoptate în urma crizei financiare. Acestea vizează 

să deschidă și mai mult piețelor serviciilor financiare ale UE, să consolideze rezistența și stabilitatea 

sectorului financiar și să îmbunătățească protecția investitorilor. Printre acestea se numără Directiva 

privind contabilitatea și auditul, Directiva privind creditul ipotecar, Directiva privind conturile de plăți și 

Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare de către anumite întreprinderi mari de 

modificare a directivei contabile. 

Aproape toate statele membre au adoptat măsuri până la sfârșitul anului 2017 pentru a pune în 

aplicare aceste directive în legislația lor națională. În multe cazuri, aceste măsuri au fost adoptate 

după ce Comisia a deschis proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Directiva privind piețele instrumentelor financiare reprezintă o piatră de temelie a reformelor pe care 

UE le-a instituit pentru a îmbunătăți protecția investitorilor ca urmare a crizei financiare. Noile norme 

vor consolida piața unică, făcând posibilă tranzacționarea instrumentelor financiare pe piețe 

transparente, bine supravegheate, competitive și stabile pe întregul teritoriul Spațiului Economic 

European. 

Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 19 state membre 
pentru transpunerea cu întârziere a Directivei privind piețele instrumentelor financiare în legislația lor 
națională. 

Punerea în aplicare corespunzătoare a Directivei privind piețele instrumentelor financiare și a altor 

directive relevante (cum ar fi Directiva privind transparența) este necesară pentru realizarea uniunii 

piețelor de capital. Uniunea piețelor de capital vizează îmbunătățirea accesului la finanțare, în special 

pentru întreprinderile inovatoare, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii. Aceasta 

își propune să facă piețele de capital mai atractive pentru investitorii individuali și instituționali și să 

faciliteze investițiile transfrontaliere. 

Comisia a monitorizat respectarea principiului liberei circulații a capitalurilor de către statele membre. 
Aceasta a înaintat cazul Ungariei Curții de Justiție pentru nerespectarea normelor UE privind 
drepturile investitorilor transfrontalieri în ceea ce privește terenurile agricole. Ungaria a adoptat o lege 
prin care anumite „drepturi de uzufruct” - contracte care conferă dreptul de a folosi o proprietate și de 
a obține profituri de pe urma acesteia - deținute de investitori în Ungaria au încetat. Aceasta i-a privat 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32014L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0065
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-235/17
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atât pe investitorii străini, cât și pe cei de la nivel național de drepturile dobândite și de valoarea 
investițiilor lor, fără a le oferi compensații. 
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Aplicarea normelor privind impozitarea și vămile 

Strategia Comisiei de asigurare a respectării legislației în domeniul 

vamal s-a concentrat pe asigurarea aplicării de către statele membre 

a Codului vamal al Uniunii în mod corect și uniform și pe detectarea 

taxelor cu efect echivalent taxelor vamale, chiar și în cadrul UE. 

După ce Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, autoritățile italiene și-au modificat normele pentru a 
elimina o restricție privind reprezentarea directă în vamă care 
contravine Codului vamal al Uniunii. 

Comisia a efectuat o anchetă pentru a verifica compatibilitatea normelor naționale privind controlul 

numerarului cu legislația UE. 

Ca urmare a intervenției Comisiei, Danemarca a modificat documentul administrativ unic utilizat pentru 
procedurile vamale, care nu respecta cerințele legislației vamale a UE. 

În domeniul impozitării indirecte, Comisia a acordat prioritate eforturilor sale de aplicare a legii în cazul 

încălcărilor care limitează libertățile prevăzute în tratat și au un impact puternic asupra funcționării 

pieței interne. 

În cadrul Sistemului electronic de monitorizare a mărfurilor transportate rutier, Ungaria a solicitat 
întreprinderilor să raporteze către administrația fiscală transporturile intracomunitare (și anumite 
transporturi interne) efectuate pe drumurile publice. Un astfel de sistem contravine Directivei privind 
TVA, întrucât afectează în primul rând tranzacțiile transfrontaliere din UE și reprezintă o povară grea 
pentru întreprinderi la trecerea frontierelor. Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Ungariei. 

Comisia a inițiat o acțiune împotriva Italiei, care îi împiedică pe cetățenii străini care nu intenționează 
să se stabilească în Italia să beneficieze de cota redusă aplicabilă achiziționării primei case obișnuite. 

Unul dintre avantajele pieței interne este că persoanele și întreprinderile au libertatea de a circula, de 

a opera și de a investi dincolo de frontierele naționale. Însă, întrucât impozitarea directă nu este 

armonizată la nivelul UE, această libertate poate însemna că unii contribuabili reușesc să eludeze sau 

să se sustragă de la plata impozitelor în țara lor de reședință. Prin urmare, autoritățile fiscale din UE 

au convenit să coopereze mai strâns pentru a asigura plata impozitelor și pentru a combate frauda 

fiscală și evaziunea fiscală. Această cooperare a fost consacrată în Directiva privind cooperarea 

administrativă. Directiva permite statelor membre, într-un mediu din ce în ce mai globalizat, să se 

asigure că toți contribuabilii suportă un cuantum echitabil din povara fiscală. Aceasta este instrumentul 

principal de transparență pentru a combate practicile de evaziune fiscală care au fost scoase în 

evidență de cazul LuxLeaks și de documentele din anchetele Panama și Paradise Papers. 

Acțiunea Comisiei de asigurare a respectării legislației din 2017 s-a concentrat pe asigurarea a punerii 

în aplicare a unor modificări importante ale directivei respective de către statele membre. Aceste 

modificări se referă la schimbul de informații privind deciziile fiscale și la raportarea pentru fiecare țară 

în parte. Până la sfârșitul anului 2017, aproape toate statele membre adoptaseră măsurile necesare. 

Într-o hotărâre de referință a Marii Camere, Curtea de Justiție a susținut că instanțele unui stat 

membru pot examina legalitatea cererilor de informații fiscale trimise de un alt stat membru în temeiul 

Directivei privind cooperarea administrativă. O astfel de examinare este totuși limitată la a verifica 

dacă informațiile solicitate nu sunt în mod vădit lipsite de relevanță previzibilă pentru ancheta fiscală în 

cauză. 

În 2017, Comisia a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva 
Germaniei (în ceea ce privește normele privind impozitul pe succesiune pentru pensiile speciale de 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_RO.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_RO.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32015L2376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0881
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/15
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_en.htm?locale=FR
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întreținere) și Greciei (în ceea ce privește tratament fiscal al succesiunilor și moștenirilor pentru 
organizațiile non-profit și pentru reședințele principale) după ce au făcut modificări. 

Asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru consumatori 

În mai 2017, Comisia a finalizat 

evaluarea principalelor elemente 

ale legislației UE privind protecția 

consumatorilor și comercializarea. 

Per ansamblu, Comisia a 

concluzionat că normele existente 

sunt încă adecvate scopului dacă 

sunt aplicate și executate în mod 

corespunzător. Cu toate acestea, 

Comisia a identificat mai multe 

lacune. Din acest motiv, și ca 

răspuns la cazurile de prejudicii 

colective, cum ar fi scandalul 

emisiilor de automobile din 2015 

sau anularea în anul 2017 a unui 

număr masiv de zboruri de către o 

companie aeriană, care au afectat 

sute de mii de consumatori din 

întreaga UE, în 2018 Comisia va prezenta Noul acord privind consumatorii. Acesta le va permite 

consumatorilor să își apere interesele colective prin intermediul organizațiilor reprezentative. Această 

inițiativă va oferi mijloace mai ieftine și mai eficace pentru a stopa și a remedia încălcările care 

afectează simultan mai mulți consumatori europeni. De asemenea, ea va îmbunătăți asigurarea 

respectării legii la nivel public prin sancțiuni mai eficace, proporționale și cu efect de descurajare 

pentru încălcarea legislației UE privind protecția consumatorilor. 

Comisia a închis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată împotriva Italiei privind 
pachetele de servicii turistice, deoarece acest stat și-a aliniat normele la Directiva privind pachetele de 
servicii pentru călătorii din 1990. Legislația UE le impune organizatorilor de pachete de servicii 
turistice să dețină măsuri de protecție în caz de insolvență, care să garanteze consumatorilor că li se 
vor rambursa sumele plătite și că vor fi aduși înapoi acasă în cazul în care organizatorul călătoriei 
intră în faliment. După ce operatorul de turism Todomondo a dat faliment în 2009, Fondul național de 
garantare italian a primit peste 4 000 de cereri de rambursare în valoare totală de aproape 
7 milioane EUR. Totuși, Fondul nu deținea suficienți bani pentru a le acoperi. După ce Comisia a 
deschis procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Italia a înlocuit Fondul național de 
garantare subfinanțat cu o obligație pentru operatorii de turism și agențiile de turism de a încheia o 
asigurare sau de a oferi o garanție bancară pentru toate plățile pe care le primesc de la călători. De 
asemenea, Italia a făcut demersurile necesare rambursării pentru toți călătorii care au pierdut bani din 
motive de insolvență în trecut. În 2015, a fost adoptată o nouă Directivă privind pachetele de servicii 
turistice care extinde protecția dincolo de pachetele tradiționale de servicii turistice, menținând în 
același timp un nivel ridicat de protecție a călătorilor în caz de insolvență. Noua directivă trebuie pusă 
în aplicare de statele membre până în ianuarie 2018 și va intra în vigoare din iulie 2018. Comisia va 
verifica dacă legislațiile naționale respectă noua directivă. 

În pofida unor norme de siguranță aplicabile la scară largă, există încă prea multe produse nesigure și 

ilicite pe piață care pot provoca riscuri importante pentru consumatori. În 2017, Comisia a adoptat 

pachetul privind mărfurile, care va contribui la îmbunătățirea aplicării normelor armonizate ale UE 

privind siguranța produselor. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
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Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice 

 

În ceea ce privește sănătatea publică, Comisia a monitorizat dacă statele membre au transpus în mod 

eficace dispozițiile Directivei privind produsele din tutun în dreptul lor național. Această directivă 

vizează reducerea consumului de tutun, în special prin descurajarea fumatului în rândul tinerilor și prin 

garantarea faptului că toți membrii publicului sunt pe deplin conștienți de efectele nocive ale tutunului. 

Beneficiile scăderii ratelor fumatului sunt clare: oamenii sunt mai sănătoși, incidența bolilor cronice și a 

deceselor premature asociate consumului de tutun scade semnificativ și se pot face economii 

economice. O reducere a consumului de tutun de doar 2 % se traduce în economii anuale în materie 

de asistență medicală de aproximativ 506 milioane EUR în întreaga UE. 

În 2017, Comisia a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva 
Belgiei, a Danemarcei, a Greciei, a Ciprului, a Lituaniei, a Poloniei, a României și a Sloveniei, întrucât 
aceste state membre au luat măsuri în vederea punerii în aplicare a Directivei privind produsele din 
tutun în legislația lor națională în timp util.  

Dreptul pacienților de a avea acces la asistență medicală sigură și de înaltă calitate în alte țări ale UE 

rămâne o prioritate pentru Comisie. În 2017, Comisia a monitorizat atent punerea în aplicare a 

Directivei privind asistența medicală transfrontalieră. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32011L0024
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Aplicarea normelor privind mobilitatea și transporturile 

În 2017, Comisia a depus 

eforturi pentru a asigura un 

echilibru echitabil între 

interesele protecției sociale 

pentru lucrătorii din sectorul 

transportului rutier, 

concurența loială și libertatea 

de a furniza servicii de 

transport transfrontaliere. 

Comisia a propus o 

clarificare a modului în care 

condițiile de detașare se 

aplică transportului rutier, 

precum și a măsurilor de 

aplicare eficace. 

 

În 2017, Comisia a solicitat Greciei să se aplice integral normele UE privind drepturile pasagerilor care 
călătoresc pe mare. Legislația națională a Greciei îi împiedica pe pasageri să beneficieze pe deplin de 
drepturile acordate de legislația Uniunii Europene în cazul în care serviciul de transport maritim pentru 
pasageri la care au apelat era anulat sau avea întârzieri. Ca urmare a acțiunii introduse de Comisie, 
autoritățile elene au consacrat pe deplin în legislația națională drepturile pasagerilor la asistență, 
redirecționare sau rambursare în cazul anulării sau întârzierii plecărilor. 

Transportul rutier este cel mai frecvent utilizat mijloc de transport în UE și o cauză principală de 

accidente. Defectele de ordin tehnic sunt cauza multor accidente: pe șoselele Europei își pierd zilnic 

viața peste 5 persoane în accidente cauzate de probleme de ordin tehnic. Verificările autovehiculelor 

sunt, prin urmare, fundamentale pentru siguranța rutieră 

În 2014, UE a adoptat noi norme pentru a înăspri regimul de testare și pentru a-i extinde domeniul de 
aplicare. Pachetul privind inspecția tehnică auto are ca scop să prevină peste 36 000 de accidente pe an 
asociate unor defecțiuni de ordin tehnic prin: 

 îmbunătățirea calității testărilor autovehiculelor (prin standarde comune minime privind 
echipamentele, formarea inspectorilor și evaluarea deficiențelor); 

 extinderea controalelor privind asigurarea încărcăturii în timpul inspecțiilor rutiere ale 
vehiculelor de marfă; 

 supunerea componentelor electronice de siguranță (cum ar fi ABS, ESC și airbaguri) la testări 
obligatorii; 

 combaterea fraudelor legate de kilometraj prin înregistrarea kilometrilor parcurși. 

Întrucât 24 de state membre nu au pus în aplicare la timp pachetul privind inspecția tehnică auto, 
Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestora.  

În sectorul feroviar, Curtea de Justiție a confirmat că statele membre trebuie să asigure păstrarea 

conturilor întreprinderilor feroviare în așa fel încât să permită monitorizarea interdicției de a transfera 

fonduri publice destinate gestionării infrastructurii pentru serviciile de transport. Statele membre nu 

sunt obligate să mențină conturi separate pentru fiecare contract de servicii publice. Comisia va urmări 

în mod activ punerea în aplicare a hotărârii. 

Într-o hotărâre importantă, Curtea de Justiție a clarificat faptul că serviciul de intermediere furnizat de 

platforma electronică Uber, al cărei scop este de a conecta, prin intermediul unei aplicații pentru 

smartphone și în schimbul unei remunerații, conducători neprofesioniști care își folosesc propriile 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_RO.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1524127368240&uri=CELEX:32010R1177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1524127368240&uri=CELEX:32010R1177
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2012_07_13_press_release_ro
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-482/14&td=RO
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-434/15&td=RO
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autovehicule cu persoane care doresc să efectueze călătorii urbane, trebuie să fie clasificat drept 

„serviciu în domeniul transportului”. În consecință, statele membre trebuie să reglementeze condițiile 

în care serviciile de intermediere, cum ar fi UBER, trebuie să fie furnizate în conformitate cu normele 

generale prevăzute de Tratatul privind funcționarea UE. 

5. O Uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă 

O „Uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă” reprezintă o parte fundamentală a 
răspunsului Comisiei la criza economică și financiară. Această politică vizează consolidarea 
economiei UE într-un mod care să creeze mai multe locuri de muncă și să îmbunătățească nivelul de 
trai al oamenilor.  

Punerea în aplicare a normelor uniunii economice și monetare 

 

Uniunea economică și monetară se află în centrul procesului de integrare al UE. Realizarea unei 

uniuni economice și monetare nu este un scop în sine, ci un mijloc de a asigura stabilitate și o 

creștere mai puternică, mai durabilă și favorabilă incluziunii în zona euro și în UE în ansamblul său, 

pentru a îmbunătăți viața fiecăruia. 

Ca răspuns la criza financiară și economică din 2008, s-au adoptat o serie de acte juridice („pachetul 

privind guvernanța economică” din 2011 și „pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare” 

din 2013) pentru a consolida cadrul de guvernanță economică al UE. În 2017, Comisia a acordat o 

atenție deosebită transpunerii Directivei privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor 

membre. 

În plus, moneda euro poate fi o monedă puternică și demnă de încredere în ochii publicului și ai 

întreprinderilor doar dacă este protejată în mod adecvat împotriva falsificării. În 2017, Comisia a 

verificat modul în care statele membre pun în aplicare Directiva privind protecția prin măsuri de drept 

penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-196_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-196_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52014DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52014DC0474


 

32 

Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene 

Raport anual 2017 
 

Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Bulgariei, a Croației, a 
Luxemburgului și a Sloveniei pentru neaplicarea la timp a Directivei privind protecția prin măsuri de 
drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării în legislația națională. 
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Punerea în aplicare a normelor uniunii bancare 

 

În ceea ce privește uniunea bancară, Comisia a continuat să verifice punerea în aplicare a Directivei 

privind cerințele de capital IV, a Directivei privind schemele de garantare a depozitelor și a Directivei 

privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare. Aceste instrumente ale UE urmăresc să asigure 

faptul că băncile sunt mai puternice și mai bine supravegheate și că problemele pot fi soluționate mai 

ușor fără a utiliza banii contribuabililor. 

O uniune economică și monetară puternică și uniunea bancară solicită, de asemenea, statelor 

membre să fie vigilente în menținerea și respectarea funcționării independente și autonome a băncilor 

centrale. Această independență le permite să contribuie și să îndeplinească numeroasele sarcini pe 

care legislația UE li le-a acordat în domeniul politicii monetare și al supravegherii bancare. Prin 

urmare, Comisia continuă să acorde atenție acestor aspecte. 

Într-o anchetă efectuată în etapa ce precedă procesul penal, autoritățile slovene au confiscat 
informații, inclusiv documente BCE, de la Banca Sloveniei. În 2017, Comisia a deschis o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Sloveniei în legătură cu acest incident, întemeiată pe 
încălcarea de către autoritățile publice a Protocolului nr. 7 privind privilegiile și imunitățile UE. 
Importanța cazului constă în impactul potențial al confiscărilor de la băncile centrale asupra 
independenței și autonomiei acestora în ceea ce privește politica monetară și supravegherea bancară. 
Trebuie să se asigure un echilibru între acest lucru și obligația de cooperare loială între băncile 
centrale și autoritățile publice în cadrul anchetelor penale. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490092013635&uri=CELEX:32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490092013635&uri=CELEX:32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490092036225&uri=CELEX:32014L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490092069549&uri=CELEX:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490092069549&uri=CELEX:32014L0059
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1184_en.htm
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6. Un spațiu al justiției și al drepturilor fundamentale bazat pe încredere reciprocă 

În domeniul justiției, Comisia se asigură că statul de drept și Carta Drepturilor Fundamentale sunt 

respectate. De asemenea, asigură respectarea unor drepturi specifice, cum ar fi dreptul la liberă 

circulație, protecția datelor, egalitatea de gen, nediscriminarea, drepturile victimelor și dreptul la un 

proces echitabil în cadrul procedurilor penale. Aceste subiecte sunt înscrise pe agenda Comisiei, 

întrucât ele afectează viața oamenilor. 

În cadrul exercițiului semestrului european, Comisia a continuat să încurajeze statele membre să își 

îmbunătățească eficacitatea capacităților de aplicare a legii. Aceasta se referă în special la 

independența, calitatea și eficiența sistemelor lor naționale de justiție. 

Susținerea statului de drept și a drepturilor fundamentale 

În 2017, Comisia și-a 

continuat eforturile de 

promovare și de susținere a 

respectării statului de drept în 

întreaga UE. În special, 

Comisia și-a continuat 

dialogul cu autoritățile 

poloneze în contextul cadrului 

pentru consolidarea statului 

de drept. 

Comisia a acționat în mod 

decisiv atunci când evoluțiile 

politice și legislative din unele 

state membre amenințau 

fundațiile comune ale UE. 

 

Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei pentru 
încălcarea dreptului Uniunii în ceea ce privește Legea privind organizarea instanțelor ordinare. 

Principala preocupare a Comisiei generată de această lege se referă la discriminarea pe criterii de 
gen, ca urmare a introducerii unei vârste de pensionare diferite pentru judecătorii de sex femeiesc 
(60 de ani) și cei de sex bărbătesc (65 de ani). Acest fapt contravine articolului 157 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Directivei privind egalitatea de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă. 

De asemenea, Comisia și-a exprimat preocupările cu privire la subminarea independenței instanțelor 
poloneze prin faptul că Ministerului Justiției i se conferă puterea discreționară de a prelungi mandatul 
judecătorilor care au împlinit vârsta de pensionare. 

 

Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei în legătură cu 
legile maghiare care impun noi obligații de înregistrare, raportare și transparență pentru organizațiile 
societății civile finanțate din fonduri externe. Procedura se referă la compatibilitatea acestor legi cu 
dispozițiile Tratatului UE privind libera circulație a capitalurilor, precum și cu dreptul la libertatea de 
asociere și la drepturile la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal consacrate în Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE.  

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5003_en.htm
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Îmbunătățirea protecției datelor 

 

Pe parcursul anului 2017, Comisia a sprijinit statele membre în pregătirea punerii în aplicare a 

Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal începând cu mai 2018. 

Regulamentul va introduce un set unic de norme ale UE privind protecția datelor, va consolida 

încrederea și siguranța persoanelor și va stabili norme uniforme pentru întreprinderi. Aplicarea 

consecventă a acestor norme este esențială. 

De asemenea, Comisia a sprijinit statele membre să se pregătească pentru transpunerea Directivei 

referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către poliție și autoritățile judiciare în materie 

penală în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 

pedepselor și privind libera circulație a acestor date. Această directivă va asigura protecția 

corespunzătoare a datelor victimelor, martorilor și suspecților în contextul unei anchete penale sau al 

unei acțiuni de asigurare a respectării legislației. În același timp, existența unor legi mai armonizate va 

facilita, de asemenea, cooperarea transfrontalieră a poliției sau a procurorilor în combaterea 

criminalității și a terorismului. 

În ianuarie 2017, Comisia a adoptat Comunicarea privind fluxurile internaționale de date. Acesta 

stabilește politica CE de facilitare a transferurilor internaționale de date tot mai însemnate în domeniul 

comerțului și al aplicării legii, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a datelor. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-15_en.htm
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Combaterea discriminării 

 

Comisia a monitorizat atent aplicarea Directivei privind egalitatea rasială, în special în ceea ce 

privește accesul comunității de romi la educație și locuințe. Această directivă reprezintă o 

componentă-cheie a legislației UE privind combaterea discriminării pe criterii de rasă sau origine 

etnică și punerea în aplicare a principiului egalității de tratament. 

În 2017, Curtea de Justiție a UE a făcut un nou pas în direcția clarificării normelor UE aplicabile 

nediscriminării la locul de muncă. În două cazuri referitoare la femei care au fost concediate de 

angajatorii lor pentru că purtau văl islamic la locul de muncă (Achbita și Bougnaoui), Curtea a stabilit 

un echilibru delicat între libertatea religioasă, libertatea de a desfășura o activitate comercială și 

principiul nediscriminării. 

Curtea a hotărât că societățile pot interzice angajaților să poarte simboluri religioase vizibile la locul de 

muncă ca parte a unei politici generale care exclude toate simbolurile religioase și politice. O politică 

de neutralitate politică, filosofică și religioasă poate constitui un obiectiv legitim care justifică o 

diferență de tratament, cu condiția ca mijloacele de realizare a acestui obiectiv să fie adecvate și 

necesare. Curtea a mai clarificat faptul că clienții nu pot cere pur și simplu ca lucrătorii să își 

îndepărteze vălul dacă societatea respectivă nu deține o politică care să interzică simbolurile 

religioase. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-157/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-188/15
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Punerea în aplicare a normelor în domeniul securității 

În 2017, activitățile de asigurare 

a respectării legislației au 

continuat în contextul Agendei 

europene privind securitatea și 

al dezvoltării unei uniuni a 

securității. Punerea în aplicare a 

normelor UE în acest domeniu 

este esențială pentru asigurarea 

unui nivel ridicat de securitate pe 

întreg teritoriul UE. Rapoartele 

periodice privind progresele 

înregistrate în cadrul uniunii 

securității se referă la eforturile 

depuse în prezent pentru a 

asigura punerea în aplicare 

completă și corectă a normelor. 

 

În 2017, Comisia a monitorizat procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate în 2016 în 
legătură cu instrumentele de cooperare polițienească care aparțin fostului „pilon al treilea”. Aceasta a 
acordat prioritate punerii în aplicare a Cadrului Prüm (un instrument de schimb de informații care 
poate realiza o comparație automată a profilurilor ADN, a datelor dactiloscopice și a datelor de 
înmatriculare a vehiculelor) și a „inițiativei suedeze” (care permite autorităților de aplicare a legii să 
facă un schimb eficace de informații și date operative în cadrul anchetelor penale sau al operațiunilor 
de colectare a datelor operative în materie penală). Comisia a făcut acest lucru luând măsuri 
suplimentare în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva Greciei, 
a Irlandei, a Croației, a Italiei și a Luxemburgului. 

Comisia prezintă în mod regulat rapoarte Parlamentului European, Consiliului European și Consiliului 

UE cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește crearea unei uniuni veritabile și eficace în 

materie de securitate. Aceasta include utilizarea instrumentelor sale de asigurare a respectării 

legislației pentru a contribui la consolidarea uniunii securității. 

Directiva privind ordinul european de anchetă în materie penală și cea de A patra directivă privind 

combaterea spălării banilor sunt instrumente fundamentale pentru o cooperare eficace în combaterea 

criminalității transfrontaliere și a terorismului. Aceste directive contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

agendei privind securitatea. 

Cea de a patra directivă privind combaterea spălării banilor întărește normele existente și face ca 

lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului să devină mai eficace și mai transparentă. 

În 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 18 state 
membre pentru neaplicarea la termen a celei de a patra directive privind combaterea spălării banilor în 
legislația națională. În decembrie 2017, Comisia a luat măsuri suplimentare în cadrul procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Bulgariei, a Greciei, a Ciprului, a Luxemburgului, a 
Maltei, a Țărilor de Jos, a Poloniei și a României, deoarece aceste state nu au notificat nicio măsură 
de transpunere, iar proiectele lor de legi erau încă în faza procesului legislativ național.  

Ordinul european de anchetă simplifică activitatea autorităților judiciare atunci când acestea solicită 

probe care se află într-o altă țară a UE. De exemplu, în cazul în care autoritățile judiciare franceze 

depistează presupuși teroriști care se ascund în Germania, ele pot solicita autorităților germane să 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1280_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_en.htm?locale=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_ro.htm
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interogheze martorii sau să efectueze căutări interne în numele lor. Acest nou instrument va simplifica 

și va accelera anchetele și urmăririle penale transfrontaliere. 

În 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 14 state 
membre pentru neaplicarea la termen a Directivei privind ordinul european de anchetă în legislația 
națională. 

7. Către o nouă politică privind migrația 

Politica CE privind migrația urmărește să echipeze UE cu instrumentele necesare pentru a gestiona 

mai bine migrația pe termen mediu și lung. Acesta vizează migrația neregulamentară, frontierele, 

azilul și migrația legală. 

 

În 2017, Comisia Europeană și-a intensificat eforturile în ceea ce privește punerea în aplicare a 

Agendei europene privind migrația, pentru soluționarea problemelor imediate prezentate de criza 

migrației și a refugiaților aflată în desfășurare. Comisia s-a concentrat asupra punerii în aplicare a 

schemei temporare de transfer de urgență instituite în 2015 pentru a atenua presiunea asupra Italiei și 

Greciei. Rapoartele periodice privind transferul și relocarea au reamintit tuturor statelor membre 

obligațiile legale care le revin în temeiul deciziilor Consiliului privind transferul. Rapoartele au solicitat 

acelor state membre care încă nu realizaseră niciun transfer sau nu își asumaseră niciun angajament 

de a transfera migranți din Grecia și Italia să facă acest lucru imediat. 

Deciziile Consiliului privind transferul le-au impus statelor membre să garanteze, o dată la 3 luni, locuri 
disponibile pentru candidații la transfer, pentru a asigura o procedură de transfer rapidă și ordonată. În 
timp ce toate celelalte state membre au realizat transferuri și și-au asumat angajamente, Ungaria nu a 
luat nicio măsură de la demararea schemei de transfer, iar Polonia nu a realizat niciun transfer și nu 
și-a asumat niciun angajament din decembrie 2015. Republica Cehă nu realizase niciun transfer de 
persoane din august 2016 și nu și-a asumat niciun nou angajament timp de peste un an. Având în 
vedere neîndeplinirea persistentă de către Republica Cehă, Ungaria și Polonia a obligațiilor care le 
revin în temeiul deciziilor Consiliului privind transferul, Comisia a inițiat proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestor trei state membre. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm
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Comisia a continuat să monitorizeze punerea în aplicare a legislației UE privind migrația și azilul, în 

special a Directivei privind procedurile de azil, a Directivei privind condițiile de primire și a Directivei 

privind returnarea. 

Directiva privind procedurile de azil stabilește norme legate de demersul legat de azil. Acestea includ 

modul de depunere a cererii, modul în care va fi examinată cererea, ajutorul care va fi acordat 

solicitantului de azil, modul în care se poate depune o contestație și modul de abordare a cererilor 

repetate. 

Directiva privind condițiile de primire urmărește să garanteze un nivel de trai demn pentru solicitanții 

de azil în UE și să asigure respectarea drepturilor omului. Aceasta asigură accesul solicitanților de azil 

la locuințe, alimente, îmbrăcăminte, asistență medicală, educație pentru minori, precum și la locuri de 

muncă în anumite condiții. 

Directiva privind returnarea stabilește standarde și proceduri comune pentru țările din UE, în temeiul 

cărora resortisanții din afara UE care se află ilegal pot fi expulzați de pe teritoriile lor. Aceasta 

stabilește dispoziții privind încetarea șederii neregulamentare și reținerea resortisanților din afara UE 

în scopul expulzării acestora și oferă garanții procedurale. 

Comisia a oferit răspunsuri la preocupările privind modificările legislației Ungariei în materie de azil și 
migrație introduse în martie 2017. Preocupările se referă la conformitatea modificărilor cu legislația UE 
în domeniul migrației și azilului, în special cu Directiva privind procedurile de azil, Directiva privind 
condițiile de primire și Directiva privind returnarea și cu mai multe dispoziții ale Cartei drepturilor 
fundamentale. În urma unei serii de schimburi cu autoritățile maghiare, atât la nivel politic, cât și la 
nivel tehnic, Comisia a luat măsuri suplimentare în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Ungariei. 

Comisia a continuat să monitorizeze punerea în aplicare corectă a Regulamentului Eurodac, care 

prevede obligația statelor membre de a lua amprente digitale ale migranților în situație 

neregulamentară și ale solicitanților de azil. O punere în aplicare eficace a Regulamentului Eurodac 

este esențială pentru funcționarea Regulamentului Dublin și a schemelor UE de transfer, pentru a 

determina țara din UE care este responsabilă pentru examinarea unei cereri de azil. 

În 2017, Comisia a luat măsuri suplimentare în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor inițiate împotriva Croației deoarece nu a reușit să ia în mod corect amprentele solicitanților 
de azil și ale migranților în situație neregulamentară reținuți după trecerea unei frontiere externe și că 
nu au transmis aceste date către baza centrală de date Eurodac. 

În domeniul migrației legale, prioritatea politică este de a îmbunătăți capacitatea UE de a atrage și a 

menține lucrători cu înaltă calificare. Acest lucru este necesar pentru ca economia UE să devină mai 

competitivă și pentru a face față provocărilor demografice. Prin urmare, este important să se asigure o 

punere în aplicare integrală și corectă a directivelor UE privind migrația legală. Acestea stabilesc 

condiții comune pentru admiterea și șederea resortisanților din afara UE. 

În 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 17 state 
membre pentru necomunicarea măsurilor naționale de punere în aplicare a Directivei privind condițiile 
de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași 
companii. Acești cetățeni din afara UE sunt adesea persoane cu înaltă calificare. 

De asemenea, Comisia a continuat să monitorizeze punerea în aplicare a celorlalte directive și a inițiat 

proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind, în special, taxele disproporționate pe care 

statele membre le percep pentru eliberarea permiselor de ședere pentru resortisanții din afara UE. 

În 2017, Comisia a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva 
Bulgariei și a Italiei, întrucât aceste state și-au modificat legislația națională pentru a reduce taxele de 
eliberare a permiselor de ședere pentru resortisanții țărilor terțe. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_EN.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_EN.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_ro.htm
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