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Stimate domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare 
la Comunicarea intitulată „Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu 
legislaţia de mediu şi a guvernantei de mediu ” {COM(2018) 10 final}.

Comisia salută interesul manifestat de Camera Deputaţilor pentru această iniţiativă care 
are, în special, scopul de a ajuta autorităţile naţionale să asigure o mai bună punere în 
aplicare a legislaţiei de mediu a Uniunii Europene, mai ales în domeniile apei, aerului, 
naturii şi gestionării deşeurilor. Această legislaţie contribuie nu numai la asigurarea 
calităţii vieţii cetăţenilor noştri, ci şi la atingerea unor obiective economice importante, 
cum ar fi buna funcţionare a economiei circulare.

Comisia salută atenţia deosebită acordată de Camera Deputaţilor diferitelor acţiuni 
prezentate în comunicare şi doreşte să sublinieze că aceste acţiuni sunt, în principal, un 
răspuns la cererea de sprijin practic pentru specialiştii din întreaga Uniune, a căror 
activitate este dedicată asigurării conformităţii în domeniul mediului. Acţiunile răspund. 
de asemenea, unui proces de consultare care a implicat statele membre şi reţelele 
europene ale profesioniştilor din domeniul mediului, cum ar fi Reţeaua UE pentru 
punerea în aplicare şi respectarea legislaţiei din domeniul mediului (IMPEL), Reţeaua 
ofiţerilor de poliţie specializaţi în combaterea infracţiunilor contra mediului 
(EnviCrimeNet), Reţeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE) şi Forumul 
UE al judecătorilor pentru mediu (EUFJE).

Comisia a luat notă de preocupările şi de recomandările Camerei Deputaţilor şi are 
plăcerea de a profita de această ocazie pentru a oferi o serie de clarificări privind 
iniţiativa.

Acţiunile avute în vedere sunt concepute pentru a permite o colaborare deplină cu statele 
membre şi cu reţelele menţionate. După cum subliniază în mod întemeiat Camera 
Deputaţilor, circumstanţele legate de condiţiile de mediu şi de caracteristicile societale 
şi administrative variază mult în Uniunea Europeană. Acţiunile iau în considerare toate
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aceste condiţii şi caracteristici diferite şi au scopul de a încuraja statele membre să 
depună eforturile pe care le consideră adecvate. Temeiul şi valoarea adăugată aşteptată 
a acţiunilor sunt sintetizate în Comunicare şi explicate în detaliu în Documentul de lucru 
însoţitor al serviciilor Comisiei {SWD(2018) 10 final}. Comisia consideră că punerea în 
aplicare a acestor acţiuni va promova o cultură colaborativă a respectării normelor UE 
în domeniul mediului.

în ceea ce priveşte observaţia Camerei Deputaţilor referitoare la disponibilitatea 
mecanismelor de finanţare ale UE, Comisia remarcă faptul că aceste mecanisme permit 
statelor membre să primească sprijin financiar adaptat.

De asemenea, Comisia reaminteşte că Forumul pentru conformarea cu legislaţia de 
mediu şi guvernanţa de mediu a fost înfiinţat ca grup oficial de experţi al Comisiei, 
pentru a oferi orientări în vederea îndeplinirii acţiunilor, a permite un schimb de opinii 
cu cadrele de conducere din statele membre cu privire la noi acţiuni prioritare şi a servi 
drept platformă de nivel înalt pentru discutarea subiectelor strategice legate de 
guvernanfă.

România este deja angajată în unele dintre mecanismele la care se referă iniţiativa 
Comisiei, în special în instrumentul TAIEX-EIR Peer2Peer1 şi în Iniţiativa IMPEL de 
revizuire. Comisia îşi exprimă încrederea că aceste mecanisme au adus beneficii 
României, precum şi speranţa că noi beneficii vor urma în viitor, pe măsură ce iniţiativa 
evoluează.

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor evidenţiate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Karmenu Vella 
Membru al Comisiei

1 http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_ en.htm
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