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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Rezoluția PE referitoare la propunerea Consiliului de a acorda României 
și Bulgariei acces la sistemul Schengen 

Spațiul Schengen cuprinde, în prezent, 25 de membri: 22 de state UE (Austria, 
Belgia, Danemarca, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Portugalia, Spania, Suedia, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Republica Slovacă și Slovenia) și trei țări asociate non-UE (Norvegia, Islanda și 
Elveția). Liechtenstein ar trebui să devină în curând a patra ţară asociată. 

În prezent, libera circulaţie este garantată în cadrul unui teritoriu care posedă 
42,673 km de coastă și 7,721 km de frontiere terestre, în interiorul căruia trăiesc în jur 
de 400 de milioane de persoane. 

Verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor Schengen de către noii membri (control 
de teren, frontiere maritime şi aeriene, eliberarea vizelor, cooperarea poliţienească, 
conectarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen şi de protecţie a datelor) este 
o precondiție pentru ca, în urma consultării PE, Consiliului să decidă eliminarea 
controalelor la frontierele interne cu statele membre. Încă de la 9 iunie 2011, Consiliul a 
conchis că Bulgaria și România au îndeplinit condițiile legislației Schengen privind 
frontierele aeriene, terestre, cooperarea poliției, protecția datelor, sistemul de 
informații Schengen, frontierele maritime și vizele. 

Parlamentul a menționat într-o rezoluție legislativă adoptată la 8 iunie 2011 că 
Bulgaria și România sunt pregătite să intre în spațiul de liberă circulație Schengen.  

Parlamentul a votat  în data de 4 octombrie a.c., propunerea de rezoluție 
legislativă la propunerea de decizie a Consiliului de a acorda Bulgariei și României 
acces la sistemul de informații privind vizele (VIS), dar fără dreptul de a intra în sistem, 
de a le modifica sau de a le șterge. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0369+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Decizia finală se va lua în Consiliu, prin vot, cu unanimitate și va însemna 
eliminarea controalelor sistematice la frontierele cu statele UE învecinate 
României și Bulgariei. 

Stadiul negocierilor pentru BREXIT 

În cadrul sesiunii plenare din 3 octombrie a.c. au fost dezbătute progresele 
înregistrate în negocierea BREXIT, cu Regatul Unit, după primele 4 runde și a fost 
înaintată spre aprobare o rezoluție.  

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a subliniat următoarele: 
”(…) Salutăm abordarea constructivă a prim-ministrului T. May în discursul ținut 
recent la Florența. Protecția drepturilor cetățenilor este prioritatea absolută a 
Parlamentului European. Acordul de 
retragere ar trebui să păstreze pachetul 
întreg de drepturi de care se bucură în 
prezent cetățenii, așa cum sunt definite de 
legislația relevantă din UE. Garanțiile 
suplimentare  în ce privește respectarea 
legislației UE,  până când va avea loc 
retragerea de facto a Regatului Unit, la 
rândul lor, sunt elemente-cheie pentru a 
asigura încheierea rapidă a primei runde de 
negocieri.” 

Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, deputatul Guy 
Verhofstandt, a adăugat: ”(…) Premierul May și-a arătat deschiderea pentru a face 
progrese în discursul ținut la Florența, în 22 septembrie a.c., spre exemplu în ceea ce 
privește  rolul Curții Europene de Justiție. Dar, am dori să fim mai  lămuriți de 
guvernul britanic. Încă așteptăm răspunsuri la probleme vitale cum ar fi – în ce fel 
vom putea păstra Irlanda de Nord în uniunea vamală sau cum să găsim un 
aranjament special care să prevină solidificarea frontierei. În ceea ce privește 
drepturile cetățenilor și aranjamentele financiare, așteptăm răspunsuri concrete la 
propunerile echipei de negociere UE.” 

 Se menționează în finalul textului rezoluției că cea de-a 4-a rundă de negocieri 
nu a adus progrese semnificative cu privire la drepturile cetățenilor, problema Irlandei 
și a Irlandei de Nord și achitarea obligațiilor financiare ale Regatului Unit, motive 
pentru care se solicită Consiliului European să decidă, la reuniunea din octombrie a.c., 
ce măsuri vor trebui luate dacă nu se realizează în continuare pași spre rezolvarea 
temelor de pe agendă.  

 

Aniversarea a 40 de ani de relații UE - ASEAN 

Deputații europeni au dezbătut o propunere de rezoluție, în data de 3 octombrie 
a.c., referitoare la relațiile politice ale UE cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(ASEAN).1  Textul face o prezentare a colaborării ASEAN cu statele din regiune precum 

                                                           

1 ASEAN a fost înființată în 8 august 1967 și a semnat în 1980 primul acord de cooperare cu CEE. În 
noiembrie 2007, prin Carta ASEAN, această asociație primește personalitate juridică. În 1993 a fost 
instituit Forumul regional al ASEAN pentru a promova dialogul și consultarea privind aspectele politice 
și de securitate în vederea consolidării încrederii și la dezvoltarea diplomației preventive în regiunea 
Asia-Pacific (de menționat diversele cadre pentru întărirea încrederii la nivel regional cu China, Japonia, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0361+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0367+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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și cu deschiderea sa pentru o cooperare cu UE. Este menționată consecvența cu care au 
fost urmărite și promovate principiile democratice, principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului în toate statele ASEAN dar și strădaniile de a interacționa 
cu Uniunea Europeană, în pofida diferențelor vizibile, pentru a acoperi o gamă largă de 
sectoare, între care: comerțul, investițiile, dezvoltarea, economia și afacerile politice. 
Faptul că se împlinesc în acest an 40 de ani de relații UE-ASEAN, că această asociație 
este cel de-al 3-lea partener comercial al EU, iar UE al 2-lea partener comercial al 
ASEAN, în condițiile unui comerț bilateral în valoare de peste 200 miliarde euro/an 
sunt tot atâtea motive de încurajare a continuării relațiilor dintre cele două părți. Mai 
mult decât atât, având în vedere că provocările și oportunitățile sunt transcontinentale 
se lansează din nou ideea că parteneriatul celor două părți va fi în continuare consolidat 
și îmbunătățit, evidențiind potențialul semnificativ existent pentru intensificarea 
relațiilor.  Textul rezoluției mai cuprinde felicitări pentru statele membre ASEAN cu 
ocazia celei de-a 50-a aniversări și reiterează recomandarea ca relațiile să fie ridicate la 
rangul de parteneriat strategic bazat pe acțiuni concrete, pe rezultate clare și o 
cooperare substanțială și solidă. În sensul recunoașterii importanței relațiilor dintre UE 
și ASEAN, deputații salută numirea unui șef de delegație și deschiderea unei misiuni a 
UE la ASEAN încă din anul 2015, exprimându-și totodată speranța că și în acest mod 
valorile europene vor fi transmise în cadrul parteneriatelor viitoare2. În același timp 
deputații propun ca aniversarea din acest an să fie marcată de un program de schimb 
pentru tinerii lideri UE-ASEAN (care va fi concretizat în cursul președinției ASEAN 
deținute de Japonia în 2018) și de crearea, apoi, a unui forum anual care să le permită 
tinerilor să stabilească legături în scopul consolidării relațiilor și schimburilor de bune 
practici. În același sens, se propune finanțarea reciprocă a unor institute de cercetare 
sau a programelor universitare pentru parteneriatul UE-ASEAN. 

Deopotrivă, în textul rezoluției se adresează un îndemn și statelor membre ale 
UE pentru a coopera cu țările ASEAN în ceea ce privește consolidarea democrației, în 
sprijinirea activității Biroului pentru instrumentul de dialog regional UE-ASEAN 
privind drepturile omului și în acordarea unei priorități pe agenda lor, în special la nivel 
ministerial, pentru sporirea contactelor politice, invitând la consolidarea cooperării cu 
Adunarea Interparlamentară a ASEAN prin schimburi programate și structurate.   

 

Cooperarea consolidată pentru crearea Biroului Parchetului european 
(EPPO) 

În data de 5 octombrie a.c., a fost dezbătută și aprobată rezoluția legislativă 
referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei 
forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului european. 

Inițiativa este motivată prin faptul că protecția și urmărirea penală a 
infracțiunilor comise împotriva bugetului UE și a intereselor sale financiare se află, în 
prezent, în competența exclusivă a statelor membre și în justificarea că OLAF, Eurojust 
și Europol nu au mandat de a efectua cercetări penale.  

                                                                                                                                                                                          

Coreea de Sud, apoi cu India, Australia și Noua Zeelandă ș.a.), precum și acordurile de liber schimb, în 
curs, cu Malaysia, Thailanda, Singapore și Vietnam, Myanmar.  
2 UE și-a exprimat speranța că litigiul privind Marea Chinei de Sud va  fi soluționat pașnic, în baza 
principiilor dreptului internațional și se oferă să susțină, în măsura în care este posibil, acțiunile de 
încheiere rapidă a unui cod de conduită eficace pentru ca Marea Chinei de Sud să devină ”o mare a păcii 
și cooperării”.   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0384+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Demersurile făcute până acum pentru conformarea cu dispozițiile art.86 din 
Tratatul privind funcționarea UE3  au fost destul de anevoioase4 însă a fost deschisă 
posibilitatea ca prin cooperarea consolidată (cu aprobarea unui număr de 20 de state 
membre ale UE) să se convină asupra unui text care va fi transmis spre dezbatere 
Consiliului European, în încercarea de a se asigura consensul5.  

Preocupările6 cele mai mari sunt legate de competențele pe care le va avea 
parchetul, de procedurile de cooperare cu statele membre, de controlul jurisdicțional și 
de relațiile cu terți.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Articolul 86  (1) Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, 
Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui 
un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea 
Parlamentului European. 
4 Din 2014, deputații au susținut mai multe rezoluții prin care cereau crearea parchetului european, 
subliniind importanța independenței procurorilor. EPPO va fi creat prin cooperare consolidată între 
următoarele state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, 
Italia, Finlanda, Franța, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Spania. 
Alte state membre se pot alătura în orice moment. Biroul central al EPPO va fi în Luxemburg, dar fiecare 
stat membru va numi cel puțin un procuror delegat localizat la nivel național. Lista infracțiunilor grave 
care se vor afla sub jurisdicția EPPO va putea fi extinsă în viitor pentru a putea include, de exemplu, 
terorismul. 
5 După consimțământul Parlamentului, Consiliul va adopta formal regulamentul EPPO. Va dura cel puțin 
trei ani până când EPPO își va începe activitatea. 
6 A se consulta  COM(2013)534 și recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
a PE, raportor Barbara Matera (PPE/IT). 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52013PC0534
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0290&language=RO
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PREȘEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 
UNIUNII EUROPENE 
 

Summit-ul UE-India 

În data de 6 octombrie 2017   a avut loc la New Delhi cel de-al 14-lea summit UE-
India. Donald Tusk, președintele Consiliului European și Jean Claude Junker, 
președintele Comisiei Europene, au reprezentat UE, iar India a fost reprezentată de 
către prim-ministrul Narendra Modi. 

Cu acest prilej a fost marcată și aniversarea a 55 de ani de la instituirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două părți și a fost, totodată, un cadru optim pentru afirmarea 
angajamentelor în vederea dezvoltării, pe mai departe, a dimensiunii politice a 
parteneriatului,  a comerțului și investițiilor,  precum și a cooperării în plan regional și 
global. 

Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat subiecte precum: Parteneriatul strategic 
UE-India, politica externă și de securitate, provocările globale, cooperarea comercială și 
economică. Au fost evidențiate progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a 
Agendei de acțiune pentru 2020 UE-India, care este foaia de parcurs pentru cooperarea 
bilaterală, adoptată în cadrul celui de-al 13-lea summit. 

-  În cadrul dezbaterilor privind politica externă și de securitate liderii au 
condamnat cu fermitate recentele atacuri teroriste din diferite zone ale lumii și au 
adoptat o declarație comună privind cooperarea pentru combaterea terorismului. În același 
timp, s-au pronunțat pentru o abordare cuprinzătoare, pentru intensificare cooperării 
în vederea combaterii și prevenirii terorismului, a extremismului violent, a radicalizării 
și a recrutării în scopuri teroriste.  Având în vedere nevoia de a face apel la un cadru 
juridic internațional  pentru abordarea terorismului, liderii au solicitat finalizarea cât 
mai curând posibil a negocierilor pentru adoptarea Convenției  privind terorismul 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/10/EU-India-joint-declaration-on-counter-terrorism,_pdf/
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internațional, în cadrul ONU. De asemenea, liderii au solicitat aplicarea eficientă a 
angajamentelor internaționale existente privind combaterea terorismului, inclusiv a 
Strategiei globale a ONU privind combaterea terorismului și a rezoluțiilor Consiliului de 
securitate al ONU. 

- În continuare s-a făcut apel pentru încetarea violențelor față de minoritatea 
rohingya a statului Rakine, din Myanmar,  și pentru restabilirea, fără întârziere, a 
ordinii7. 

- Referitor la situația din peninsula coreeană ambele părți au condamnat testele 
nucleare efectuate de RPDC la 3 septembrie 2017 și au cerut denuclearizarea regiunii și 
punerea în aplicare a sancțiunilor CS ONU de către întreaga comunitate internațională. 

- Referitor la problema nucleară iraniană, liderii și-au reafirmat angajamentul de 
a continua punerea în aplicare deplină a Planului comun amplu de acțiune (JCPOA)8. 

- În ceea ce privește Ucraina - liderii și-au exprimat sprijinul ferm pentru 
soluționarea pe cale diplomatică a diferendelor, prin punerea în aplicare a Acordului de 
la Minsk, de către toate părțile. 

- În a doua parte a dezbaterilor liderii  au susținut un schimb de puncte de 
vedere cu privire la provocările actuale globale: migrația globală, criza refugiaților și 
schimbările climatice. De asemenea, reprezentanții celor două părți și-au exprimat 
sprijinul  pentru agenda de reformă a ONU precum și angajamentul pentru o guvernare 
globală mai puternică. 

- Referitor la schimbările climatice liderii au subliniat angajamentul lor față de 
Acordul de la Paris și au semnat o declarație comună privind schimbările climatice și o 
energie curată.  Au fost recunoscute principiile care stau la baza punerii în aplicare al 
acordului - principiile echității și responsabilității comune, dar diferențiate în funcție de 
circumstanțele naționale. În același timp, au convenit să intensifice cooperarea pentru 
punerea în aplicare a acordului și pentru îndeplinirea obiectivelor sale.  În continuare, 
s-au angajat să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a combate schimbările 
climatice,  pentru a pune în aplicare Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă  și 
pentru a limita emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global.  

- În privința comerțului - liderii și-au exprimat angajamentul de a consolida 
parteneriatul economic UE–India și au salutat eforturile depuse în vederea relansării 
negocierilor pentru Acordul de comerț și investiții pe scară largă India–UE  (BTIA)9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 În fiecare zi, circa 2.000 de membri ai comunității musulmane rohingya fug din statul Rakhine cu 
destinația Bangladesh, unde au ajuns deja 515.000 dintre ei din cauza violențelor izbucnite pe 25 august 
a.c. 
8 Joint Comprehensive Plan of Action  
9 Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA) 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/10/EU-India-joint-declaration-climate-and-energy_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/10/EU-India-joint-declaration-climate-and-energy_pdf/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Achiziţii publice 

Urmărind consolidarea pieței unice,  în contextul eforturilor de a stimula 
investițiile în UE, Comisia Europeană a prezentat, în data de 3 octombrie a.c., o 
inițiativă pentru efectuarea mai eficientă și în mod sustenabil a achizițiilor, utilizând în 
același timp tehnologiile digitale în mod optim, pentru a simplifica și a accelera 
procedurile. 

Inițiativa are patru componente principale: definirea domeniilor prioritare de 
îmbunătățire; evaluarea ex ante, pe bază de voluntariat, a proiectelor majore de 
infrastructură; recomandare privind profesionalizarea achizitorilor publici şi consultare 
privind stimularea inovării cu ajutorul achizițiilor publice.  

Uniunea Europeană  depune eforturi fără precedent pentru a stimula economia 
și a debloca investițiile, în special prin intermediul Planului de investiții pentru Europa 
și printr-o orientare fiscală pozitivă în cadrul Semestrului european. De aceea este 
esențial să se pună accentul pe îmbunătățirea funcționării pieței unice și pe înlăturarea 
barierelor din calea investițiilor, la nivel național și european. O parte semnificativă a 
investițiilor publice din economia Uniunii este cheltuită prin intermediul achizițiilor 
publice: 2000 de miliarde euro pe an, 14% din PIB-ul UE10.  

 

                                                           

10 Legislația UE în materie de achiziții publice prevede că toate contractele de achiziții publice care 
depășesc un anumit prag trebuie atribuite prin licitație, cu respectarea principiilor transparenței, 
egalității de tratament și nediscriminării. Autoritățile sunt încurajate mai ales să integreze criterii 
calitative, decât să atribuie un contract pe baza celui mai bun preț, să solicite soluții inovatoare, de 
economisire a energiei sau să insiste asupra unor abordări sustenabile și axate pe coeziune socială.  

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_ro
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Dl Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene şi comisar european 
responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a susţinut că: 
„(…) încă de la preluarea mandatului, în noiembrie 2014, am acordat prioritate 
investițiilor, în special prin atragerea capitalului privat cu ajutorul Planului de 
investiții pentru Europa. În prezent, dorim să utilizăm întregul potențial al achizițiilor 
publice pentru a ne asigura că suma de 2 000 de miliarde euro cheltuiți anual pe 
produse și servicii publice impulsionează economia noastră, stimulează inovarea și 
contribuie la atingerea obiectivelor de sustenabilitate(…).”  

Protecția împotriva importurilor 

Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au ajuns, în data de 3 
octombrie a.c., la un acord cu privire la propunerea de modificare a legislației 
antidumping și antisubvenție, adoptată de Comisia Europeană în noiembrie 2016. 
Modificările vor permite instrumentelor de apărare comercială europene să facă față 
realităților actuale din mediul comercial internațional şi vor introduce o nouă 
metodologie11 pentru calculul marjelor de dumping la importurile din țările terțe.  

După intrarea în vigoare a legislației noile norme se vor aplica doar procedurilor 
deschise, acestea prevăzând o perioadă de tranziție în care toate măsurile antidumping 
în vigoare și toate anchetele în curs vor fi reglementate de legislația existentă. 

Pentru identificarea distorsiunilor vor fi luate în considerare mai multe criterii, 
cum ar fi politicile de stat și influența statului, prezența generalizată a întreprinderilor 
deținute de stat, discriminarea în favoarea companiilor naționale și lipsa de 
independență a sectorului financiar. Neclaritățile constatate în anumite țări sau 
sectoare pot face obiectul unor rapoarte ale Comisiei Europene, rămânând disponibile 
pentru anchetele viitoare. Ramurile industriale afectate vor putea să-și întemeieze 
plângerile pe aceste rapoarte.  

Dl Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene a afirmat că: „(…) 
Europa sprijină comerțul deschis și echitabil, dar, după cum am mai precizat, 
naivitatea nu caracterizează politica noastră de liber schimb. De aceea trebuie să 
putem susține un sistem comercial multilateral bazat pe norme, concomitent cu o 
legislație care să permită întreprinderilor noastre să-și desfășoare activitatea într-un 
mediu concurențial echitabil. Nu vizăm o anumită țară; dorim doar să ne asigurăm 
că putem contracara concurența neloială și dumpingul produselor de pe piața UE, 
care duc la desființarea locurilor de muncă.(…) Felicit Parlamentul European și 
guvernele naționale pentru că au răspuns acestor așteptări(…).” 

Se preconizează că modificările vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 
curent. 

 

Reforma sistemului de TVA din UE 

Comisia Europeană a propus, în data de 4 octombrie a.c., o reformă profundă a 
sistemului de TVA din UE prin lansarea unor inițiative privind cea mai importantă 

                                                           

11 Normele sunt formulate echidistant și în deplină conformitate cu obligațiile asumate de UE în 
cadrul Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). 
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reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani12. Obiectivul este de a 
îmbunătăți și moderniza sistemul de TVA atât pentru autoritățile publice, cât și pentru 
întreprinderi.  

Pierderile anuale de venituri din TVA depășesc 150 de miliarde euro, ceea ce 
înseamnă că statele membre nu încasează venituri care ar putea fi folosite în alte 
scopuri. Se estimează că aproximativ 50 de miliarde euro, adică 100 euro pe cetățean 
european pe an, se pierd din cauza fraudelor transfrontaliere în domeniul TVA, 
estimându-se că aceasta ar putea fi redusă cu 80% prin reforma propusă. Crearea unui 
sistem definitiv de TVA care să funcționeze în cadrul pieței unice reprezintă un 
angajament mai vechi al Comisiei Europene, astfel Planul de acțiune privind TVA din 
2016 a explicat în detaliu necesitatea creării unui spațiu european unic pentru TVA mai 
simplu și invulnerabil la fraude. 

Se va urmări obținerea unui acord cu privire la patru principii fundamentale ale 
unui nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE: 

1. combaterea fraudei: se va percepe TVA în cadrul comerțului 
transfrontalier între întreprinderi. În prezent, acest tip de comerț este scutit de TVA; 

2. ghișeul unic: întreprinderile care efectuează vânzări transfrontaliere își 
vor putea îndeplini mai ușor obligațiile de plată a TVA13; 

3. mai multă coerență: trecerea la principiul „destinației”, conform căruia 
TVA finală este întotdeauna plătită în statul membru al consumatorului final și este 
percepută la cota aplicată de statul membru respectiv;  

4. mai puțină birocrație: simplificarea normelor privind facturarea va 
permite vânzătorilor să întocmească facturi în conformitate cu normele din țara lor de 
origine chiar și în cazul operațiunilor transfrontaliere.  

Propunerea introduce, noțiunea de persoană impozabilă atestată – o categorie de 
întreprinderi de încredere, care vor beneficia de norme mai simple și mai rapide şi 
patru „soluții rapide” propuse, ce vor intra în vigoare până în anul 2019.  

Dl Pierre Moscovici, comisarul european responsabil pentru afaceri economice și 
financiare, impozitare și vamă, a afirmat următoarele: „(…) la douăzeci și cinci de ani 
de la crearea pieței unice, companiile și consumatorii se confruntă în continuare cu 28 
de regimuri diferite de TVA atunci când desfășoară activități transfrontaliere. 
Infractorii, și poate chiar teroriștii, profită de prea mult timp de aceste lacune, 
săvârșind fraude care cauzează pierderi de 50 de miliarde euro anual. Acest sistem 
anacronic bazat pe frontierele naționale trebuie înlocuit! Până în 2022, ar trebui ca 

                                                           

12 În pofida numeroaselor reforme, sistemul de TVA nu a fost în măsură să țină pasul cu 
provocările economiei globale, digitale și mobile din prezent. Sistemul de TVA actual datează din 1993 și 
a fost conceput ca un sistem tranzitoriu. El este fragmentat și extrem de complex pentru numărul tot mai 
mare de întreprinderi care desfășoară activități transfrontaliere, lăsând deschisă posibilitatea comiterii 
de fraude: tranzacțiile interne și transfrontaliere sunt tratate diferit, iar bunurile și serviciile pot fi 
achiziționate fără TVA în cadrul pieței unice. Normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele 
domenii ale legislației UE care nu sunt în concordanță cu principiile care stau la baza pieței unice. 

13 Comercianții vor putea să facă declarații și plăți prin intermediul unui singur portal online în 
propria limbă și conform acelorași norme și formulare administrative ca și în țara lor de origine. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_ro.htm
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statele membre să considere operațiunile transfrontaliere legate de TVA drept 
operațiuni naționale, în cadrul pieței noastre interne(…).” 

Această propunere legislativă va fi trimisă statelor membre în cadrul Consiliului 
UE pentru aprobare și Parlamentului European pentru consultare. Comisia Europeană 
va continua această inițiativă în 2018 cu o propunere juridică detaliată în vederea 
modificării Directivei privind TVA la nivel tehnic, pentru a fi pus în aplicare fără 
probleme. 

 

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna 
octombrie 

Comisia Europeană a adoptat în data de 4 octombrie a.c.,  pachetul său lunar de 
decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta urmărește acționarea în 
justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul 
legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, 
au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor. 

Piața unică digitală 

Scrisori de punere în întârziere 

• Tranzacții electronice: Comisia îndeamnă insistent Slovacia să asigure aplicarea 
corespunzătoare a Regulamentului eIDAS. Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare 
de punere în întârziere Slovaciei cu privire la aplicarea Regulamentului UE privind 
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă [eIDAS; Regulamentul (UE) nr. 910/2014]. Comisia și-a exprimat îngrijorarea 
în ceea ce privește independența organismului de supraveghere slovac. În cazul în care 
un organism de supraveghere nu este complet independent conform dispozițiilor 
regulamentului, aceasta ar putea duce la o inegalitate de șanse între diferiții operatori 
economici și ar încălca principiul pieței interne a UE. Regulamentul eIDAS permite 
utilizarea de mijloace de identificare electronică și de servicii de încredere (și anume 
semnăturile electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale, distribuția electronică 
înregistrată și autentificarea de site-uri web) de către cetățeni, întreprinderi și 
administrațiile publice pentru a accesa servicii online sau pentru a gestiona tranzacții 
electronice. Slovacia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la această scrisoare. 

• Piețele de telecomunicații: Comisia solicită unui număr de 7 state membre să 
efectueze, la timp, analize ale piețelor de telecomunicații relevante. Autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să efectueze, la 
fiecare trei ani, analize ale piețelor de telecomunicații 
care fac obiectul reglementării UE, în temeiul 
actualului cadru juridic (Directiva 2002/21/CE) și să 
notifice Comisiei Europene măsura corespunzătoare. 
Belgia, Ungaria, Irlanda, Polonia, România, Slovenia 
și Spania nu au informat Comisia în legătură cu 
analizele lor în acest sens. Prin urmare, Comisia a 
decis, prin trimiterea unei scrisori de punere în 
întârziere, astăzi să solicite acestor șapte țări să 
efectueze, fără întârziere, analizele necesare ale 
piețelor de telecomunicații relevante, și să informeze 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-586_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/glossary#trustservice
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0021
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Comisia în intervalul de timp stabilit de dreptul UE. Pentru toate cele șapte cazuri, 
întârzierile se întind cu mult peste o perioadă de cinci ani. Cele 7 state membre vizate 
au la dispoziție două luni pentru a răspunde. 

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

Trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 

• Libera circulație a lucrătorilor: Comisia trimite Republica Cehă și Luxemburgul 
în fața Curții pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsuri de transpunere la 
nivel național a legislației UE. Comisia Europeană trimite Republica Cehă și 
Luxemburgul în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de 
notificare a transpunerii integrale în legislația națională a Directivei privind măsurile de 
facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor mobili în contextul liberei 
circulații (Directiva 2014/54/UE), la mai mult de un an după termenul limită de 
transpunere. Libera circulație reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale 
pieței unice. Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, mai mult de opt din zece 
europeni sprijină „libera circulație a cetățenilor UE, care pot trăi, lucra, studia și face 
afaceri oriunde în UE”. Însă libera circulație trebuie să aibă loc în condiții echitabile. 
Prin urmare, Comisia ia măsuri pentru a evita dumpingul social, punând la dispoziția 
autorităților naționale instrumentele necesare combaterii abuzurilor și fraudelor. În 
același timp, drepturile lucrătorilor trebuie protejate și atunci când aceștia lucrează în 
străinătate. Actele cu putere de lege și actele administrative necesare statelor membre 
pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare până la 21 mai 2016, iar 
Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Deși Comisia a trimis o scrisoare de 
punere în întârziere și un aviz motivat prin care solicita Luxemburgului și Republicii 
Cehe să notifice conformitatea integrală cu directiva, Luxemburgul a notificat doar 
măsuri de transpunere parțială în legislația națională a Directivei 2014/54/UE, iar 
Republica Cehă nu a comunicat încă nici o informație privind transpunerea directivei. 
Prin urmare, pe baza procedurii stabilite la articolul 260 alineatul (3) din TFEU, 
Comisia va solicita Curții de Justiție să impună plata unei penalități zilnice de 33 510,4 
EUR pentru Republica Cehă și de 6 528 EUR pentru Luxemburg, până când directiva 
este transpusă integral în legislația națională. Statele membre care nu își îndeplinesc 
obligația de a comunica măsurile de transpunere sunt urmărite de Comisie în mod 
prioritar. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al 
comunicatului de presă. 

 Energie 

Un aviz motivat 

• Protecție radiologică: Comisia solicită BELGIEI să transpună integral Directiva 
Euratom privind apa potabilă. Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Belgiei un 
aviz motivat, prin care solicită transpunerea integrală a Directivei Euratom privind apa 
potabilă (Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului). Statele membre au avut obligația 
de a transpune directiva până la 28 noiembrie 2015. Această directivă stabilește cerințe 
de protecție a sănătății populației împotriva substanțelor radioactive din apa destinată 
consumului uman. Directiva asigură faptul că statele membre dispun de un cadru 
pentru controlul radioactivității în apa potabilă și al dozei de radiații primite în urma 
consumului diferitelor forme de apă potabilă, precum și modalitățile de informare a 
publicului. Având în vedere că Belgia nu a notificat Comisiei nicio măsură de 
transpunere în termenul stabilit, Comisia a emis o scrisoare de punere în întârziere în 
aprilie 2016. În urma răspunsului autorităților belgiene la această scrisoare și a 
notificării unei măsuri de transpunere, Comisia consideră că transpunerea directivei în 
Belgia este încă incompletă. Belgia are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0054
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2127_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3495_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0051
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/radiation-protection
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această obligație; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Belgia în fața Curții de 
Justiție a UE. 

O scrisoare de punere în întârziere 

• Eficiența energetică: Comisia solicită SPANIEI să pună în aplicare în mod corect 
normele UE referitoare la Directiva privind eficiența energetică. Comisia trimite o 
scrisoare de punere în întârziere prin care solicită Spaniei să asigure punerea corectă în 
aplicare a legislației UE privind eficiența energetică (Directiva privind eficiența 
energetică, Directiva 2012/27/UE). Directiva prevede obligația statelor membre de a 
instala contoare individuale sau repartitoare de costuri pentru energia termică pentru 
măsurarea consumului de energie și alocarea costurilor în clădirile cu mai multe 
apartamente și în clădirile polivalente unde încălzirea, răcirea și/sau apa caldă sunt 
furnizate de o instalație centrală sau colectivă. Spania are la dispoziție două luni pentru 
a răspunde. 

Mediu 

Avize motivate 

• Pungi din plastic: Comisia solicită Croației și României să transpună 
normele UE privind pungile de transport din 
plastic subțiri. Comisia solicită Croației și 
României să finalizeze transpunerea legislației UE 
în materie de deșeuri în legislația lor națională 
[Directiva privind pungile din plastic, Directiva (UE) 
2015/720]. În vederea soluționării problemelor 
legate de risipirea resurselor și abandonarea 
deșeurilor, statele membre trebuiau să adopte, până 
la 27 noiembrie 2016, măsuri pentru a reduce 
consumul de pungi de transport din plastic subțiri, 
conform dispozițiilor Directivei privind pungile de plastic. Directiva impune statelor 
membre obligația de a realiza acest lucru prin stabilirea unui preț pentru pungile de 
transport din plastic subțiri și/sau prin introducerea unor obiective naționale de 
reducere. Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri pentru atingerea 
obiectivelor stabilite de comun acord. Printre acestea se numără instrumente 
economice, cum ar fi taxele sau redevențele. O altă opțiune este introducerea unor 
obiective naționale de reducere: statele membre trebuie să se asigure că nu se consumă 
mai mult de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an până la sfârșitul anului 2019. Până la 
sfârșitul anului 2025, acest număr trebuie redus până la maximum 40 de pungi de 
persoană. Ambele obiective pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu 
sectoarele economice. Este, de asemenea, posibil să se interzică pungile din plastic, cu 
condiția ca aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de directivă pentru a 
menține libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene. Comisia 
verifică cu prioritate dacă statele membre și-au îndeplinit obligația de a transpune 
această directivă. Comisia trimite un aviz motivat Croației și României pentru 
neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile luate, urmând ca în timp de 
două luni să răspundă la avizul motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în 
termenul de două luni, Comisia poate trimite statele membre respective în fața Curții 
de Justiție a UE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0720
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• Calitatea aerului: Comisia solicită 
României să comunice măsurile de reducere a 
emisiilor de vapori de benzină. Comisia 
Europeană a decis să trimită un aviz motivat pentru 
neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de 
reducere a emisiilor de vapori de benzină în 
conformitate cu normele UE privind calitatea 
aerului (Directiva 2014/99/UE a Comisiei). Această 
directivă reprezintă un instrument esențial pentru 
protejarea sănătății umane și a mediului prin 
limitarea emisiilor de compuși organici volatili din 
benzină în atmosferă. Statele membre trebuiau să 
transpună o modificare a directivei respective până la 13 martie 2016. România nu a 
notificat până în prezent instrumentele juridice care transpun în legislația națională 
dispozițiile privind testarea sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină. Prin 
urmare, Comisia trimite un aviz motivat la care așteaptă răspunsă în timp de două luni. 
În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite 
România în fața Curții de Justiție a UE. 

• Apă: Comisia îndeamnă insistent Spania să respecte legislația UE în domeniul 
apei. Comisia solicită Spaniei să respecte cea de a doua rundă de planuri de 
management al bazinelor hidrografice (RBMP) în temeiul Directivei-cadru privind apa 
(Directiva 2000/60/CE). Aceste planuri oferă o viziune de ansamblu asupra 
principalelor probleme cu care se confruntă fiecare district hidrografic și ar trebui să 
cuprindă măsurile specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a 
mediului stabilite. Până în prezent, Spania nu a adoptat, nu a publicat și nu a comunicat 
Comisiei reexaminarea și actualizarea primele planuri de gestionare a bazinelor 
hidrografice, care trebuiau prezentate până la 22 octombrie 2015 pentru toate cele 
șapte districte hidrografice din Insulele Canare. Mai mult, campaniile de informare a 
publicului și consultările cu privire la aceste proiecte de planuri nu s-au încheiat încă. 
Spaniei i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere în aprilie 2017. Dat fiind 
faptul că Spania nu a respectat obligațiile prevăzute în Directiva-cadru privind apa, 
Comisia trimite un aviz motivat Spaniei, înainte de a trimite cazul, în cele din urmă, în 
fața Curții de Justiție a UE. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde. 

 Scrisori de punere în întârziere și avize motivate 

•  Zgomot: Comisia îndeamnă insistent Ciprul, Germania, România şi Slovenia 
să adopte hărți acustice și planuri de acțiune privind zgomotul ambiental. 
Comisia Europeană solicită Ciprului, Germaniei, României și Sloveniei să respecte 
dispozițiile esențiale ale Directivei privind zgomotul (Directiva 2002/49/CE). Zgomotul 
ambiental provocat de traficul rutier, feroviar și aeroportuar este a doua cauză de deces 
prematur, după poluarea atmosferică. Directiva prevede obligația statelor membre de a 
adopta hărți acustice care să prezinte expunerea la zgomot în aglomerații mai mari, 
precum și de-a lungul căilor ferate principale, al drumurilor principale și în preajma 
aeroporturilor mari. Aceste hărți servesc ulterior ca bază pentru definirea măsurilor din 
planurile de acțiune privind zgomotul. În ceea ce privește Germania, mai trebuie 
elaborate multe planuri de acțiune pentru aglomerări, drumuri și aeroporturi 
principale, în pofida progreselor realizate începând din septembrie 2016. În ceea ce 
privește Slovenia, Comisia consideră că nu s-au înregistrat suficiente progrese începând 
cu septembrie 2016. Nu au fost încă elaborate planuri de acțiune pentru două 
aglomerări, și nici pentru drumurile și căile ferate principale, iar planul de acțiune 
învechit privind drumurile și căile ferate principale situate în afara aglomerării 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
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Ljubljana nu a fost revizuit. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat 
Germaniei și Sloveniei. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a răspunde. Mai 
mult, Cipru și România nu au adoptat încă toate hărțile acustice și planurile de 
acțiune în materie de zgomot pentru aglomerări și pentru drumurile principale, iar în 
cazul României, această deficiență vizează și principalele căi ferate situate în afara 
aglomerărilor. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Ciprului și României o scrisoare 
de punere în întârziere, solicitându-le să îndeplinească, în termen de două luni, 
obligațiile principale prevăzute de Directiva privind zgomotul. 

• Ape reziduale: Comisia solicită FRANȚEI, MALTEI și SPANIEI să asigure 
tratarea corespunzătoare a apelor urbane reziduale. Comisia a decis să trimită o 
scrisoare de punere în întârziere Franței și Spaniei și un aviz motivat Maltei, pentru 
nepunerea în aplicare integrală a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale 
(Directiva 91/271/CEE a Consiliului). Directiva prevede obligația statelor membre de a 
se asigura că aglomerările (orașe, localități, așezări) colectează și tratează în mod 
corespunzător apele urbane reziduale. În urma ultimului raport de punere în aplicare 
primit, Comisia consideră că Franța încalcă cerințele directivei din cauza nerespectării 
de către 373 de aglomerări a cerințelor de tratare secundară din directivă. Un număr de 
49 dintre aceste aglomerări ar trebui, de asemenea, să aibă instalat un sistem de tratare 
terțiară sau să efectueze o astfel de tratare (zone sensibile). În cazul Spaniei, evaluarea 
arată că, pe lângă numărul mare de aglomerări care nu îndeplinesc obligațiile prevăzute 
de directivă, un număr important de aglomerări, care fac obiectul a patru proceduri în 
curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind apele reziduale urbane, încalcă și 
obligațiile esențiale prevăzute de directivă privind colectarea, tratarea și monitorizarea. 
În ceea ce privește Malta, Comisia solicită autorităților din această țară să asigure 
tratarea corespunzătoare a apelor urbane reziduale în trei aglomerări malteze (Insula 
Gozo, Malta de Sud și Malta de Nord). Întrucât persistă unele probleme în ceea ce 
privește calitatea evacuărilor de ape reziduale, Comisia Europeană a trimis o scrisoare 
de punere în întârziere în decembrie 2016. Conform răspunsului primit din partea 
Maltei, autoritățile depun eforturi pentru a găsi soluții, dar nu se așteaptă ca obligațiile 
în acest sens să fie respectate în viitorul apropiat. Franța, Malta și Spania au la 
dispoziție două luni pentru a răspunde. 

 Scrisori de punere în întârziere 

• Răspunderea pentru mediul înconjurător: Comisia solicită Austriei să respecte 
integral normele UE. Comisia solicită Austriei să își alinieze legislația națională la 
Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (Directiva 2004/35/CE). 
Directiva stabilește răspunderea operatorilor pentru daunele cauzate mediului și le 
solicită acestora să prevină și să repare daunele aduse biodiversității, apei sau solului, 
pe cheltuială proprie. Comisia a identificat o serie de dispoziții neconforme în legislația 
austriacă de punere în aplicare. Întrucât aceste chestiuni nu au fost soluționate, 
Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Austriei. Autoritățile 
austriece au la dispoziție două luni pentru a răspunde. 

• Piața unică și lemnul: Comisia solicită Belgiei să respecte normele UE 
privind lemnul. Comisia a constatat că Belgia nu a reușit, de la intrarea în vigoare în 
2013 a Regulamentului UE privind lemnul [Regulamentul (UE) nr. 995/2010], să 
efectueze un număr semnificativ de verificări în ceea ce privește introducerea de 
cantități importante de lemn pe piața UE. Regulamentul interzice introducerea pe piața 
UE a lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor din lemn derivate din acesta și, prin 
urmare, contribuie la conservarea biodiversității și a pădurilor din întreaga lume. El 
este, de asemenea, esențial pentru stabilirea unor condiții de concurență echitabile pe 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R0995
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teritoriul UE. În acest scop, regulamentul prevede faptul că cei care introduc lemn pe 
piața internă a UE trebuie să identifice orice riscuri de recoltare ilegală și să ia măsuri 
pentru atenuarea acestor riscuri. Prin urmare, Comisia a decis să abordeze această 
chestiune cu autoritățile belgiene, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. 
Belgia are la dispoziție două luni pentru a răspunde. 

• Nitrați: Comisia îndeamnă insistent Grecia să respecte hotărârea Curții de 
Justiție. Comisia solicită Greciei să respecte integral hotărârea (C-149/14) a Curții de 
Justiție a UE din 23 aprilie 2015. În această hotărâre, Curtea a constatat că Grecia și-a 
încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind nitrații (Directiva 
91/676/CEE a Consiliului) prin faptul că nu a stabilit suficiente zone vulnerabile și nici 
nu a elaborat programe de acțiune pentru zonele respective. În pofida realizării unor 
progrese în timpul scurs de la adoptarea hotărârii, Grecia încă nu a elaborat programe 
de acțiune pentru zonele recent desemnate ca vulnerabile. Ca atare, nu pot fi îndeplinite 
obiectivele pentru care au fost desemnate, și anume de a proteja corpurile de apă 
împotriva poluării cu nitrați. Deoarece au trecut doi ani de la adoptarea hotărârii, 
Comisia trimite Greciei o scrisoare de punere în întârziere înainte de a trimite cauza 
spre rejudecare și de a solicita Curții impunerea de sancțiuni financiare. Grecia are la 
dispoziție două luni pentru a răspunde. 

• Aer: Comisia solicită Luxemburgului și Slovaciei să respecte legislația UE 
în ceea ce privește calitatea aerului înconjurător. Comisia trimite o scrisoare de punere 
în întârziere Luxemburgului și Slovaciei în ceea ce privește poluarea aerului cu NO2. 
Normele UE privind calitatea aerului înconjurător(Directiva 2008/50/CE) și un aer 
mai curat pentru Europa prevede obligația statelor membre de a evalua calitatea aerului 
pe întreg teritoriul lor și de a lua măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor la 
poluanți. De la intrarea în vigoare a acestei directive, Luxemburgul nu a reușit să 
asigure conformitatea cu valorile-limită obligatorii pentru NO2 în orașul Luxemburg. 
Slovacia nu a reușit să asigure un număr și un tip adecvat de puncte de prelevare și nici 
să furnizeze suficiente date valide. Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere 
în întârziere Luxemburgului și Slovaciei. Ambele țări au la dispoziție două luni pentru a 
răspunde. 

• Protecția naturii: Comisia solicită Sloveniei să adopte în mod 
corespunzător normele UE privind protecția naturii. Comisia trimite o scrisoare de 
punere în întârziere Sloveniei pentru netranspunerea corectă a legislației UE privind 
natura. Directiva „Păsări” (Directiva 2009/147/CE) și Directiva „Habitate” (Directiva 
92/43/CEE a Consiliului) vor contribui la conservarea biodiversității și la protejarea a 
500 de specii de păsări sălbatice prezente în mod natural în UE, precum și la 
conservarea unei mari varietăți de specii de animale și de plante rare, amenințate sau 
endemice. Slovenia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de 
punere în întârziere. 

• Deșeuri: Comisia solicită Spaniei să-și curețe depozitele ilegale de deșeuri. 
Comisia Europeană îndeamnă insistent Spania să ia măsurile necesare pentru 
închiderea, sigilarea și regenerarea tuturor depozitelor de deșeuri inerte aflate încă în 
exploatare, astfel cum se prevede în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 
2008/98/CE). Aceste depozite de deșeuri prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
și pentru mediu. Spania nu și-a îndeplinit obligațiile de control, inspecție și asigurare a 
respectării normelor privind depozitarea deșeurilor și nu a adoptat măsuri pentru a se 
asigura că producătorii inițiali sau deținătorii de deșeuri efectuează tratarea necesară. 
Aceasta constituie o încălcare sistematică a obligațiilor care decurg din articolele 13 și 
15 din directivă. Prima scrisoare, care a fost trimisă Spaniei în decembrie 2015, nu a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-149%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=215487
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0676
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
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fost urmată de măsuri decisive. Există dovezi concrete conform cărora mai există încă 
cel puțin 338 de situri necontrolate, care așteaptă să fie închise sau tratate. În prezent, 
Comisia trimite o scrisoare suplimentară de punere în întârziere la care Spania are la 
dispoziție două luni pentru a răspunde. 

Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 

Trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 

• Audit: Comisia trimite Slovenia în fața Curții de Justiție pentru netranspunerea 
integrală a normelor UE privind auditul. Comisia Europeană a decis să trimită Slovenia 
în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile de 
punere integrală în aplicare a normelor UE privind auditul în sistemul său juridic 
național. O punere în aplicare corectă și la timp a Directivei privind auditul (Directiva 
2014/56/UE) reprezintă un pas important în direcția consolidării legislației UE privind 
auditul statutar, deoarece directiva abordează o serie de deficiențe observate pe piața de 
audit în timpul ultimei crize. Actele cu putere de lege și actele administrative ale 
statelor membre necesare pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare 
până la 17 iunie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. În prezent, 
din cauza nerespectării de către Slovenia a obligației de a transpune directiva, părțile 
interesate, cum ar fi investitorii și acționarii, nu pot beneficia de noile norme care 
îmbunătățesc în mod considerabil calitatea auditului. Acest lucru are un efect negativ și 
asupra funcționării ordonate a piețelor la nivel național și la nivelul UE. Mai mult, 
există preocupări legate de fiabilitatea și de credibilitatea cadrului național al Sloveniei, 
întrucât cerințele suplimentare în materie de independență și obiectivitate prevăzute în 
directivă nu au fost puse în aplicare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
consultați textul integral al comunicatului de presă. 

• Conturile de plăți: Comisia trimite Spania în fața Curții de Justiție pentru 
neîndeplinirea obligației de a pune în aplicare normele privind conturile de plăți. 
Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru 
neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile de punere integrală în aplicare a 
normelor UE privind conturile de plăți (Directiva 2014/92/UE). Normele UE privind 
conturile de plăți sunt esențiale pentru a garanta accesul consumatorilor la conturi de 
plăți transparente în cadrul unei piețe competitive și incluzive. Directiva conferă 
tuturor rezidenților legali din UE dreptul de a deține un cont de plăți de bază la un tarif 
rezonabil, indiferent de locul de reședință. De asemenea, ea îmbunătățește transparența 
comisioanelor aferente conturilor de plăți și facilitează compararea și schimbarea 
acestora. Actele cu putere de lege și actele administrative necesare statelor membre 
pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare până la 18 septembrie 2016, 
iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Până în prezent, Spania nu a 
transpus această directivă în legislația națională; prin urmare, Comisia trimite Spania 
în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați 
textul integral al comunicatului de presă. 

 O scrisoare de punere în întârziere 

• Servicii financiare: Comisia solicită Franței să pună în aplicare normele UE în 
materie de asigurări. Comisia a decis să trimită Franței o scrisoare de punere în 
întârziere prin care îi solicită acestei țări să transpună integral Directiva Solvabilitate II 
(Directiva 2009/138/CE) și Directiva Omnibus II (Directiva 2014/51/UE). În cazul în 
care Franța nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz 
motivat cu privire la această chestiune. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3497_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0092
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3498_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0001.01.ENG
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Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Avize motivate 

• Ungaria: Comisia solicită Ungariei să aducă clarificări suplimentare cu privire la 
legea privind învățământul superior. Comisia a trimis astăzi Ungariei un aviz motivat 
complementar referitor la legea privind învățământul superior. Acesta urmează avizului 
motivat din 14 iulie și scrisorii de punere în întârziere din 26 aprilie. În avizul său 
motivat, Comisia a argumentat că legea maghiară nu este compatibilă cu libertatea 
instituțiilor de învățământ superior de a presta servicii și de a se stabili oriunde pe 
teritoriul UE. Comisia consideră, de asemenea, că noua lege contravine dreptului la 
libertate academică, dreptului la educație și libertății de a desfășura activități 
comerciale, astfel cum prevede Carta drepturilor fundamentale a UE. În fine, Comisia 
este de părere că legea în cauză nu este compatibilă cu obligațiile juridice ale UE care 
decurg din dreptul comercial internațional (Acordul General privind Comerțul cu 
Servicii, GATS, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, OMC). Ungaria a răspuns 
Comisiei la 14 august. Avizul complementar trimis astăzi aduce clarificări suplimentare 
privind preocupările Comisiei referitoare la incompatibilitatea legii privind 
învățământul superior cu obligațiile UE în cadrul GATS. Dat fiind că autoritățile 
maghiare au fost la curent cu analiza detaliată a Comisiei privind dispozițiile GATS încă 
de la emiterea avizului motivat în iulie 2017, Ungaria are la dispoziție două săptămâni 
pentru a aduce clarificări suplimentare cu privire la legea privind învățământul 
superior. Dacă Ungaria nu răspunde în mod satisfăcător la avizul motivat, Comisia 
poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE. 

• Întârzieri în efectuarea plăților: Comisia îndeamnă insistent Portugalia să 
respecte normele UE. Prin trimiterea unui aviz motivat, Comisia a decis să treacă la a 
doua etapă de măsuri în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Portugaliei cu privire la conformitatea acesteia cu Directiva privind 
întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE). Directiva stabilește că 
autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le 
achiziționează, în termen de 30 de zile sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 
60 de zile. Conform informațiilor de care dispune Comisia, autoritățile publice 
portugheze efectuează aceste plăți, în medie, în termen de 90-100 zile. Situația este 
critică în sectorul sănătății, perioadele medii de plată ajungând la peste 300 de zile. În 
aprilie 2017, Comisia a trimis Portugaliei o scrisoare de punere în întârziere pentru 
aplicarea necorespunzătoare a Directivei 2011/7/UE. Autoritățile portugheze au 
răspuns în iunie 2017. Se așteaptă ca administrațiile publice să joace un rol deosebit de 
important în descurajarea unei culturi a plăților întârziate, stabilind un exemplu prin 
efectuarea de plăți către furnizori în mod prompt și transparent. Întârzierile în 
efectuarea plăților au un impact negativ asupra întreprinderilor, în special asupra 
IMM-urilor, afectându-le lichiditățile și fluxul de numerar, complicându-le gestiunea 
financiară și împiedicând creșterea economică. Directiva privind combaterea întârzierii 
în efectuarea plăților le oferă creditorilor drepturi consolidate, prin stabilirea unor 
termene de plată de către întreprinderi și autorități publice pentru bunuri sau servicii, 
iar în caz de nerespectare a acestor termene de plată, directiva conferă întreprinderilor 
dreptul la compensații echitabile. Portugalia are la dispoziție două luni pentru a 
răspunde preocupărilor formulate de Comisie. În lipsa unui răspuns satisfăcător, 
Comisia poate decide să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a UE. 

 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1952_EN.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1952_EN.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007&locale=en
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O scrisoare de punere în întârziere 

• Achiziții publice: Comisia solicită Letoniei să respecte normele UE în materie de 
achiziții publice. Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere 
Letoniei în ceea ce privește achizițiile de produse de organizare a traficului, cum ar fi 
semafoarele sau dispozitivele de control. Comisia este de părere că, prin solicitarea 
anumitor mărci și branduri de produse în documentația de licitație, Letonia a încălcat 
principiile nediscriminării și egalității de tratament prevăzute de normele UE în 
materie de achiziții publice (Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE). Letonia are la 
dispoziție două luni pentru a-și îndeplini această obligație; în caz contrar, Comisia 
poate decide să trimită un aviz motivat. 

 Justiție, consumatori și egalitatea de gen 

Avize motivate 

• Comisia Europeană accelerează procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Ungariei în ceea ce privește Legea privind ONG-urile. Comisia a 
emis astăzi un aviz motivat - a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor - Ungariei pentru legea sa privind ONG-urile finanțate din străinătate. 
Avizul motivat al Comisiei privind această lege vine după scrisoarea de punere în 
întârziere trimisă de Comisie la 14 iulie. Comisia a decis să introducă o procedură 
judiciară împotriva Ungariei pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul 
dispozițiilor tratatului cu privire la libera circulație a capitalurilor, deoarece legea 
privind ONG-urile prevede o serie de dispoziții care discriminează în mod indirect și 
care restricționează în mod disproporționat donațiile din străinătate în favoarea 
organizațiilor societății civile. În plus față de aceste preocupări, Comisia este de 
asemenea de părere că Ungaria încalcă dreptul la libertatea de asociere și dreptul la 
protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, drepturi înscrise în Carta 
drepturilor fundamentale a UE, coroborate cu dispozițiile din Tratatul UE. Ungaria a 
răspuns scrisorii de punere în întârziere a Comisiei la 14 august. După analizarea atentă 
a explicațiilor furnizate de Ungaria, Comisia Europeană a concluzionat că această țară 
nu a dat curs preocupărilor sale grave. Ungaria are la dispoziție o lună pentru a lua 
măsurile necesare de conformare la avizul motivat. Dacă Ungaria nu răspunde în mod 
satisfăcător la avizul motivat, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de 
presă. 

• Comisia solicită Irlandei să pună în aplicare Directiva UE privind 
drepturile victimelor. Comisia îndeamnă insistent Irlanda să pună în aplicare Directiva 
UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității („Directiva privind drepturile victimelor”, Directiva 
2012/29/UE). Această directivă oferă victimelor criminalității drepturi clare de a accesa 
informații, de a participa în proceduri penale și de a beneficia de sprijin și protecție în 
conformitate cu nevoile lor individuale. Directiva prevede că toate victimele 
criminalității și membrii familiilor acestora trebuie să fie recunoscuți și tratați cu 
respect, atenție și profesionalism. Mai mult, directiva garantează identificarea 
victimelor vulnerabile, cum ar fi victimele violului, ale terorismului, ale infracțiunilor 
inspirate de ură, sau orice victime care sunt mai vulnerabile din cauza riscurilor de 
prejudicii suplimentare. Sunt stabilite măsuri speciale de protecție, după caz, pentru a 
asigura protecția victimelor pe durata derulării procedurilor, precum și protecția 
împotriva oricăror posibile amenințări din partea autorului infracțiunii. Se acordă o 
atenție specială protejării copiilor. Normele UE se aplică tuturor victimelor 
criminalității în UE, indiferent de naționalitatea acestora. Directiva privind drepturile 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0024-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0025-20160101
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1982_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1982_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3663_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
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victimelor trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 16 noiembrie 2015. 
Până în prezent, Irlanda nu a notificat Comisiei Europene eventuale norme naționale de 
punere în aplicare a acestui text legislativ al UE. Prin urmare, Comisia invită 
autoritățile irlandeze să ia măsurile necesare și a decis să trimită un aviz motivat în 
acest sens. Dacă autoritățile irlandeze nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate 
fi trimis în fața Curții de Justiție a UE. 

 Scrisori de punere în întârziere 

• Comisia îndeamnă insistent Austria și Danemarca să pună în aplicare în mod 
corect Directiva privind drepturile consumatorilor. Comisia îndeamnă insistent Austria 
și Danemarca să acționeze rapid pentru a garanta punerea în aplicare în mod corect a 
Directivei UE privind drepturile consumatorilor (Directiva 2011/83/UE). Datorită 
acestei directive, consumatorii din UE au beneficiat de aceleași norme solide în materie 
de protecție a consumatorilor, indiferent de locul în care cumpără produse în UE. Unele 
dintre beneficiile majore includ dreptul de a returna un bun și dreptul la o rambursare 
integrală în cazul în care consumatorii își schimbă părerea în termen de 14 zile, precum 
și o interdicție referitoare la costurile ascunse și la opțiunile bifate în prealabil în cazul 
achizițiilor efectuate pe internet. Printre altele, Danemarca ar trebui în prezent să se 
asigure că dispune de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru cazurile în 
care comercianții încalcă normele privind drepturile consumatorilor. Acestea ar trebui 
să clarifice faptul că, atunci când consumatorilor le sunt trimise bunuri nesolicitate, iar 
aceștia nu reacționează, nu înseamnă că ei consimt să cumpere produsul. Austria a 
introdus sancțiuni care nu par a fi suficient de descurajatoare și nu acoperă toate 
încălcările Directivei privind drepturile consumatorilor. Austria ar trebui, de asemenea, 
să permită consumatorilor ca, în cazul livrărilor cu întârziere, să anuleze întreaga 
comandă, dacă au cumpărat mai multe produse în cadrul aceleiași comenzi. Comisia 
trimite Austriei și Danemarcei o scrisoare de punere în întârziere, pentru ca aceste țări 
să își alinieze legislația națională la Directiva UE privind drepturile consumatorilor. În 
cazul în care cele două state membre nu acționează în următoarele două luni, Comisia 
le poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune. 

 Afaceri maritime și pescuit 

O scrisoare de punere în întârziere 

• Pescuit: Comisia solicită Portugaliei să ia măsuri împotriva pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat. Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere 
Portugaliei, ca urmare a lipsei de acțiune în ceea ce privește prevenirea, descurajarea și 
eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat efectuat de unele dintre 
navele sale în apele aflate sub responsabilitatea Comisiei pentru Pescuit în Atlanticul de 
Nord-Vest (NAFO). Comisia consideră că Portugalia nu își îndeplinește obligațiile de 
executare a normelor UE: privind măsurile de conservare și executare prevăzute de 
Comisia pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest [Regulamentul (CE) nr.° 1386/2007 
al Consiliului], de Regulamentul de instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat 
[Regulamentul (CE) nr.° 1005/2008 al Consiliului]. Comisia este de părere că 
Portugalia încalcă, de asemenea, normele din Regulamentul privind controlul, menite 
să asigure respectarea politicii comune în domeniul pescuitului [Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009 al Consiliului]. În cazul în care Portugalia nu acționează în următoarele 
două luni, Comisia poate trimite autorităților portugheze un aviz motivat cu privire la 
această chestiune. 

Migrație, afaceri interne și cetățenie 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6095_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://www.nafo.int/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1386
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1386
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1224
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Avize motivate 

• Securitate: Comisia îndeamnă insistent Grecia să pună integral în aplicare 
Deciziile Prüm. Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Greciei, pentru 
nepunerea integrală în aplicare a Deciziilor Prüm (Deciziile 2008/615/JHA și 
2008/616/JHA ale Consiliului). Deciziile Prüm permit statelor membre să facă schimb 
rapid de informații privind ADN-ul, amprentele digitale și datele privind înmatricularea 
vehiculelor la nivel național și reprezintă un element important al Agendei europene 
privind securitatea. Autorităților grecești le-a fost trimisă o scrisoare de punere în 
întârziere în septembrie 2016. De atunci, Grecia a pus integral în aplicare măsurile 
necesare referitoare la schimbul de informații privind ADN-ul și amprentele digitale. 
Cu toate acestea, nu a fost încă finalizată o procedură de evaluare a schimbului de 
informații privind înmatricularea vehiculelor. Comisia a solicitat astăzi Greciei să 
finalizeze rapid procesul de respectare integrală a obligațiilor sale juridice. Grecia are la 
dispoziție două luni pentru a răspunde, după care Comisia poate decide să trimită cazul 
în fața Curții de Justiție a UE. 

• Securitate – Comisia solicită Luxemburgului să pună integral în aplicare 
schimbul de informații și de date operative între autoritățile de aplicare a legii. Comisia 
Europeană a adresat astăzi un aviz motivat Luxemburgului pentru necomunicarea 
măsurilor naționale luate în vederea punerii în aplicare a „Inițiativei suedeze” (Decizia-
cadru 2006/960/JHA a Consiliului). Inițiativa permite un schimb de informații și de 
date operative mai eficace între autoritățile de aplicare a legii din statele membre atunci 
când acestea desfășoară cercetări penale sau operațiuni de colectare a datelor operative 
în materie penală. Adoptată de Consiliu la 18 decembrie 2006, inițiativa ar fi trebuit să 
fie pusă în aplicare de statele membre până la 19 decembrie 2008. Luxemburgul a 
primit o scrisoare de punere în întârziere în noiembrie 2016, dar încă nu a informat 
Comisia cu privire la eventualele măsuri de punere în aplicare. Luxemburgul are la 
dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a asigura punerea 
în aplicare integrală a inițiativei; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul în 
fața Curții de Justiție a UE. 

 Avize motivate și închideri de cazuri 

• Migrația legală - transferuri în cadrul aceleiași companii: Comisia solicită 
Belgiei, Finlandei şi Suediei să asigure punerea integrală în aplicare și închide cinci 
cazuri. Comisia a adresat astăzi avize motivate Belgiei, Finlandei și Suediei pentru 
necomunicarea (Finlanda) și pentru comunicarea parțială (Belgia și Suedia) a măsurilor 
luate la nivel național pentru punerea în aplicare a directivei privind transferurile de 
personal din afara UE în cadrul aceleiași companii. Directiva privind transferurile în 
cadrul aceleiași companii (Directiva 2014/66/UE), adoptată la 15 mai 2014, ar fi trebuit 
să fie pusă în aplicare de statele membre până la 29 noiembrie 2016. Ea vizează să 
faciliteze detașarea temporară a lucrătorilor cu înaltă calificare (manageri, specialiști și 
stagiari) ai companiilor multinaționale către filiale situate în UE. Belgia, Finlanda și 
Suedia au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru 
a asigura punerea integrală în aplicare a directivei; în caz contrar, Comisia poate trimite 
aceste cazuri în fața Curții de Justiție a UE. De asemenea, Comisia a decis astăzi să 
închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva 
Ciprului, Franței, Letoniei, Luxemburgului și Slovaciei, după examinarea notificărilor 
privind punerea în aplicare a Directivei privind transferul în cadrul aceleiași companii 
de către aceste cinci state membre. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008D0615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008D0616
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3125_RO.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006F0960
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006F0960
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1504513519474&uri=CELEX:32014L0066
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 Mobilitate și transporturi 

O scrisoare de punere în întârziere 

• Aviație: Comisia solicită Belgiei să respecte principiile de gestionare a traficului 
aerian. Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Belgiei, 
ca urmare a lipsei de măsuri corective menite să construiască o celulă de gestionare a 
spațiului aerian civil-militar comun pentru a respecta principiile de utilizare flexibilă a 
spațiului aerian (FUA). În conformitate cu aceste principii, spațiul aerian nu mai este 
desemnat ca fiind un spațiu aerian strict „militar” sau „civil”, ci este considerat ca fiind 
un continuum alocat în conformitate cu cerințele utilizatorilor. Acțiunile corective sunt 
convenite între Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) și autoritatea 
aeronautică din Belgia în timpul inspecțiilor standard. În cazul în care Belgia nu 
acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților belgiene un 
aviz motivat cu privire la această chestiune. 

 Avize motivate 

• Transport feroviar: Comisia solicită Bulgariei să transpună integral legislația UE 
privind siguranța feroviară. Comisia Europeană a solicitat Bulgariei să își alinieze toate 
normele naționale la legislația UE privind siguranța feroviară (Directiva 2004/49/CE). 
Directiva respectivă prevede obligația statelor membre de a stabili o autoritate 
independentă de siguranță și un organism independent de anchetare a accidentelor și a 
incidentelor. Ea prevede, de asemenea, obligația de alocare a sarcinilor și a 
responsabilităților privind siguranța feroviară unor părți interesate diferite, cu scopul 
de a garanta că acestea nu se suprapun și nu interferează unele cu altele. Cu toate 
acestea, până în prezent, Bulgaria nu a reușit să asigure independența organismului de 
anchetă și nici să pună resurse suficiente la dispoziția acestuia. Bulgaria are la 
dispoziție două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să 
trimită Bulgaria în fața Curții de Justiție a UE. 

• Securitatea aviației: Comisia solicită Croației să actualizeze legislația națională. 
Comisia a solicitat Croației să pună integral în aplicare legislația UE de stabilire a unor 
norme comune în materie de securitate a aviației 
[Regulamentul (CE) nr. 300/2008]. Conform 
acestui regulament, statele membre trebuie să își 
actualizeze periodic legislația națională în 
domeniul securității aviației. O astfel de legislație 
definește structurile organizatorice, 
responsabilitățile și mecanismele de 
monitorizare a activităților desfășurate pe 
aeroporturile naționale de companiile aeriene și 
de entitățile din domeniul securității aviației. Cu 
toate acestea, Croația nu a luat încă măsuri 
oficiale în acest sens. Acest lucru se datorează 
unor aspecte administrative, care nu au legătură 
cu existența unor lacune în materie de securitate. Autoritățile croate au la dispoziție 
două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să 
trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. 

• Transporturi sustenabile: Comisia îndeamnă insistent 9 state membre să 
transpună normele privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 
Comisia a solicitat Bulgariei, Danemarcei, Estoniei, Franței, Lituaniei, Maltei, Poloniei, 
României și Suediei să transpună integral normele UE privind instalarea 

http://www.eurocontrol.int/articles/flexible-use-airspace
https://www.easa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32008R0300
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infrastructurii pentru combustibili alternativi (Directiva 2014/94/UE). Principalul 
obiectiv al directivei este de a stabili un cadru comun pentru instalarea la scară largă a 
infrastructurii pentru combustibili alternativi în Europa. Acest lucru este esențial 
pentru a reduce dependența de petrol a transporturilor, pentru a atenua impactul lor 
asupra mediului și, prin urmare, pentru a consolida poziția 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 vehiculele electrice și de puncte de realimentare cu gaze naturale și 
hidrogen. Directiva trebuia să fie pusă în aplicare până la 18 noiembrie 2016, cel târziu. 
Cu toate acestea, statele membre în cauză au comunicat doar parțial Comisiei măsurile 
de transpunere a directivei în legislația lor națională. Cele 9 state membre au la 
dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile respective; în caz contrar, 
Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. 

Impozitare și uniune vamală 

Un aviz motivat 

• Impozitare: Comisia solicită Belgiei să alinieze normele naționale de impozitare 
a veniturilor din obligațiuni la legislația UE. Comisia trimite astăzi un aviz motivat 
Belgiei pentru neîndeplinirea normelor UE privind impozitarea veniturilor din dobânzi 
pe obligațiuni (articolul 63 din TFUE și articolul 40 din Acordul privind Spațiul 
Economic European, SEE). Normele belgiene aplicate dobânzilor pe obligațiunile cu 
venit fix sunt diferite, ele făcând distincție între cazul în care dobânda provine din 
obligațiuni belgiene și cel în care ea provine din obligațiuni de origine străină. Normele 
naționale belgiene privind obligațiunile care sunt înregistrate în sistemul belgian de 
lichidare și vândute în Belgia iau în considerare perioada de deținere a obligațiunilor 
respective, dacă ele au fost deținute timp de mai puțin de un exercițiu financiar 
complet. În schimb, normele aplicate veniturilor provenite din obligațiuni de origine 
străină înregistrate în sistemul belgian de lichidare, al căror venit este primit în afara 
Belgiei, sunt calculate ca și cum ele ar fi fost deținute timp de un exercițiu financiar 
complet. Această diferență de tratament între veniturile din dobânzi constituie un 
obstacol în calea circulației transfrontaliere a capitalurilor, ea contravenind 
articolului 63 din TFUE și articolului 40 din Acordul privind SEE. 

 Scrisori de punere în întârziere 

• Impozitare: Comisia solicită Germaniei să își alinieze sistemul de rambursare a 
TVA la normele UE. Comisia a decis astăzi să trimită Germaniei o scrisoare de punere 
în întârziere pentru încălcarea normelor UE privind rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată (TVA) (Directiva privind TVA, Directiva 2006/112 a Consiliului; și Directiva 
privind rambursarea - Directiva 2008/9/CE a Consiliului). În temeiul normelor 
naționale, o persoană impozabilă stabilită în Germania, care solicită o rambursare a 
TVA de către un alt stat membru, prin intermediul unui portal web german, își poate 
pierde dreptul la rambursare; aceasta este consecința faptului că Germania nu dă curs 
eventualelor mesaje de eroare venite din partea statului membru de rambursare. 
Comisia consideră, de asemenea, că Germania încalcă normele în materie de cooperare 
administrativă [Regulamentul (UE) nr. 904/2010] atunci când statul membru de 
rambursare solicită notificarea tuturor contribuabililor rezidenți în legătură cu normele 
și deciziile relevante, însă Germania nu face acest lucru. În cazul în care Germania nu 
acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților germane un 
aviz motivat. 

• Impozitare: Comisia solicită Ungariei să alinieze cerințele naționale privind TVA 
la normele UE. Comisia a decis astăzi să trimită Ungariei o scrisoare de punere în 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R0904
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întârziere pentru neîndeplinirea normelor UE privind rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată (Directiva 2006/112 a Consiliului). În temeiul sistemului de control electronic 
al activităților de comerț și transport (EKAER), companiile sunt obligate să furnizeze 
autorităților fiscale maghiare, în scopuri de TVA, informații detaliate privind anumite 
transporturi efectuate de companii private care utilizează drumurile publice. Această 
cerință încalcă Directiva privind TVA, deoarece ea afectează, în primul rând, tranzacțiile 
transfrontaliere din cadrul UE și introduce formalități administrative legate de trecerea 
frontierei. În cazul în care Ungaria nu acționează în următoarele două luni, Comisia 
poate trimite autorităților maghiare un aviz motivat. 

 Închideri de cazuri 

• Impozitare: Comisia închide procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor privind impozitul pe succesiune și moștenirile în favoarea organizațiilor fără 
scop lucrativ. Comisia Europeană salută modificările aduse de Germania (cu privire la 
normele privind impozitul pe succesiune aplicat alocațiilor speciale de întreținere) și de 
Grecia (în ceea ce privește tratamentul fiscal al moștenirilor în favoarea organizațiilor 
fără scop lucrativ și pentru reședințele principale). Prin urmare, Comisia a decis astăzi 
să închidă aceste cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

 

Ucenicie 

Comisia Europeană adoptă inițiativa menită să stimuleze stagiile  de 

ucenicie în Europa 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 5 octombrie a.c., propunerea privind un 
Cadru european pentru stagii de ucenicie de calitate și eficace, care face parte din Noua 
agendă pentru competențe în Europa. În urma consultărilor, recomandarea a 
identificat 14 criterii esențiale pe care statele membre și părțile interesate ar trebui să le 
utilizeze pentru a elabora stagii de ucenicie de calitate și eficace. Normele esenţiale 
sunt: contract scris; rezultate ale învățării; sprijin pedagogic; componenta locului de 
muncă; plată și/sau compensație; protecție socială; condiții de muncă, de sănătate și 
de siguranță. De asemenea, alte criterii pentru condițiile-cadru sunt următoarele: 
cadrul de reglementare; implicarea partenerilor sociali; acordarea de sprijin pentru 
întreprinderi; parcursuri flexibile și mobilitate; orientare profesională și 
sensibilizare; transparență; asigurarea calității și monitorizarea absolvenților. 

Stagiile de ucenicie, o combinație între învățarea în școală și formarea la locul de 
muncă, facilitează tranziția tinerilor de la educație și formare la viața profesională. În 
prezent, există aproximativ 3,7 milioane de ucenici în Europa. În general, 60-70 % din 
ucenici obțin un loc de muncă imediat după terminarea stagiului de ucenicie. Un accent 
deosebit este pus pe absorbția de către IMM-uri, care în multe țări s-a dovedit a fi un 
factor esențial de succes. Inițiativa va contribui şi la realizarea prevederilor pilonului 
european al drepturilor sociale, conform cărora orice persoană are dreptul la educație, 
formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate. În 
ultimii trei ani, șomajul în rândul tinerilor a scăzut mai rapid decât rata generală a 
șomajului, de la 21,4 % în 2014 la 16,7 %. 

Dl Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene şi responsabil pentru 
locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat că: „(…)prin oferirea 
de legături directe între teorie și practică, între educație și piața forței de muncă, 
stagiile de ucenicie de calitate și eficace reprezintă modalități concrete de a-i ajuta pe 
tineri să intre pe piața muncii și să rămână pe poziții ferme în viața profesională și 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6006_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4674_EN.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4674_EN.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4675_EN.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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contribuie la consolidarea capitalului uman al Europei. Prin aceasta se stimulează 
competitivitatea societăților și economiilor noastre(…)” 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 2 octombrie 2017, Înaltul Reprezentant al Uniunii a participat 
la Bruxelles, la conferinţa organizată de preşedinţia estonă a Consiliului UE cu tema 
„Ameninţări hibride – situaţia actuală şi progresele viitoare ale UE”.  

 În discursul său, dna Mogherini s-a declarat încântată de importanţa acordată 
acestei teme şi întăririi rezilienței în acest domeniu: „(…) Cu toţii am auzit despre 
recentele atacuri cibernetice şi numeroasele companii din Europa care au fost 

afectate, cât şi de puterea ştirilor false şi cât este de dificil să combatem această 
problemă. Cu toţii ştim modul în care organizaţiile teroriste vizează tinerii din Europa 
şi din întreaga lume. Aceste ameninţări hibride iau forme diferite şi provin de la 
factori diferiţi. În acest scop, trebuie mobilizate toate instrumentele pe care le avem la 
dispoziţie. În primul rând, să înţelegem ameninţările şi să acţionăm în consecinţă; în 
al doilea rând, să reacţionăm la atacuri, dar mai ales să le prevenim. În al treilea 
rând, să utilizăm capacităţile de care dispunem deja şi să dezvoltăm  altele noi, iar nu 
în ultimul rând, să contracarăm ştirile false pentru ca cele reale să ajungă la 
cetăţeni”. 

Totodată, doamna Mogherini a dorit să sublinieze că odată cu adoptarea 
Comunicării comune privind contracararea atacurilor hibride au fost lansate 22 de 
acţiuni concrete, grupate în cinci direcții principale: o mai mare conştientizare, 
îmbunătăţirea capacităţii de a răspunde la situaţii de criză, consolidarea comunicării 
strategice, îmbunătăţirea parteneriatului cu NATO şi dezvoltarea capacităţilor de 
contracarare a ameninţărilor hibride. În toate aceste domenii, au fost realizaţi paşi 
importanţi care ne conduc spre o Uniunea Europeană de securitate şi apărare „(…) într-
o lume în care ameninţările sunt transnaţionale prin definiţie, nu există o altă 
modalitate de a oferi cetăţenilor noştri o lume mai sigură” – a mai completat Înaltul 
Reprezentant. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
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 În data de 5-6 octombrie a.c., Înaltul Reprezentant al Uniunii, dna 
Federica Mogherini a co-prezidat alături de comisarul european pentru mediu, afaceri 
maritime şi pescuit, dl Karmenu Vella Conferinţa internaţională  „Oceanul nostru”2017 
care s-a desfăşurat la St Julien, Malta. 
Conferința a reunit reprezentanți din 
mediul public și privat de pe șase 
continente, care au susținut, în mod 
colectiv, cauza unei mai bune 
guvernări a oceanelor și utilizarea 
durabilă a lor. Impactul 
angajamentelor UE depășește regiunea 
geografică a acesteia, în sensul că se 
adresează utilizării durabile a 
oceanelor internaționale, din întreaga 
lume, concentrându-se în special 
asupra țărilor în curs de dezvoltare din preajma acestora. 

 Dna Federica Mogherini a prezentat un pachet ambiţios de 36 de acţiuni 
concrete la nivelul Uniunii Europene în vederea promovării unor mări  mai curate, mai 
sigure şi mai securizate. Aceasta a pus accent pe două dintre aceste acţiuni. Prima se 
referă la securitatea maritimă – o investiţie de 4 milioane de euro în programul de 
monitorizare prin satelit Copernicus în 2017 care să vină în sprijinul agenţiile UE şi 
statelor membre în procesul de monitorizare a poluării cu hidrocarburi şi a activităţilor 
de pescuit comercial la scară largă în Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană, Marea 
Baltică, Marea Nordului,  Marea Neagră, Oceanul Pacific şi în jurul insulelor Canare. 
Iar cea de-a doua se referă la combaterea pirateriei de-a lungul coastei Africii de Sud-
Est şi în Oceanul Indian –prin alocarea unei sume de 37,5 milioane de euro pentru a 
sprijini iniţiative pentru găsirea unor mijloace de existenţă alternative în zonele de 
coastă ale Somaliei  în care operează pirați, capacitățile de investigare la nivel național 
și regional, reformele penitenciarelor, capacitatea judiciară și de urmărire penală, 
perturbarea fluxurilor financiare ilicite, combaterea spălării banilor, precum și diferite 
alte atribuții maritime complementare mecanismului regional de coordonare și de 
schimb de informații maritime. 

Totodată, Înaltul Reprezentant al UE a anunțat că într-o lume a globalizării 90% 
din comerțul mondial se desfășoară pe cale maritimă şi milioane de locuri de muncă 
depind de aceste mări și oceane, care reprezintă un bun comun și trebuie să fie 
gestionate prin intermediul  unei cooperări internaționale. Oceanele sunt în pericol iar 
până în 2050, acestea ar putea conține mai multe materiale plastice decât pești.  În 
același timp, oceanul devine o amenințare la adresa securității, datorită creșterii 
nivelului mărilor care forțează milioane de persoane să migreze şi deopotrivă la 
încălzirea oceanelor, care conduc la formarea de uragane devastatoare. În consecinţă, 
este necesară o evidentă cooperare internațională cu privire la probleme din domeniul 
maritim. 

In total, angajamentele anunțate în Malta din partea Comisiei și a altor 
reprezentanți din sectorul public și cel privat, din 112 țări din întreaga lume, au atins un 
total de peste 6 miliarde de euro. Resursele vor fi investite cu scopul de a consolida 
lupta împotriva poluării marine, a extinde zonele protejate, a spori siguranța oceanelor, 
a încuraja inițiativele din cadrul economiei albastre și a pescuitului durabil și de a 
intensifica eforturile UE de combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu 
Acordul de la Paris și cu obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030. De 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3588_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
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asemenea, participanții au anunțat crearea de noi zone marine protejate, care se întind 
pe mai mult de 2,5 milioane km², sau mai mult de jumătate din întreaga Uniune 
Europeană. 

În plus, acest pachet ambiţios în valoare de peste 550 de milioane de euro al UE, 
cât şi lansarea unor activităţi complementare la nivel mondial subliniază interesul 
crescut al Uniunii Europene de a îmbunătăţi situaţia mărilor şi oceanelor. Înaltul 
Reprezentant a declarat că „ (…) marea este un bun comun la nivel global. Ea este 
«oceanul nostru» deoarece aparţine întregii umanităţi, fiecărei fiinţe umane. Cu toţii 
avem responsabilitatea de a păstra - ca pe un bun de  preţ – ceea ce avem în comun şi 
să evităm ca acest bun să se transforme într-o ameninţare.”  Doamna Mogherini a 
adăugat că „(…) Uniunea Europeană consideră că o lume globalizată are nevoie de o 
cooperare mai strânsă în ceea ce priveşte guvernanţa globală. Credem în puterea 
diplomaţiei, investim în ea, credem în puterea normelor comune şi a instituţiilor 
internaţionale şi investim în ele. Şi este dificil de imaginat, aproape imposibil, o 
guvernanţă globală fără o cooperare în ceea ce priveşte guvernanţa oceanelor.”  
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