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 La Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia pentru mediu sănătate publică 
și siguranță alimentară (ENVI).S-a solicitat aviz de la Comisia pentru industrie cercetare și 
energie (ITRE), Comisia  pentru transport și turism (TRAN), Comisia pentru dezvoltare 
regională (REGI), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), Comisia pentru 
petiții (PETI). 

 
1. CONTEXT  

 
O bună punere în aplicare a politicilor și a legislației UE în materie de mediu contribuie la 

crearea unui mediu mai sănătos, a unei creșteri economice mai sustenabile, a unor costuri 
economice, sociale și de mediu mai scăzute, a unui plus de inovare, a mai multor locuri de muncă și 
a unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici. Faptul că acquis-ul în domeniul 
mediului nu este pus în aplicare generează costuri economice, sociale și de mediu care se ridică la 55 
de miliarde de euro în fiecare an. 

Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a inițiat evaluarea punerii în aplicare a 
politicilor de mediu” (EIR) care reprezintă un ciclu de analiză, dialog și colaborare de doi ani ce 
vizează îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și a legislației UE în domeniul mediului. 
 

Primul pachet (EIR) a fost adoptat în data de 3 februarie 2017  și cuprinde: 
  28 de rapoarte de țară care identifică punctele forte, oportunitățile și punctele deficitare  la 

nivel național;  
 o comunicare care rezumă concluziile politice ale rapoartelor de țară și analizează tendințele 

comune în domenii precum calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și economia circulară, 
calitatea apei și protecția naturii și a biodiversității, precum și recomandări pentru toate 
statele membre; 
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 o anexă în care sunt prezentate orientări pentru statele membre în vederea îmbunătățirea 
punerii în aplicare a legislației. 

La scurt timp după adoptarea primului pachet (EIR),  a  fost  lansat  instrumentul  TAIEX-EIR 
Peer to Peer, pentru a facilita învățarea reciprocă între statele membre, regiuni și municipalități a 
practicilor de punere în aplicare. 

În 4 aprilie 2019 Comisia Europeană a adoptat cel de-al doilea pachet (EIR)  care  cuprinde: 
  28 de rapoarte de țară  ce reflectă situația actuală în ceea ce privește punerea în aplicare a 

legislației UE în domeniul mediului, precum și oportunități de îmbunătățire în fiecare stat 
membru; 

  comunicarea COM(2019)149 final care formulează concluzii și definește tendințele comune 
la nivelul UE, precum și recomandări de îmbunătățire; 

 o anexă care prezintă în plus acțiuni prioritare pentru fiecare stat membru menite să faciliteze  
consultarea. 
 

2. PREZENTAREA PROPUNERII: 
 

2.1 Obiectiv 
 

EIR are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare politicilor și a legislației UE din domeniul 
mediului prin identificarea cauzelor lacunelor și abordarea obstacolelor sistemice care împiedică 
integrarea aspectelor legate de mediu în toate sectoarele de  politică. 

  
2.2 Stadiul punerii în aplicare: prioritățile principale 
 
Comunicarea Comisiei privind EIR și cele 28 de rapoarte de țară identifică  principalele 

provocări, practici de succes și oportunități pentru punerea în aplicare a politicilor de mediu în 
următoarele domenii: economia circulară, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, schimbările climatice, protejarea, conservarea și consolidarea 
capitalului natural, protejarea sănătății și calității vieții cetățenilor.  
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2019)111 final stabilește în plus față de 
comunicare, obiectivele prioritare pentru fiecare domeniu al politicii de mediu având în vedere 
cadrul legislativ existent. 

Comisia subliniază, de asemenea, faptul că stimulentele financiare și instrumente economice 
cum ar fi impozitarea verde și achizițiile publice, precum și finanțarea în domeniul mediului oferă o 
modalitate eficientă de realizare a obiectivelor politicii de mediu. O acțiune multilaterală presupune 
că UE și statele sale membre trebuie să conducă prin puterea exemplului în ceea ce privește punerea 
în aplicare a acordurilor internaționale. Acest lucru poate fi realizat prin asigurarea unei guvernanțe 
eficiente a mediului de către statele membre prin integrarea obiectivelor de mediu în alte domenii de 
politică și prin gestionarea transparentă a informațiilor  între autorități și alte părți interesate. 

  Rezultatele EIR 2019 în următoarele domenii de politică: 
 Trecerea Uniunii Europene la o economie circulară, verde și competitivă, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.  
 
Cadrul legislativ în acest domeniu este constituit din: 

 Un plan de acțiune privind economia circulară; 
  O strategie  europeană   pentru   materialele   plastice   într-o  economie  circulară; 
  Pachetul legislativ privind deșeurile (Directiva privind deșeurile, Directiva privind 

depozitele de deșeuri, Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU), bateriile și 
acumulatorii, Directiva privind deșeurile de ambalaje; 

 O bioeconomie durabilă pentru Europa; 
 Cadrul de monitorizare pentru economia circulară; 
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  Acordul interinstituțional referitor la Directiva privind materialele plastice de unică 
folosință. 

În urma evaluării s-au constatat următoarele: 
 Mai multe state membre1 ar trebui să pună aplicare măsuri suplimentare privind economia 

circulară în domenii precum: economia de apă și energie, prevenirea deșeurilor, reciclarea 
materialelor și promovarea reutilizării și reparării; 

 Unele state membre2 ar  trebui să stimuleze mai mult măsurile de utilizare eficientă a 
resurselor; să își îmbunătățească performanța în domeniul ecoinovării; 

 Prevenirea deșeurilor rămâne o provocare importantă în toate statele membre, inclusiv în cele 
cu rate ridicate de reciclare. În ceea ce privește gestionarea deșeurilor și îndeplinirea 
obiectivului în materie de reciclare de 50% până în 2020, nouă state membre sunt pe cale să-l 
îndeplinească3 cinci state l-au atins deja4 iar paisprezece state5 prezintă riscul de a nu reuși 
să-l îndeplinească până în 2020. 

 Schimbările climatice și mediul 
Cadrul legislativ în acest domeniu este constituit din: 

 Comunicarea Comisiei O planetă curată pentru toți Viziunea europeană strategică pe termen 
lung a Comisiei privind o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei - COM (2018)773 - care confirmă angajamentul Europei 
de a deschide calea în domeniul combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și de a 
prezenta o viziune care poate conduce la atingerea, până în 2050, a obiectivului de zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră; 

 Directiva (UE) 2018/410 care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990 și care acoperă atât emisiile cât și absorbțiile 
rezultate din exploatarea terenurilor.  

 Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice (parte a 
pachetului „Energie curată pentru toți europenii”), intrat în vigoare la 24 decembrie 2018  
care stabilește că fiecare stat membru trebuie să prezinte până la 31 decembrie 2019 planuri 
naționale privind energia și clima  pentru perioada 2021-2030.  

 Evaluarea Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice din 2013 COM(2018)738 
Evaluarea a constatat că există un nivel bun de punere în aplicare a legislației privind clima în 

întreaga UE și este probabil ca obiectivele pentru 2020 să fie îndeplinite. În octombrie 2018, 
douăzeci și cinci de state membre6 au elaborat deja strategii naționale privind  adaptarea la 
schimbările climatice. 
 
  Protejarea, conservarea și îmbunătățirea capitalului natural 

UE a elaborat un sistem cuprinzător de norme care acoperă natura,  biodiversitatea,  protecția  solului  
și  protecția  marină după cum urmează: 

 Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020 COM (2011)244; 
  Directivele „Habitate” și „Păsări”; 
 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie COM (2017)198. 
Evaluarea a constat că rețeaua Natura 2000 a continuat să se extindă, atât în zonele terestre, cât și 

în cele marine. UE a depășit deja obiectivul de desemnare, până în 2020, a 10% din zonele sale 
costiere și marine ca zone marine protejate, astfel cum prevede Convenția privind diversitatea 

                                                 
1Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă,  Estonia,  Germania,  Grecia,  Ungaria,  Irlanda,  Letonia,  Malta,  
Polonia,  Portugalia, România, Slovacia și Spania. 
2 Austria, Cipru, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Țările de Jos, România și Slovacia. 
3 Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos și Spania 
4 Austria, Belgia, Germania, Țările de Jos și Slovenia 
5 Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia,Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și 
Spania. A se vedea  COM(2018) 656   
6 Toate statele membre, cu excepția Bulgariei, Croației și Letoniei 
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biologică. Cu toate acestea majoritatea statelor membre7 trebuie să își intensifice eforturile pentru 
finalizarea și gestionarea rețelei Natura 2000.   

România se înscrie în rândul practicilor de succes cu proiectul  LIFE  „Connect  Carpathians” 
prin care își propune să consolideze conectivitatea dintre peisaje în cadrul coridoarelor ecologice  ale  
siturilor Natura  2000 din vestul României.  
 Asigurarea sănătății cetățenilor și a calității vieții: Calitatea aerului  
În 2018, Comisia a prezentat Comunicarea „O Europă care oferă protecție: Aer curat pentru toți”, 

COM(2018)330 prin care s-a angajat în dialoguri privind aerul curat cu mai multe state din UE, în 
paralel cu adoptarea unor măsuri mai bine direcționate de asigurare a respectării legislației. Este în 
curs de desfășurare o verificare a adecvării celor două directive ale UE  privind  calitatea  aerului: 
Directiva 2008/50/CE  și Directiva 2004/107/CE.  

Evaluarea a constatat faptul că 18 state membre8 trebuie să accelereze reducerile concentrațiilor 
de oxid de azot (NOx) și de dioxid de azot (NO2) iar 15 state membre9 trebuie să reducă particulele 
în suspensie (PM 2,5 și PM 10). 

Directiva privind emisiile industriale reglementează monitorizarea impactului asupra mediului al 
celor mai mari 50 de mii de instalații industriale prin stabilirea de valori limită de emisie pentru mai 
mult de 80 de poluanți atmosferici și acvatici. 

Evaluarea a constatat că poluarea aerului și/sau a apei, asociată emisiilor provenite de la  
instalațiile din sectorul energetic,reprezintă principala sursă de poluare pentru unsprezece state 
membre ale UE10.  
 Asigurarea sănătății cetățenilor și a calității vieții: Calitatea apei  
Evaluarea (EIR) a avut în vedere obiectivele Directivei cadru privind apa – gestionarea integrată 

a bazinelor hidrografice. S-a constatat că deși marea majoritate a corpurilor de apă subterane au atins 
o „stare bună”, mai puțin de jumătate dintre corpurile de apă de suprafață au o stare bună. Apele 
urbane reziduale nu sunt tratate așa cum ar trebui în două treimi din statele membre 11. 
 

2.3 Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu în România (EIR 2019) - potrivit 
Raportului de țară : 
 

Principalele progrese realizate: 
 S-au  înregistrat  anumite  progrese  în  sectorul  deșeurilor ca urmare  adoptării planului 

național de gestionare a deșeurilor în decembrie 2017 și instituirii unui comitet național 
pentru deșeuri cu scopul de a  consolida  și  a  îmbunătăți  coordonarea  acțiunilor  în  sector. 
Sunt  însă necesare acțiuni suplimentare pentru a atinge obiectivele UE și a  dezvolta proiecte 
coerente în domeniul deșeurilor. 

                                                 
7 Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, 
Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovacia, Slovenia, Suedia 
și Regatul Unit 
8 Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Grecia, Franța, Ungaria, Italia, Irlanda, Luxemburg, 
Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit. 
9 Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Grecia, Franța, Ungaria, Italia, Polonia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania și Suedia 
10 Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Slovaciași Regatul Unit.Practici de 
succes:Din 2017, statele membre și Comisia s-au angajat într-o rundă de dialoguri axate pe calitatea aerului. Până  la  
sfârșitul anului 2018, au  fost organizate  șase „Dialoguri privind aerul curat”  în vederea abordării provocărilor specifice 
din Republica Cehă, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Slovacia și Spania.   Aceste   eforturi   au   fost   completate   de   
organizarea   de   ateliere tematice,   cu   sprijinul mecanismului TAIEX-EIR Peer2Peer al Comisiei Europene. În 
Polonia, proiectul LIFE „Regiunea Małopolska” oferă servicii de asistență și consultanță pentru punerea în aplicare a 
măsurilor care abordează poluarea gravă a aerului în regiune. 
11 Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Grecia, Ungaria,  Irlanda,  Italia,  Letonia,  Lituania,  Luxemburg,  Malta,  Polonia,  
Portugalia,  România, Slovacia, Slovenia și Spania 
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 Au fost menționate și unele acțiuni întreprinse pentru îndeplinirea standardelor stabilite de 
legislația UE în domeniul apei. Cu toate acestea, mai sunt posibile îmbunătățiri în privința 
punerii în aplicare a directivei privind tratarea apelor uzate urbane și a calității apei potabile. 

 Ca exemple de bune practici, în România a fost menționat Proiectul LIFE 
„ConnectCarpathians – Îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul 
unei rețele regionale de situri Natura 2000 în România”. 
 

Principalele provocări pentru România potrivit EIR 2019: 
 
1. Consolidarea capacității administrative în anumite domenii ar putea contribui la realizarea de 

progrese, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și conservării naturii. „Raportul 
de alertă timpurie” din 2018 al Comisiei, a identificat  următoarele probleme specifice:   

 riscul de neconformitate în ceea ce privește obiectivul de 50% pentru reciclarea 
deșeurilor municipale în 2020;  

 reciclarea și eficiența resurselor rămân scăzute;  
 închiderea și reabilitarea unui număr semnificativ de depozite de deșeuri care nu 

corespund standardelor;  
 punerea în aplicare a directivelor privind natura necesită conservarea și protejarea 

eficientă a siturilor Natura 2000;  
 lipsa unui cadru administrativ adecvat, precum și a datelor și cunoștințelor pentru 

administrarea rețelei Natura 2000. 
 

2. Apa urbană reziduală 
România  depune  încă  eforturi  pentru  a  se  conforma  cu  standardele  directivei  privind  

tratarea  apelor  urbane  reziduale.  Potrivit  celei  mai  recente  raportări,  doar  2,5 %  din  
fluxurile  de  ape  reziduale  din  România  au  fost colectate (opt aglomerări) în conformitate 
cu directiva, în timp ce  șase  aglomerări  îndeplinesc  cerințele  tratării  secundare  și  doar  
una  îndeplinește  cerințele  de  tratare  mai  stricte.  La  sfârșitul  lui  2013,  189  de  
aglomerări  nu  se  conformaseră  cu  standardele  de  colectare  și  aproape  200  de  
aglomerări  nu  atinseseră  standardele  în  materie  de  tratare  stabilite  în  această directivă. 
 

3. Calitatea aerului  
Se menționează lipsa de calitate a aerului care continuă să existe în România. Agenția 

Europeană de Mediu a estimat că, în 2015, aproximativ 25.400 de decese premature au fost 
asociate concentrațiilor de particule atmosferice în suspensie, 580 concentrațiilor de ozon și 1 
300 concentrațiilor de dioxid de azot. Principala sursă de poluare a aerului este reprezentată de 
sectoarele transporturilor și energiei, în special de combustibilii fosili/utilizarea 
combustibililor solizi în gospodării. Totodată, s-au identificat deficiențe grave și structurale în 
ceea ce privește datele referitoare la calitatea aerului măsurate de rețeaua română de 
monitorizare, ceea ce înseamnă că situația ar putea fi mult mai gravă decât cea raportată. 

  
3.  POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/ PARLAMENTE 

 
A. Consiliul UE 

În cadrul reuniunii Consiliului mediu din data de 26 iunie 2019 președinția română a 
organizat, pe baza unui document de informare, un schimb de opinii cu privire la evaluarea 
punerii in aplicare a legislației de mediu (EIR). Scopul dezbaterii a fost de a permite statelor 
membre să dobândească un sentiment mai puternic de asumare a procesului EIR și a rapoartelor 
lor de țară. De asemenea, se va deschide calea dialogurilor la nivel politic cu privire la 
principalele provocări comune în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor de mediu și 
acțiunile prioritare. 
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Miniștrii au fost invitați să răspundă la mai multe întrebări, din perspectiva rapoartelor lor de țară 
și a constatărilor generale ale EIR 2019. Acestea au vizat identificarea modalităților de abordare a 
lacunelor în punerea în aplicare a politicilor și a legislației în materie de mediu și a măsurilor care 
pot fi luate la nivel național și european pentru ca administrațiile publice să devină mai eficiente în 
cadrul EIR. Nu în ultimul rând s-a propus găsirea unor modalități prin care obiectivele de mediu să 
poată fi mai bine integrate în domeniile de politică care au o amprentă ecologică semnificativă, cum 
ar fi energia, transporturile și agricultura. 
  

Reuniunea informală a miniștrilor mediului din data de 20-21/05/2019 - a avut pe ordinea de 
zi teme referitoare la schimbările climatice, biodiversitatea și managementul apelor. 

Dezbaterea privind schimbările climatice s-a concentrat pe găsirea soluțiilor inovatoare și a 
modalităților prin care cetățeanul să poată să valorifice mai bine oportunitățile legate de stilul de 
viață și circularitate în vederea asigurării unui viitor cu emisii scăzute de carbon.  

O sesiune a fost dedicată biodiversității. Miniștrii au propus integrarea obiectivelor acesteia în 
politicile și strategiile sectoriale relevante pentru consolidarea cadrului global privind biodiversitatea 
post 2020 și îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru 2050. 

Dezbaterile privind managementul apelor s-au concentrat pe identificarea acțiunilor specifice 
economiei circulare pentru reducerea deșeurilor din plastic de pe uscat, din aer și din mări. 

  
În cadrul evenimentului de lansare a președinției finlandeze a Consiliului UE care se va 

desfășura în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019 prim-ministrul finlandez, Antti Rinne, a declarat 
că una dintre provocările majore ale mandatului său este soluționarea crizei climatice. Astfel una 
dintre prioritățile președinției finlandeze vizează consolidarea poziției UE ca actor global în cadrul 
acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice 
 

B. Parlamentele naționale 
 

Camera Comunelor din Regatul Unit a adoptat în data de 5 iunie 2019, un raport cu privire la 
EIR 2019. S-a evidențiat faptul legislația de mediu din UK nu este în deplină conformitate cu 
legislația de mediu a UE și că sunt necesare progrese suplimentare în acest sens. S-a exprimat faptul 
că aplicarea deficitară a politicii de mediu se cauzează, în principal, integrării insuficiente a 
obiectivelor de mediu în politica agricolă. 

Senatul Republicii Cehia a adoptat, în cadrul sesiunii din data de 24 iulie 2019, opinia cu 
privire la EIR 2019.   

S-a evidențiat faptul că asigurarea unui mediu favorabil pentru cetățenii Republicii Cehia 
reprezintă o prioritate a statului iar reglementările juridice în acest domeniu trebuie să fie conforme 
cu aceasta. 

Pe baza  evaluării  Republicii Cehia din cadrul anexei la  Comunicarea privind EIR 2019 se 
solicită guvernului să înainteze Senatului în scris: 

- propunerile privind măsurile specifice în domeniul protecției aerului și calendarul punerii în 
aplicare, acordând o atenție deosebită situației din regiunea Moravia-Silezia si poluării 
transfrontaliere a regiunii dinspre Polonia; 

- propunerile privind măsurile specifice în domeniul gestionării deșeurilor și privind creșterea 
ponderii reciclării în gestionarea deșeurilor inclusiv calendarul punerii în aplicare; 

- propunerile privind măsurile specifice pentru reducerea dependenței Republicii Cehia de 
combustibilii solizi inclusiv calendarul punerii în aplicare; 

- propunerea privind reglementarea juridică a speciilor alogene invazive care sunt în 
detrimentul biodiversității. 

Se solicită Guvernului să îndeplinească obligațiile Republicii Cehia ce decurg din legislația UE 
în domeniul mediului. 
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4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ: 
 

De la prezentarea primului raport de evaluare din 2017, mai multe state membre, inclusiv 
România, au organizat dialoguri la nivel național pe tema revizuirii punerii în aplicare a politicilor de 
mediu în ceea ce privește temele prioritare identificate în rapoartele de țară. În multe cazuri, au fost 
implicate autoritățile regionale și locale și părțile interesate principale. În plus, s-au organizat mai 
multe dialoguri specifice unor sectoare (ex. dialogul privind calitatea aerului). La scurt timp după 
adoptarea primului pachet (EIR 2017), a fost lansat un instrument TAIEX-EIR PeertoPeer pentru a 
facilita învățarea reciprocă între statele membre, regiuni și municipalități privind îmbunătățirea 
practicilor lor de punere în aplicare. România a fost primul stat membru care a solicitat utilizarea 
unui astfel de instrument. 

Instituția responsabila: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor. 

 
 
 

          Andreea Mihai 
                      9 iulie 2019 
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