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În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor,
Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod
corespunzător obligațiile care le revin în conformitate cu dreptul UE. Aceste decizii, care
vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a dreptului
UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a luat 140 de decizii, inclusiv 39 de avize motivate și 11 sesizări ale Curții de
Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se află un rezumat al principalelor decizii referitoare la
România. Pentru mai multe informații cu privire la procedura de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

1. Sesizări ale Curții de Justiție

Mediu: Comisia introduce o acțiune în justiție împotriva ROMÂNIEI pentru un
iaz de decantare toxic

Comisia Europeană introduce o acțiune în justiție împotriva României pentru nerespectarea
legislației UE referitoare la deșeurile din industriile extractive (mai exact, deșeurile generate
de extracția, tratarea și depozitarea resurselor minerale și de exploatarea carierelor). Cauza
se referă la iazul Boșneag, un iaz de decantare de 102 hectare în care au fost deversate
deșeuri generate de exploatarea minelor de cupru și de zinc din Moldova Nouă, România, și
care este, în prezent, aproape complet abandonat. Iazul este o sursă majoră de poluare,
răspândind praf toxic care prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea umană și pentru
mediu. România a fost de acord să ia măsuri pentru a soluționa problema, însă progresele
au fost insuficiente. Având în vedere gravitatea riscului în acest caz și la recomandarea
comisarului pentru mediu, domnul Janez Potočnik, Comisia introduce o acțiune împotriva
României în fața Curții de Justiție a UE, în scopul de a se asigura că sunt luate mai rapid
măsuri corective.

(Pentru mai multe informații: IP/14/1149 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil
+32 498 95 3593)

2. Avize motivate

Comisia cere SPANIEI, LETONIEI, POLONIEI și ROMÂNIEI să pună în aplicare
normele UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Comisia Europeană
Reprezentanţa Comisiei Europene în România

javascript:window.print()
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/about_us/what_we_do_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/prioritati/prioritati_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/articole_si_dialoguri/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/press_centre/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/revista_presei/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/arhiva/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/information/retele_de_informare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/eu_you/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/links/index_ro.htm
javascript:void(0)
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1149_ro.htm
http://europa.eu/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/bucuresti/


17.10.2014 Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor adoptat în luna octombrie: principalele decizii

http://ec.europa.eu/romania/news/16102014_pachetul_de_actiuni_privind_neindeplinirea_obligatiilor_octombrie_ro.htm 2/3

Comisia Europeană solicită insistent Spaniei, Letoniei, Poloniei și României să trimită detalii
despre modul în care este transpusă în drepturile lor naționale legislația UE referitoare la
deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), o obligație care trebuia îndeplinită
până la 14 februarie 2014. Noua Directivă DEEE înlocuiește și actualizează norme mai vechi
referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice. Directiva menționată vizează
atât prevenirea sau reducerea impacturilor negative pe care le au asupra sănătății umane și
asupra mediului generarea și gestionarea de deșeuri de echipamente electrice și electronice,
cât și îmbunătățirea eficienței și a impacturilor de ansamblu ale utilizării resurselor. În urma
nerespectării termenului limită inițial, la 31 martie 2014 au fost trimise scrisori de punere în
întârziere către Spania, Letonia, Polonia și România. Comisia trimite acum avize motivate,
iar dacă statele membre în cauză nu acționează în termen de două luni, cazurile pot fi
trimise în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95
3593)

Standarde de reglementare pentru administratorii de fonduri de investiții
alternative: Comisia solicită insistent LITUANIEI, PORTUGALIEI, ROMÂNIEI
și SLOVENIEI să notifice implementarea deplină a normelor

Comisia Europeană a trimis solicitări formale Lituaniei, Portugaliei, României și Sloveniei
privind notificarea transpunerii depline a Directivei privind administratorii de fonduri de

investiții alternative (2011/61/UE ). Această directivă prevede norme de reglementare și
de supraveghere cuprinzătoare și eficace pentru administratorii de scheme de investiții
alternative adresate investitorilor profesioniști. Obiectivul standardelor europene armonizate
pentru administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA) este sporirea transparenței
activităților AFIA și a fondurilor pe care le gestionează aceștia, în beneficiul investitorilor și
al autorităților publice.

Totuși, până în prezent, statele membre menționate mai sus nu au transpus pe deplin
această directivă în legislația națională, în pofida obligației de a face acest lucru până la 22
iulie 2013. Solicitările de astăzi ale Comisiei au forma unor avize motivate – a doua etapă a
acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Aceste țări au la dispoziție două luni
pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a transpune în întregime

Directiva 2011/61/UE . În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate
sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestor cazuri.

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Tel. mobil +32 498 96
4450)

Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să pună capăt tratamentului
discriminatoriu în ceea ce privește impozitarea entităților juridice străine

Comisia a cerut României să-și modifice normele privind impozitarea veniturilor din
dobânzi, deoarece acestea restricționează prestarea liberă de servicii și libera circulație a
capitalurilor pe piața unică a UE. În prezent, entitățile juridice rezidente își pot deduce
cheltuielile indirecte legate de generarea de venituri din dobânzi. Rezultatul este că se
impozitează doar veniturile lor nete. Entitățile juridice stabilite într-un alt stat membru
UE/SEE și fără un sediu permanent în România nu pot însă beneficia de această deducere și
sunt impozitate mai împovărător pe baza veniturilor brute din dobânzi obținute direct din
România.

Comisia nu consideră că există o justificare valabilă pentru acest tratament diferit în ceea ce
privește impozitarea și consideră că acesta este discriminatoriu și restricționează libera
circulație a serviciilor. Așadar, Comisia a cerut României să-și modifice normele pentru a le
pune în conformitate cu legislația UE. Solicitarea are forma unui aviz motivat. În absența
unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a
UE în privința României.

(Pentru mai multe informații: F. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98
3871)

Transport feroviar: Comisia cere ROMÂNIEI să transpună integral legislația
UE privind siguranța căilor ferate

Comisia a cerut României să-și pună toate normele naționale în conformitate cu Directiva
2004/49/CE privind siguranța căilor ferate. Această cerere vizează independența autorității
de siguranță și a organismului de investigare. Legislația UE vizează dezvoltarea unei
abordări comune privind siguranța căilor ferate, astfel încât toate rețelele feroviare din UE
să demonstreze în mod constant niveluri înalte de siguranță, iar cetățenii UE să călătorească
în siguranță pe aceste rețele. Stabilirea unor cerințe de siguranță privind sistemul feroviar
include gestionarea în condiții de siguranță a infrastructurii și a funcționării traficului, rolurile
și responsabilitățile întreprinderilor feroviare și ale administratorilor de infrastructură,
precum și interacțiunea acestora. În plus, trebuie să se asigure un cadru comun de
reglementare în domeniul siguranței, reglementarea, gestionarea și controlul siguranței și
investigarea independentă a accidentelor. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare
din aprilie 2006. În februarie 2013, Comisia a declanșat o acțiune în constatarea
neîndeplinirii obligațiilor împotriva României în legătură cu această chestiune. Acum se
trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor).
România are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă România nu
reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene
în privința acestei chestiuni.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil +32 498 98
7638)
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Textul integral al Pachetului de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor
pentru luna septembrie: principalele decizii
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