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Conformitatea statelor membre cu dreptul UE: mai pot fi aduse îmbunătățiri

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE, publicat astăzi, prezintămodul în
care Comisia a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2017. Tabloul de bord al pieței unice,
disponibil online și publicat tot astăzi, marcând cea de a 25-a aniversare a pieței unice a UE, arată că,
deși majoritatea barierelor în calea liberei circulații a persoanelor, a serviciilor, a mărfurilor și a
capitalurilor sunt în curs de a fi eliminate, în unele domenii situația este stagnantă sau chiar se
înrăutățește.

Aplicarea eficace a legislației este esențială pentru a garanta faptul că cetățenii și întreprinderile se pot
bucura de beneficiile conferite de dreptul UE. Orice normă, indiferent cât de atent ar fi elaborată și
pregătită, este eficientă numai în măsura în care este eficientă punerea sa în aplicare. Pentru a face să
avanseze prioritățile sale de politică, prin urmare, Comisia acordă atenție nu numai propunerii de noi
de acte legislative, ci și asigurării faptului că acestea sunt aplicate și respectate în mod corespunzător.
De exemplu, în 2017, Comisia a acționat ferm în domeniul asigurării respectării normelor în materie de
protecție a datelor, migrație, protecția consumatorului, combaterea spălării banilor și a finanțării
terorismului, precum și în domeniul calității aerului.

În același timp, cooperarea dintre Comisie și statele membre în cadrul unui parteneriat strâns rămâne
un element esențial în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE și rezolvarea oricăror
probleme care ar putea surveni. Pe tot parcursul anului, Comisia a sprijinit statele membre să se
pregătească pentru intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor
[Regulamentul (UE) 2016/679].

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 2017
Raportul anual pentru 2017 arată o ușoară scădere (cu 5,91 %) a cazurilor de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor deschise comparativ cu anul precedent. Astfel, după ce în 2016 a atins un
maxim raportat la ultimii cinci ani, numărul de cazuri a început să se stabilizeze în 2017 (a se vedea
graficul 1). Cu toate acestea, prin fiecare neaplicare corectă a dreptului UE, cetățenii și întreprinderile
nu își pot exercita drepturile și beneficiile conferite de legislația europeană. În domeniul mediului, de
exemplu, transpunerea și punerea în aplicare integrală a Directivei privind reducerea utilizării pungilor
din plastic sunt esențiale pentru abordarea preocupărilor din ce în ce mai mari ale cetățenilor cu privire
la materialele plastice.

Graficul 2 (de mai jos) oferă o imagine de ansamblu a situației pentru fiecare stat membru. În ceea ce
privește cazurile de transpunere cu întârziere, Belgia, Cipru și Portugalia au avut cel mai mare
număr de cazuri deschise, în timp ce Italia, Danemarca și Ungaria au avut cele mai puține. Spania,
Italia și Germania au înregistrat cel mai mare număr de cazuri pendinte pentru transpunerea
incorectă și/sau greșită a dreptului UE, în timp ce Danemarca a avut cel mai scăzut număr total de
cazuri deschise anul trecut.
Domeniile de politică în care au fost deschise în 2017 cele mai multe cazuri de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor au fost mobilitatea și transportul, mediul, precum și stabilitatea financiară,
serviciile și piețele de capital (a se vedea graficul 3).

Combaterea transpunerii tardive a directivelor
Pentru ca cetățenii și întreprinderile să poată profita de beneficiile oferite de dreptul UE, este esențial
ca statele membre să transpună directivele europene în propria ordine juridică națională în termenele
pe care și le-au asumat.

În 2017, numărul de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de transpunerea
tardivă a scăzut puternic, și anume cu 34 % (de la 847 de cazuri în 2016 la 558 în 2017), apropiindu-
se de nivelul din 2015 (543 de cazuri). Comisia a lansat noi proceduri de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor împotriva majorității statelor membre pentru netranspunerea Directivelor privind pungile din
plastic, privind deșeurile și privind controlul tehnic al vehiculelor[1].

Pentru a facilita transpunerea corectă și la timp, Comisia a continuat să asiste statele membre prin
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pregătirea unor planuri de punere în aplicare, a unor site-uri web specifice și a unor documente de
orientare și prin schimbul de bune practici în cadrul reuniunilor grupurilor de experți. De exemplu,
înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) la 25 mai
2018, Comisia a publicat deja în ianuarie 2018 orientări detaliate menite să ajute statele membre să
aplice din timp noile norme.

Anul trecut, Comisia a introdus acțiuni în fața Curții de Justiție a UE cu privire la cinci state membre,
solicitând aplicarea de sancțiuni financiare: două cauze împotriva Belgiei[2], două cauze împotriva
Croației[3]și câte o cauză împotriva Slovaciei[4], Sloveniei[5] și Spaniei[6].

Tabloul de bord al pieței unice din 2018
Tabloul de bord al pieței unice oferă o privire de ansamblu detaliată și precisă a situației punerii în
aplicare a normelor pieței unice a UE în Spațiul Economic European (SEE) în 2017. Acesta evaluează
modul în care UE și statele membre ale SEE aplică aceste norme și identifică lacunele în privința cărora
statele membre și Comisia ar trebui să își intensifice eforturile.

În funcție de performanțele lor din 2017, statele membre au primit 152 de cartonașe verzi, 135 de
cartonașe galbene și 49 de cartonașe roșii. Cartonașele indică domeniile în care statele membre
au avut rezultate excelente (verde), medii (galben) sau sub medie (roșu).

Privirea de ansamblu (a se vedea graficul 4 de mai jos) arată că statele membre au făcut progrese în
domeniul recunoașterii calificărilor profesionale, al transpunerii normelor referitoare la piața unică și al
dezvoltării instrumentelor de sprijinire a bunei funcționări a pieței unice pe teren (Europa ta, e-Certis și
EURES). Însă, în comparație cu ediția anterioară a tabloului de bord, statele membre au primit mai
multe cartonașe roșii în domeniul deschiderii în fața comerțului transfrontalier cu bunuri și servicii, al
echității sistemelor de achiziții publice și în ceea ce privește numărul de proceduri de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor.

În general, țările cu cele mai bune performanțe au fost Finlanda, Danemarca și Slovacia, iar cele
mai multe cartonașe roșii au fost primite de Republica Cehă, Irlanda și Grecia.

Comisia ia măsuri ca urmare a plângerilor cetățenilor
Cetățenii, întreprinderile, ONG-urile și alte părți interesate pot raporta suspectarea încălcării dreptului
UE printr-o plângere online accesibilă prin intermediul portalului Europa Drepturile dumneavoastră
europeneÎn 2017, majoritatea plângerilor au fost legate de justiție și drepturile consumatorilor,
ocuparea forței de muncă, piața unică a UE, industrie și IMM-uri. În cadrul formularului de plângere,
SOLVIT poate ajuta cetățenii și întreprinderile să își rezolve problemele cu o autoritate publică din alt
stat membru al UE.

Context
Începând cu anul 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un
raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. Parlamentul
European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei.

În mod prioritar, Comisia are în vedere problemele în care acțiunile sale de asigurare a respectării legii
pot avea un impact real și oferă o valoare adăugată reală pentru cetățeni și întreprinderi. În ceea ce
privește împărțirea responsabilităților între instituțiile europene, Comisia Europeană are
responsabilitatea generală de a iniția procesul legislativ. Consiliul și Parlamentul European decid cu
privire la propunerile Comisiei. Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea, punerea în aplicare
și asigurarea respectării legislației UE în ordinea juridică națională în mod corect și la timp. Acest cerc e
închis de Comisie: după adoptarea propunerilor sale ca legislație UE, ea monitorizează dacă statele
membre aplică în mod corect legislația respectivă și ia măsuri în caz contrar. Prin urmare, Comisia ar
trebui să acționeze ferm și rapid atunci când încălcările stau în calea realizării obiectivelor politice ale
UE. În acest sens, Comisia și-a expus recent o abordare mai strategică a procesului de asigurare a
respectării legislației în ceea ce privește tratarea încălcărilor, în conformitate cu angajamentul de a fi
„mai mari și mai ambițioși în ceea ce privește aspectele importante și mai mici și mai modești în ceea
ce privește aspectele puțin importante”[7].

Tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre:

- pun în aplicare normele UE;

- creează piețe deschise și integrate (de exemplu, achiziții publice, comerțul cu bunuri și servicii);

- gestionează aspectele administrative privind lucrătorii străini (de exemplu, calificările profesionale);

- cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE (de exemplu,
portalul Europa ta, Solvit și EURES)

Anul acesta marchează cea de a 25-a aniversare a pieței unice a UE. Ediția aniversară a Tabloului de
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bord al pieței unice evaluează performanța în patru domenii de politică, două domenii privind
deschiderea și integrarea pieței și 13 instrumente de guvernanță.

Informații suplimentare
a) Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 2017
- Raport anual privind punerea în aplicare la nivel național a dreptului UE

- Fișe informative pentru fiecare țară

- Fișă informativă UE-28

- În ceea ce privește procedura generală a UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea un
MEMO integral din 17/1/2012.

b) Tabloul de bord al pieței unice (ediția 2018):
- Tabloul de bord

- Fișe informative pentru fiecare țară

- Imagine de ansamblu asupra performanțelor

 

[1] Directiva 2015/720/UE privind utilizarea pungilor din plastic; Directivele 2015/720/UE;
2015/863/UE; și 2016/774/UEprivind deșeurile și Directiva 2014/47/UE privind controlul tehnic al
vehiculelor

[2] Comisia/Belgia (C-543/17). Comisia a introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Belgia pentru
neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Directiva privind măsurile de reducere a
costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Comisia a propus o penalitate cu
titlu cominatoriu de 54 639,36 euro pe zi. Într-o a doua cauză (Comisia/Belgia, C-564/17), Comisia a
introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Belgia pentru neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin
în aplicare Directiva privind permisul unic. Comisia a propus o penalitate cu titlu cominatoriu de
70 828,80 euro pe zi.

[3] Comisia/Croația (C-381/17). Comisia a introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Croația pentru
neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Directiva privind creditele ipotecare. Ea a
propus o penalitate cu titlu cominatoriu de 9 865,40 de euro pe zi. Într-o a doua cauză
(Comisia/Croația, C-415/17), Comisia a introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Croația pentru
neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Directiva privind auditul legal al conturilor
anuale și al conturilor consolidate. Comisia a propus o penalitate cu titlu cominatoriu de 9 275,20 euro
pe zi.

[4] Comisia/Slovacia (C-605/17). Comisia a introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Slovacia
pentru neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Directiva privind măsurile de reducere a
costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Comisia a propus o penalitate cu
titlu cominatoriu de 10 036,80 euro pe zi.

[5] Comisia/Slovenia (C-594/17). Comisia a introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Slovenia
pentru neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Directiva Consiliului privind cerințele
referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre. Comisia a propus o penalitate cu titlu cominatoriu
de 7 099,20 euro pe zi.

[6]  Comisia/Spania (C-569/17). Comisia a introdus o acțiune în fața Curții cu privire la Spania pentru
neîndeplinirea obligației de a pune pe deplin în aplicare Directiva privind creditele ipotecare. Ea a
propus o penalitate cu titlu cominatoriu de 105 991,60 euro pe zi.

[7] A se vedea Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai
bune C(2016)8600, JO C 18, 19 ianuarie 2017
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