
Continuăm să vorbim despre asigurarea
conformității și responsabilității în țările UE
conform raportului Comisiei Europene
(https://bit.ly/3OnAeDr).

1. Măsuri de constrângere

Atunci când prin acțiunea de monitorizare se
identifică anumite probleme, ar putea fi exista
mai multe răspunsuri. Un interes deosebit în
cadrul acestei subsecțiuni îl prezintă informațiile
publicate privind emiterea avertismentelor,
aplicarea sancțiunilor și obținerea conformității
după ce au fost luate măsuri de verificare și de
constrângere.

RESPONSABILITATE
partea  2

Problemele de conformitate nu pot fi prevenite
întotdeauna. Pot fi descoperite probleme
majore, inclusiv infracțiuni de mediu, cum ar fi
depozitarea ilegală a gunoiului sau persecuția
unor păsări de pradă rare. În aceste cazuri,
verificarea și constrângerea joacă un rol
important. Comisia Europeană a verificat
dacă statele membre publică rezultatele
inspecțiilor industriale în ceea ce privește
măsurile de constrângere și verificarea
neconformităților detectate.

În aproximativ o treime din rapoartele
obișnuite de supraveghere/activitate sunt
incluse și disponibile online informații detaliate
privind măsurile de verificare a
neconformităților detectate și acțiunile de
constrângere. În unele state membre cu
structuri federale sau regionale, rapoartele
anuale de activitate diferă foarte mult între 

https://bit.ly/3OnAeDr


îregiuni în ceea ce privește formatul și nivelul de
detaliu cu privire la rezultatele inspecțiilor de
mediu. În loc de informații calitative detaliate
despre măsurile întreprinse, cel puțin un stat
membru (Croația) utilizează coduri de culoare
pentru marcarea măsurilor implementate și a
existenței îmbunătățirilor în raport cu inspecțiile
anterioare.

2. Bunele aranjamente de lucru ale autorităților de
asigurare a conformității

În asigurarea conformității de mediu sunt
implicate diferite autorități. În cadrul statelor
membre, cooperarea poate fi deosebit de
importantă pentru investigarea și verificarea
infracțiunilor grave asupra mediului, inspectorii,
poliția și procurorii trebuind să conlucreze.
Cooperarea poate fi o provocare, însă poate fi
facilitată, de exemplu, prin memorandumuri de
înțelegere sau prin rețele interne de practicieni.
Detaliile provocărilor administrative sunt specifice
fiecărui stat membru, dar toți ar putea beneficia
de schimbul de bune practici. Pentru a promova
aceste bune practici, la nivel european au fost
create rețele de practicieni. Cea mai veche astfel
de rețea, IMPEL, acoperă toată Uniunea și, printre
altele, efectuează evaluări colegiale. Formarea
este și ea o componentă importantă a asigurării
eficiente a conformității.

3. Rezultate generale obținute la întrebările de
asigurare a conformității

Irlanda, Regatul Unit, Danemarca, Slovacia și
Republica Cehă au fost clasificate ca având cele
mai înalte performanțe generale în activitățile
privind asigurarea conformității și responsabilității.
Grecia, Austria, Luxemburg și Cipru au fost
evaluate ca având mai multe provocări în aceste
domenii.

Cipru a obținut scoruri joase la majoritatea
întrebărilor de evaluare. Acest lucru poate
reflecta faptul că evaluarea Ciprului se
bazează exclusiv pe surse disponibile
publicului. Cu toate acestea, din informațiile
disponibile publicului reiese clar că există
lacune semnificative, în special în ceea ce
privește demonstrarea pentru publicul larg a
acțiunilor întreprinse de autoritățile publice.
Luxemburgul a fost evaluat cu un nivel scăzut
privind disponibilitatea datelor publice despre
asigurarea conformității și utilizarea științei
cetățenești. Austria a obținut, de asemenea,
scoruri joase pentru aceste aspecte, precum
și în privința utilizării datelor geospațiale și a
observației pământului în asigurarea
conformității. Și Grecia a înregistrat un scor
scăzut la furnizarea datelor de asigurare a
conformității.

Proiectul beneficiază de suport prin Schema
de Re-grantare a Forumului Societății Civile al
Parteneriatului Estic (Eastern Partnership Civil
Society Forum) către membri și este finanțat
de Uniunea Europeană ca parte a sprijinului ei
acordat societății civile din regiune. În cadrul
Schemei de Re-grantare, Forumul Societății
Civile al Parteneriatului Estic (EaP CSF) susține
proiecte ale membrilor ce contribuie la
îndeplinirea misiunii și a obiectivelor lui.

Granturile sunt disponibile pentru organizațiile
societății civile (OSC-uri) din țările
Parteneriatului Estic și ale Uniunii Europene.
Domeniile-cheie de suport sunt: democrația și
drepturile omului, integrarea economică,
mediul și energia, interacțiunea dintre oameni,
politicile sociale și de muncă.

https://www.facebook.com/eapcsf

