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În data de 27 martie 2019 au fost 

adoptate alocările bugetare naționale1 

pentru programele UE de încurajare a 

consumului de fructe, legume și lapte în 

școli, pentru anul școlar 2019/2020. Se alocă 

145 de milioane EUR pentru fructe și legume 

și 105 milioane EUR pentru lapte și produse 

lactate. Programul de distribuire este 

completat de măsuri educative prin care 

copiilor le sunt promovate informații despre 

agricultura și alimentaţie sănătoasă. 

Din cele aproape 18 milioane EUR puse 

la dispoziția României , 6.86 milioane EUR 

sunt destinate încurajării consumului de fructe şi legume în şcoli, iar 10.8 milioane EUR sunt destinați 

programului de distribuire a laptelui în şcoli. 

De asemenea, Comisia a prezentat  un raport de evaluare2 care arată că, în anul școlar 

2017/2018, aproximativ 159 000 de școli au participat la Programul UE pentru școli. În perioada 

respectivă, le-au fost distribuite copiilor 255 500 de tone de fructe și legume proaspete și 178 de 

milioane de litri de lapte, datorită unei sume de peste 182 de milioane EUR din bugetul UE.  

Țările care doresc să participe la Programul UE pentru școli trebuie să transmită Comisiei cererile de sprijin 

până la sfârșitul lunii ianuarie. Alocarea orientativă din bugetul UE pentru fiecare stat membru se bazează pe 

numărul de elevi din fiecare țară și, în cazul laptelui, pe succesul programului anterior. Autoritățile naționale sunt 

                                                           
1 C(2018) 1762 final 
2 Raportul de monitorizare al României privind Programul UE de încurajare a consumului de fructe și legume în școli în 

perioada 2017-2018 
 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Programul UE pentru școli 

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/eu-countries_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/school-scheme/material/commission-decision-c2018-1762_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ro-school-scheme-monitoring-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ro-school-scheme-monitoring-report_en.pdf


 
 

 

libere să transfere, de la un sector la altul, o parte a bugetului alocat (20 % - 25 %). Ele pot, de asemenea, să anunțe că 

doresc să cheltuie mai mult decât suma solicitată dacă alte state membre refuză să își preia întreaga sumă alocată. 

În plus, statele membre pot decide cu privire la modalitatea de punere în aplicare a programului, inclusiv cu 

privire la produsele agricole pe care le vor primi copiii sau la subiectele măsurilor educative puse în aplicare. De 

asemenea, statele membre au posibilitatea de a suplimenta fondurile UE cu fonduri naționale pentru a finanța 

programul. 

Programul UE de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli: Bugetul UE pentru anul 

școlar 2019/2020 

STAT MEMBRU PROGRAMUL DE 

INCURAJARE A 

CONSUMULUI DE FRUCTE 

ȘI LEGUME IN ȘCOLI 

ÎN EUR 

PROGRAMUL DE 

DISTRIBUIRE A LAPTELUI 

IN ȘCOLI 

ÎN EUR 

Belgia 3 405 459 1 613 200 

Bulgaria 2 592 914 1 156 473 

Republica Cehă 3 974 570 1 832 711 

Danemarca 1 807 661 1 460 645 

Germania 24 899 150 10 821 840 

Estonia 549 208 730 298 

Irlanda 2 266 887 1 039 137 

Grecia 3 218 885 1 550 685 

Spania 16 498 394 6 302 784 

Franța 17 990 469 17 123 194 

Croația 1 660 486 800 354 



 
 

 

Italia 20 811 379 9 120 871 

Cipru 390 044 400 177 

Letonia 782 082 740 753 

Lituania 1 100 497 1 086 853 

Luxemburg 336 518 200 000 

Ungaria 3 730 788 1 947 865 

Malta 290 000 201 358 

Țările de Jos 6 775 648 2 401 061 

Austria 2 834 481 1 263 019 

Polonia 14 579 625 11 005 606 

Portugalia 3 283 397 2 220 981 

ROMÂNIA 6 866 848 10 815 474 

Slovenia 708 635 362 276 

Slovacia 2 115 888 1 011 357 

Finlanda 1 599 047 3 824 689 

Suedia 0 8 998 717 

Regatul Unit 0 4 898 661 

Total 145 068 962 104 931 038 



 
 

 

 În urma sprijinului acordat de șefii de stat sau de guvern, exprimat cu ocazia Consiliului 

European din 22 martie 2019, în vederea unei abordări concertate a securității rețelelor 5G, Comisia 

Europeană a recomandat3, în data de 26 martie 2019,  o evaluare a riscurilor de securitate cibernetică 

din rețelele 5G și măsuri preventive de consolidare a acestora. Recomandarea reprezintă o combinație 

de instrumente menite să protejeze economiile, societățile și sistemele democratice.  

Până la sfârșitul lunii iunie 2019, fiecare stat membru trebuie să realizeze o evaluare națională a 

riscurilor privind infrastructurile de rețea 5G. Pe această bază, statele membre trebuie să actualizeze 

cerințele existente în materie de securitate pentru furnizorii de rețea și să includă condiții pentru 

garantarea securității rețelelor publice, mai ales în cazul acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor 

radio în benzi 5G.  

 

 

 

                                                           
3 C(2019) 2335 Recomandare privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G 

 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Securitatea rețelelor 5G 

https://www.consilium.europa.eu/media/38789/22-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks


 
 

 

Statele membre vor realiza un schimb de 

informații, cu sprijinul Comisiei și al Agenției 

Uniunii Europene pentru securitate 

cibernetică (ENISA) și vor realiza o evaluare 

coordonată a riscurilor până la 1 octombrie 

2019. Pe această bază, statele membre se vor 

pune de acord asupra unor măsuri de 

atenuare care pot fi utilizate la nivel național.  

Statele membre ar trebui să își finalizeze 

evaluările naționale ale riscurilor până la 30 

iunie 2019 și, ulterior, să actualizeze 

măsurile de securitate necesare. Evaluarea 

națională a riscurilor ar trebui să fie transmisă 

Comisiei și Agenției Europene pentru 

Securitate Cibernetică până la 15 iulie 2019. 

În paralel, statele membre și Comisia 

vor începe activitatea de coordonare în cadrul 

Grupului de cooperare privind securitatea 

rețelelor și a informațiilor. ENISA va finaliza o 

cartografiere a amenințărilor la adresa 

rețelelor 5G, care va ajuta statele membre să 

își transmită, până la 1 octombrie 2019, 

evaluarea riscurilor de la nivelul UE. 

Până la 31 decembrie 2019, Grupul de 

cooperare privind securitatea rețelelor și a 

informațiilor trebuie să convină asupra 

măsurilor de reducere a riscurilor la adresa 

securității cibernetice identificate la nivel 

național și la nivelul UE.  

După intrarea în vigoare, în următoarele 

săptămâni, a prevederilor privind securitatea 

cibernetică, recent aprobate de Parlamentul 

European, Comisia Europeană și ENISA vor 

institui cadrul de certificare la nivelul UE. 

Statele membre sunt încurajate să coopereze 

cu Comisia și cu ENISA pentru a acorda 

prioritate unui sistem de certificare care să 

acopere rețelele 5G și echipamentele conexe. 

Până la 1 octombrie 2020, statele 

membre, în cooperare cu Comisia, 

trebuie să evalueze efectele 

recomandării pentru a stabili dacă sunt 

necesare măsuri suplimentare. 

 Această evaluare trebuie să țină seama 

de rezultatul evaluării coordonate a riscurilor 

la nivel european și de eficacitatea setului de 

instrumente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 În urma solicitării care i-a fost adresată de prim-ministrul britanic Theresa May, Consiliul 

European (articolul 50) a convenit joi, 21 martie 2019, să prelungească până la 22 mai 2019 data 

ieșirii Regatului Unit din Uniune, cu condiția aprobării în Camera Comunelor, până la 29 martie 2019, 

cel târziu, a Acordului privind retragerea. Dacă Acordul privind retragerea nu va fi aprobat de Camera 

Comunelor până la data menționată, Consiliul European a convenit să acorde Regatului Unit o 

prelungire până la 12 aprilie 2019. Potrivit acestui scenariu, Regatul Unit ar trebui să indice o cale 

de urmat înainte de această dată. 

Acest scenariu se va concretiza deoarece Acordul de retragere nu a fost ratificat vineri, 29 martie 

2019, iar Regatul Unit se pare ca va ieși din UE fără niciun acord la data de 12 aprilie2019. UE s-a 

pregătit pentru acest scenariu și a rămas unită pe toată durata acestor acțiuni de pregătire. În prezent, 

este important ca toți cei implicați să fie pregătiți pentru această eventualitate și să conștientizeze 

consecințele practice ale unui scenariu fără niciun acord. 

În cazul unui scenariu fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio 

măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să 

se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de 

retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi.  

Într-un astfel de scenariu, relațiile Regatului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul internațional 

public, inclusiv de normele Organizației Mondiale a Comerțului. UE va avea obligația de a aplica imediat 

normele și tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Această obligație include efectuarea de 

verificări și controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare și fitosanitare și verificarea 

conformității cu normele UE. În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autoritățile vamale ale 

statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere.  

 

 

ASIGURAREA PREGĂTIRII PENTRU BREXIT 

Pregătirile în vederea unui posibil scenariu al unui Brexit fără acord 

https://www.consilium.europa.eu/media/38783/xt20006-en19-003.pdf


 
 

 

De asemenea, entitățile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE și nu ar mai 

putea participa la procedurile de achiziții publice din UE.  

În mod similar, cetățenii Regatului Unit nu vor mai fi cetățeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor 

fi supuși unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. 

Și în această privință, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi și aeroporturi 

pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, 

întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse.  

Comisia Europeană se pregătește încă din luna decembrie 2017 pentru un scenariu fără niciun 

acord. Astfel, Comisia a publicat 90 de avize de pregătire și 3 comunicări și a prezentat 19 propuneri 

legislative. La rândul lor, statele membre au întreprins măsuri de pregătire intense la nivel național4.   

Până în prezent, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative. Parlamentul European și 

Consiliul au adoptat sau aprobat 17 dintre acestea. Toate aceste dosare sunt în curs de 

adoptare oficială în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.  

Astfel cum s-a subliniat în comunicările Comisiei privind pregătirea pentru Brexit, măsurile de 

contingență ale UE nu vor – și nu pot – atenua impactul de ansamblu al absenței unui acord, nu vor 

compensa sub o formă sau alta lipsa de pregătire și nici nu vor reinstitui pe deplin avantajele 

                                                           
4 Prezentare generală a drepturilor de ședere în România și în statele membre ale UE.  

 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_ro#romania


 
 

 

apartenenței la UE sau condițiile favorabile pe care le-ar fi oferit o eventuală perioadă de tranziție, 

astfel cum sunt prevăzute în acordul de retragere.  

Aceste propuneri au un caracter temporar și un domeniu de aplicare limitat și vor fi 

adoptate unilateral de UE. Ele nu sunt niște „miniacorduri” și nu au fost negociate cu 

Regatul Unit.  

 Măsurile de contingență pentru 

eventualitatea în care nu se ajunge la niciun 

acord se referă, printre altele, la: 

- programul PEACE: continuarea 

programului PEACE pe insula Irlanda până la 

sfârșitul anului 2020. În ceea ce privește 

perioada de după 2020, Comisia a propus 

deja, ca parte a propunerilor sale privind 

următorul cadru financiar multianual, 

continuarea și consolidarea sprijinului 

transfrontalier pentru pace și reconciliere în 

comitatele de graniță ale Irlandei și Irlandei 

de Nord; 

- bugetul UE (în curs de adoptare 

finală): în cazul unui scenariu fără acord, UE 

va fi în măsură să își onoreze angajamentele 

și să continue să efectueze plăți în 2019 către 

beneficiarii din Regatul Unit pentru 

contractele semnate și deciziile luate înainte 

de 30 martie 2019, cu condiția ca Regatul 

Unit să își onoreze obligațiile care îi revin în 

cadrul bugetului pentru 2019 și să accepte 

toate verificările de audit și controalele 

necesare; 

                                                           
5Novație- act juridic prin care o obligație nouă și cu un alt conținut se substituie unei obligații vechi ce se stinge 

- drepturile de pescuit și 

compensația financiară: aceste măsuri 

prevăd că pescarii și operatorii din statele 

membre ale UE urmează să primească 

compensații din Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime pentru încetarea 

temporară a activităților de pescuit. De 

asemenea, se asigură faptul că UE va fi în 

măsură să acorde navelor din Regatul Unit 

acces în apele UE până la sfârșitul anului 

2019, cu condiția ca și navelor UE să li se 

acorde acces reciproc în apele Regatului Unit; 

- servicii financiare: măsuri 

temporare și limitate menite să ofere 

asigurarea că nu va apărea nicio perturbare 

imediată a compensării centrale a 

instrumentelor financiare derivate și a 

serviciilor depozitarilor centrali pentru 

operatorii din UE care recurg în prezent la 

operatori din Regatul Unit și să faciliteze, pe 

o perioadă determinată de 12 luni, novația5 

anumitor contracte derivate extrabursiere, în 

cazul în care se transferă un contract al unei 

contrapărți stabilite în Regatul Unit către o 

contraparte stabilită în UE-27; 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/northern-ireland-peace-programme/?fbclid=IwAR2G4GN2CO_TDIkOk0GkyhPNcKmQC4-ByO2RLu_XUqhh6g1rMJAICh1_5sg


 
 

 

- conectivitatea aeriană și siguranța 

transportului aerian: aceste două măsuri 

vor asigura o conectivitate de bază a 

transportului aerian, astfel încât să se evite 

întreruperea totală a traficului aerian dintre 

UE și Regatul Unit în eventualitatea unui 

scenariu fără niciun acord;  

- conectivitatea rutieră: măsura 

permite continuarea unei conectivități rutiere 

de bază în condiții de siguranță între UE și 

Regatul Unit pe o perioadă limitată de timp, 

cu condiția ca Regatul Unit să acorde un 

tratament reciproc întreprinderilor și 

operatorilor din UE; 

- conectivitatea feroviară: se asigură 

valabilitatea autorizațiilor de siguranță pentru 

anumite părți ale infrastructurii feroviare pe o 

perioadă strict limitată de trei luni, pentru a 

permite identificarea unor soluții pe termen 

lung în conformitate cu legislația UE. Măsura 

este legată în special de tunelul de sub 

Canalul Mânecii și va fi condiționată de 

menținerea de către Regatul Unit a unor 

standarde de siguranță identice cu cerințele 

UE; 

- inspecția navelor: se urmărește să 

se asigure securitatea juridică și să se 

garanteze continuitatea activităților din 

sectorul transportului maritim; 

- realinierea coridorului rețelei 

centrale Marea Nordului - Marea 

Mediterană : prin această măsură se 

adaugă, la rețeaua centrală, noi legături 

maritime între Irlanda, Franța, Belgia și Țările 

de Jos și se introduce o nouă prioritate de 

finanțare în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE): adaptarea 

infrastructurii de transport în scopuri de 

securitate și de efectuare a verificărilor la 

frontierele externe; 

- politica privind schimbările 

climatice: această măsură asigură faptul că 

un scenariu fără acord nu afectează buna 

funcționare și integritatea de mediu a 

sistemului de comercializare a certificatelor 

de emisii. 

- programul Erasmus+: studenții și 

stagiarii aflați în străinătate care participă la 

programul Erasmus+ la momentul retragerii 

Regatului Unit își pot finaliza studiile și pot 

primi în continuare finanțările sau granturile 

corespunzătoare; 

- drepturile la prestații de asigurări 

sociale: drepturile [cum ar fi perioadele de 

asigurare, de încadrare în muncă 

(independentă) sau de ședere în Regatul Unit 

înainte de retragere] ale persoanelor care și-

au exercitat dreptul la liberă circulație înainte 

de retragerea Regatului Unit sunt protejate;  

- reciprocitatea vizelor (în curs de 

adoptare finală): cetățenii britanici ar urma 

să poată efectua călătorii fără viză în UE dacă 

Regatul Unit acordă, la rândul său, pe bază de 

reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de 

călătorii fără vize pentru toți cetățenii UE. 



 
 

 

 

 Potrivit unui raport6 prezentat în data de 28 martie 2019, setul de instrumente de apărare 

comercială ale Europei a fost consolidat. Din luna noiembrie 2014 și până în luna decembrie 2018, 

Comisia a impus 95 de măsuri de apărare comercială. La sfârșitul anului 2018, UE instituise 93 de 

măsuri antidumping definitive și 12 măsuri antisubvenții. Aproape 44 % dintre acestea sunt măsuri 

aplicabile produselor siderurgice importate. Dintre toate măsurile în vigoare, peste două treimi (68 %) 

se referă la produse importate din China. 

Măsurile de apărare comercială ale UE oferă un sprijin binevenit întreprinderilor europene. În 

unele cazuri, taxele impuse au condus la o scădere a importurilor la prețuri neloiale de până la 99 %. 

În același timp, taxele sunt fixate la un nivel suficient pentru a restabili condițiile concurențiale pe 

piața UE fără a împovăra excesiv consumatorii și industriile care se bazează pe importuri. 

Revizuirea majoră a legislației privind instrumentele de apărare comercială: 

•  UE și-a reformat legislația antidumping și antisubvenție în 2018 pentru a reacționa mai 

eficient la practicile comerciale neloiale care aduc prejudicii producătorilor din UE. Modificările au făcut 

ca anchetele să fie mai rapide și mai transparente, cu un accent mai puternic pe sprijinirea 

întreprinderilor mai mici.  

Continuarea activității intense în domeniul apărării comerciale a UE: 

• în anul 2018, UE a inițiat 10 noi anchete, dintre care 4 au vizat produse siderurgice 

importate. Au fost luate 14 decizii cu privire la instituirea unor noi măsuri. De asemenea, UE a inițiat 

17 investigații pentru a revizui măsurile existente și a luat 7 decizii de menținere a măsurilor în vigoare.  

Măsuri ferme pentru protejarea producătorilor de oțel din UE: 

•  în urma instituirii de către SUA a unor măsuri privind oțelul și aluminiul, UE a acționat 

pentru a contracara efectele perturbatoare ale acestor măsuri asupra sectorului siderurgic din Uniune.  

O apărare puternică și continuă a exportatorilor UE vizați în cadrul anchetelor străine: 

•  Comisia a intervenit în cadrul a aproximativ 70 de anchete de apărare comercială străine 

care vizau exportatori din UE în cazuri de utilizare abuzivă sau nejustificată a instrumentelor de apărare 

comercială. Această intervenție a dus, în multe cazuri, la eliminarea sau neinstituirea taxelor.  
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COMERȚ 

Raport referitor la apărarea comercială a UE 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157810.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniunea la nivel ministerial a ICG a avut loc la Quito, Ecuador în data de 28 martie 2019.  

Miniștrii s-au renunit pentru a 2-a oară în 

acest format de la instituirea ICG pentru a 

discuta despre recentele  evoluții din 

Venezuela, despre constatările misiunilor 

grupului identificate la prima reuniune de la 

Montevideo şi despre următoarele acţiuni 

care trebuie întreprinse. 

S-a reafirmat faptul că criza care 

afectează acest stat nu poate avea decât o 

soluţie politică, democratică şi paşnică prin 

organizarea de alegeri  prezidenţiale libere, 

transparente şi credibile cât mai curând 

posibil. 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA 

MOGHERINI 

Reuniunea la nivel ministerial a Grupului internațional de contact privind 
Venezuela (ICG)  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60358/international-contact-group-venezuela-ministerial-declaration_en


 
 

 

Conform constatărilor grupului de lucru privind procesul electoral, pentru o bună desfăşurarea a 

unor noi alegeri prezidenţiale ar trebui să existe un acord între toate părţile implicate pe baza unei foi 

de parcus convenite care să permită, printre altele:  

➢ reinstituționalizarea instituțiilor-cheie ale statului, inclusiv Consiliul Electoral Național, Curtea 

Supremă de Justiție și instituțiile puterii cetățenilor; 

➢ furnizarea de garanții că toți candidații și partidele politice ar putea să participe; 

➢ o actualizare completă a registrului electoral, inclusiv a alegătorilor tineri și a venezuelenilor 

din străinătate; 

➢ modificarea cadrului juridic pentru alegeri pentru a permite desfășurarea misiunilor 

internaționale de observare a acestora.

 

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „ (...) În ultimele 

săptămâni, am urmărit cu mare îngrijorare evenimentele din Venezuela, deteriorarea condițiilor 
economice și sociale, polarizarea crizei economice și semnele îngrijorătoare ale unei eventuale 
escaladări a violenței... (...) Și am dori să subliniem din nou respingerea fermă a utilizării forței ca 

mijloc de abordare a crizei actuale. În același timp, condamnăm ferm orice încălcare a drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și solicităm restaurarea deplină a ordinii constituționale 
democratice și a statului de drept, începând cu respectarea prerogativelor și imunităților tuturor 
membrilor Adunării Naţionale.
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 În perioada 25 - 28 martie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul 

ședinței plenare a Parlamentului European, la Strasbourg, în Franța. 

 

În deschiderea sesiunii plenare dl Antonio Tajani a ţinut un minut de reculegere în memoria 

victimelor atacurilor din Utrecht (Ţările de Jos), Christchurch (Noua Zeelandă), precum şi a victimelor 

ciclonului Idai, care a afectat mai multe ţări din Africa de Sud. De asemenea, preşedintele a reamintit 

că se împlinesc 70 de ani de la expulzarea în Siberia a populaţiei din statele baltice7 de către fosta 

Uniune Sovietică, în perioada 25-28 martie 1949.  

 

 

 

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 26 martie 

a.c. a fost adoptată rezoluția referitoare la infracțiunile 

financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale.  

Un sistem de impozitare echitabil și eficient este esențial 

pentru combaterea inegalităților, nu numai prin finanțarea 

cheltuielilor publice pentru sprijinirea mobilității sociale, ci și 

prin reducerea inegalităților în materie de venituri. Rezoluţia 

semnalează că nivelul actual de coordonare şi cooperare din 

statele membre nu este eficient, fiind necesar un organism al 

Uniunii de supraveghere care să asigure aplicarea unor norme 

și practici armonizate în statele membre. De asemenea, s-a evidenţiat importantă reducerii decalajului 

fiscal, evaziunii fiscale, planificării fiscale agresive și a spălării de bani, precum și a impactului acestora 

                                                           
7 Lituania, Letonia şi Estonia. 

SESIUNE PLENARĂ 

Comemorarea victimelor terorismului 

Fiscalitate 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0240+0+DOC+PDF+V0//RO
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asupra bugetelor naționale și a bugetului UE. De asemenea, se apreciază că tranzacțiile în numerar 

reprezintă un risc foarte ridicat în privinţa spălării de bani și a evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce 

privește frauda în materie de TVA. Armonizarea normelor privind TVA la nivelul UE este necesară pentru 

a asigura realizarea și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței. 

Este necesară definirea clară a noțiunilor de „sediul permanent” și „prezență economică 

substanțială”, astfel încât societățile să nu poată evita, în mod artificial, prezența fiscală într-un stat 

membru în care desfășoară o activitate economică. Totodată, este necesară o definiție unică a 

societăților de tip „cutie poștală” (societățile înregistrate într-o jurisdicție exclusiv în scopul evaziunii 

fiscale sau al evitării obligațiilor fiscale și fără o prezență economică substanțială). Fenomenul 

digitalizării a creat pe piață o situație care permite întreprinderilor digitale și digitalizate să profite de 

piețele locale fără a avea în aceste piețe o prezență fizică. UE ar trebui să dezvolte un mediu de afaceri 

atractiv în vederea realizării unei piețe unice digitale funcționale, asigurând impozitarea echitabilă a 

economiei digitale. 

Parlamentarii europeni au solicitat Comisiei Europene să înființeze o gardă financiară 

europeană în cadrul Europol și un cadru european pentru anchetele fiscale transfrontaliere și alte 

infracțiuni financiare transfrontaliere. 

Dl Petr Ježek (ALDE, Cehia), președintele comisiei TAX3, a declarat: „(…) Statele membre nu fac 

destul, iar în UE, Consiliul este veriga slabă. Fără voință politică nu poate exista progres. Europenii 

merită mai mult.” 

Rezoluția a fost adoptată cu 505 voturi pentru, 63 împotrivă şi 87 de abţineri.  

 

 

În data de 26 martie a.c., Parlamentul a adoptat 

rezoluția legislativă referitoare la propunerea de directivă 

privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică 

digitală cu 348 voturi pentru, 274 împotrivă și 36 de abțineri. 

Normele adoptate sprijină funcționarea pieței interne, 

asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi, 

facilitează procesul de obținere a drepturilor și creează un 

cadru în care poate avea loc valorificarea operelor și a altor 

Drepturile de autor în mediul digital 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0231+0+DOC+PDF+V0//RO
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obiecte protejate. Acest cadru juridic armonizat contribuie la stimularea inovării, creativității, 

investițiilor și producerii de conținut nou, inclusiv în mediul digital, pentru a se evita fragmentarea 

pieței interne. În domeniul cercetării, al inovării, al educației și al conservării patrimoniului cultural, 

tehnologiile digitale permit noi tipuri de utilizări care nu sunt reglementate, în mod clar, de normele 

actuale ale Uniunii în materie de excepții și limitări.  

Statele membre ar trebui să-și păstreze libertatea de a dispune ca titularii de drepturi să 

primească o compensație echitabilă pentru utilizările digitale ale operelor lor sau ale altor obiecte 

protejate în temeiul excepției sau limitării prevăzute de directivă pentru ilustrări didactice. 

Dl Axel Voss (PPE, Germania), raportor al documentului, a declarat: „(…) Această directivă este 

un pas important pentru a corecta o situație care a permis câtorva companii să câștige sume imense 

de bani, fără a remunera, în mod corect, mii de artiști și jurnaliști pentru munca lor.” 

 

 

 

Parlamentul European a adoptat, în ședința 

din 26 martie 2019, patru rezoluții8 referitoare 

la piața europeană de electricitate. Conform 

acestora, piața internă de energie electrică, prin 

organizarea unor piețe competitive de energie 

electrice la nivel transfrontalier, trebuie să ofere 

tuturor clienților finali din Uniune posibilități 

reale de alegere, precum și noi oportunități de 

afaceri, prețuri competitive, semnale eficiente în 

materie de investiții, îmbunătățirea calității 

                                                           
8 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE; Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților 

de Reglementare din Domeniul Energiei; Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice și Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice. 

Pachetul „Energie curată pentru toți consumatorii” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0229+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0228+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0227+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0226+0+DOC+PDF+V0//RO
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serviciilor, precum și să contribuie la siguranța alimentării cu energie electrică și la dezvoltarea 

durabilă. 

Obiectivul comun de decarbonizare a sistemului energetic creează noi oportunități și provocări 

pentru participanții la piață. În același timp, progresele tehnologice permit forme noi de participare a 

consumatorilor și de cooperare transfrontalieră.  

Introducerea sporită a tehnologiei informațiilor va însemna că, până în anul 2026, procesul tehnic 

de schimbare a furnizorului ar trebui, în mod obișnuit, să se poată finaliza în decurs de 24 de ore, în 

orice zi lucrătoare, iar durata totală a procesului de schimbare a furnizorului nu ar trebui să depășească 

trei săptămâni de la data solicitării clientului. 

Consumatorii vor avea posibilitatea să participe activ: să producă propria energie, să o consume, 

să o stocheze și să o vândă pe piață.  

De asemenea, trebuie îmbunătățite informațiile cuprinse în facturi, care se referă la consumul de 

energie și la costurile acestora, într-un mod ușor de înțeles de către consumatori. 

Dl Jerzy Buzek (PPE, Polonia), raportorul pentru piața internă a energiei electrice, a declarat: „(…) 

Această reformă va face piața de energie electrică europeană mai competitivă la frontierele UE și va 

sprijini tranziția către electricitate mai curată. Ea oferă mai multă putere consumatorilor și îi protejează 

pe cei vulnerabili. Este bună și pentru mediul înconjurător și pentru portofel.” 

Textele adoptate trebuie aprobate de către Consiliul UE și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene pentru a intra în vigoare. Transpunerea se va face de către statele membre UE în legislația 

națională până la 31 decembrie 2020. 

 

 

 

În data de 26 martie a.c. a fost adoptată rezoluția legislativă referitoare la propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a 

Directivei 2000/84/CE. 

Conform unor inițiative cetățenești, mai mult de 4,6 milioane de răspunsuri (84%) s-au pronunțat 

în favoarea renunțării la schimbările orare, iar în luna februarie 2018, Parlamentul European a cerut 

Comisiei Europene să evalueze directiva privind schimbarea sezonieră a orei. 

Renunțarea la schimbarea orei de vară 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0228+0+DOC+PDF+V0//RO
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Numeroase studii științifice, printre care studiul 

Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din 

octombrie 2017 referitor la dispozițiile privind orarul de 

vară în conformitate cu Directiva 2000/84/CE, au scos în 

evidență existența unor efecte negative asupra sănătății 

umane din cauza acestor schimbări. 

Statele membre, care decid să mențină permanent 

ora de vară, vor efectua ultima schimbare în ultima 

duminică din martie 2021. Statele care preferă să rămână 

la ora standard (ora de iarnă) își vor putea schimba ora 

pentru ultima dată în ultima duminică din octombrie 2021. 

Rezoluția a fost adoptată cu 410 voturi pentru, 192 

împotrivă și 51 de abțineri. 

 

 

 

 

În data de 26 martie a.c., Parlamentul a adoptat Decizia referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017.  

Controlul bugetului european se efectuează în cadrul fiecărei instituții a UE și la nivelul statelor 

membre. Activitățile de control sunt realizate la diferite niveluri de către Curtea de Conturi și de către 

Parlamentul European. În fiecare an, acesta din urmă examinează execuția bugetului în vederea 

acordării descărcării de gestiune Comisiei Europene, celorlalte instituții europene și agențiilor Uniunii. 

În cadrul Parlamentului European, Comisia pentru control bugetar (CONT) este responsabilă de 

pregătirea poziției Parlamentului, în special cu privire la controlul execuției bugetului UE. 

La recomandarea Consiliului, Parlamentul acordă anual Comisiei descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului aferent anului n-2, după ce examinează, în prealabil, rapoartele de activitate ale 

direcțiilor generale ale Comisiei, raportul anual al Comisiei privind gestionarea și performanța bugetului 

UE, raportul de evaluare (articolul 318 din TFUE), raportul anual al CCE și răspunsurile Comisiei și ale 

celorlalte instituții (articolul 319 din TFUE). 

Bugetul UE pentru 2017 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0242+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/31/budgetary-control
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cont/home.html


22 

 
 

 

 

În data de 27 martie 2019, deputaţii europeni au adoptat rezoluția legislativă referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de 

performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte 

a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO² generate de vehiculele utilitare ușoare, 

și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007. 

Datele Agenției europene de mediu arată că, din toate mijloacele de transport din UE, transportul 

rutier generează cea mai însemnată proporție de emisii de gaze cu efect de seră (72.9% în 2016) și 

este responsabil de aproximativ 20% din totalul emisiilor la nivel european.  

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și pentru vehiculele 

utilitare ușoare reprezintă o puternică forță motrice pentru inovare și eficiență. Regulamentul prevede 

o cale clară pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de sectorul transportului rutier și contribuie la 

atingerea obiectivului obligatoriu de reducere pe plan intern cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu 

efect de seră de la nivelul întregii economii până în 2030. 

Având în vedere cota de piață și contribuția globală a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, 

care sunt semnificativ mai mari decât cele ale vehiculelor utilitare ușoare, se consideră adecvată o 

abordare diferențiată între acestea. Astfel, ar trebui să se asigure o tranziție echitabilă și acceptabilă 

din punct de vedere social către o mobilitate cu emisii zero. Prin urmare, este important să se țină 

seama de efectele sociale ale unei astfel de tranziții de-a lungul întregului lanț valoric al sectorului 

autovehiculelor și să se abordeze proactiv implicațiile pentru ocuparea forței de muncă. Așadar, la 

nivelul Uniunii, la nivel național și regional, trebuie avute în vedere programe specifice de recalificare, 

de perfecționare și de redistribuire a lucrătorilor, precum și inițiative în materie de educație și de 

căutare a unui loc de muncă în comunitățile și regiunile afectate.  

Totodată, este importantă evaluarea emisiilor generate de-a lungul întregului ciclu de viață al 

autoturismelor și al vehiculelor ușoare la nivelul Uniunii. Comisia Europeană ar trebui să elaboreze, 

până cel târziu în 2023, o metodologie comună la nivelul Uniunii pentru evaluarea și raportarea 

consecventă a datelor privind emisiile de CO2 generate de-a lungul întregului ciclu de viață al acestor 

vehicule. 

Emisiile de dioxid de carbon 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0304+0+DOC+PDF+V0//RO
https://www.eea.europa.eu/themes/transport
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Producătorii, a căror medie a emisiilor specifice de CO2 depășește nivelul stabilit de regulament, 

ar trebui să plătească o primă pentru emisiile suplimentare, aplicată pentru fiecare an calendaristic, iar 

sumele obținute ar trebui considerate ca venit la bugetul general al Uniunii. 

Dna Miriam Dalli (S&D, Malta), raportor, a declarat: „(…) Parlamentul a luptat pentru protejarea 

integrității mediului și pentru beneficii reale pentru cetățenii europeni în domeniul sănătății, al protecției 

consumatorilor și al inovației. Am finalizat această legislație în ciuda opoziției puternice din partea 

industriei autovehiculelor și a anumitor state membre care au refuzat să recunoască oportunitățile care 

rezultă dintr-un obiectiv mai ambițios.” 

Textul a fost adoptat cu 521 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă și 34 de abțineri. 

 

 

 

Parlamentul a votat, în data de 27 martie 2019, cu 560 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă 

și 28 de abțineri rezoluția legislativă referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European 

și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 

Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o 

dimensiune din ce în ce mai prezentă în viața de zi cu zi.  

Strategia europeană privind materialele plastice reprezintă un pas în direcția instituirii unei 

economii circulare, în cadrul căreia se respectă, pe deplin, nevoile de reutilizare, de reparare și de 

reciclare. Impactul negativ semnificativ asupra mediului, sănătății și economiei al anumitor produse 

din plastic necesită instituirea unui cadru juridic specific pentru a reduce efectele negative provocate 

de acesta.   

Sticlele pentru băuturi, care sunt produse din plastic 

de unică folosință, reprezintă unele dintre cele mai 

întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din 

Uniune. Pentru a asigura colectarea separată în vederea 

reciclării, statele membre trebuie ca până în 2025, să 

recicleze o cantitate de egală cu 77% din greutatea 

acestora folosită într-un anumit an și, până în 2029, 

obiectivul va fi de 90%. Obiectivul ar putea fi atins prin 

Interzicerea produselor din plastic 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0305+0+DOC+PDF+V0//RO
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=552
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stabilirea unor obiective de colectare separată, de către statele membre, a sticlelor pentru băuturi care 

sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, 

prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice alte măsuri pe care le consideră 

adecvate. 

Printre produsele din plastic de unică folosință interzise în UE vor fi tacâmurile din plastic de unică 

folosință (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare), farfuriile din plastic de unică folosință, paiele din plastic, 

bețișoarele de urechi din plastic, bețișoarele din plastic pentru baloane, produsele și recipientele pentru 

alimente din material plastic oxodegradabil și recipientele pentru băuturi fabricate din polistiren 

expandat, etc. 

Dna Frédérique Ries (ALDE, Belgia), raportor al documentului, a declarat: „(…) Aceste 

reglementări vor reduce impactul negativ asupra mediului cu 22 miliarde de euro - costul estimat al 

poluării cu plastic în Europa până în 2030. Europa are acum un model legislativ ce trebuie apărat și 

promovat la nivel internațional, având în vedere natura globală a problematicii poluării marine cauzate 

de plastic. Acest lucru este esențial pentru planetă”. 

 

 

În data de 28 martie 2019, Parlamentul a adoptat rezoluţia referitoare la evoluţiile recente ale 

scandalului Dieselgate. 

În data de 6 decembrie 2016, Comisia Europeană a decis să lanseze proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 7 state membre (Republica Cehă, Germania, Grecia, Lituania, 

Luxemburg, Spania și Regatul Unit), deoarece acestea nu au introdus sancțiuni care să descurajeze 

producătorii de automobile să încalce legislația privind emisiile generate de autovehicule sau, în cazul 

grupului Volkswagen, deoarece nu au impus astfel de sancțiuni. De asemenea, la 17 mai 2017, Comisia 

a inițiat o nouă procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind strategiile de control ale 

emisiilor utilizate de Grupul Fiat Chrysler Automobiles și privind nerespectarea de către Italia a 

obligațiilor de a adopta măsuri de corecție și de a impune sancțiuni acestui producător. Deşi aceste 

proceduri au fost lansate în urmă cu aproape 2 ani, Comisia nu a depăşit încă etapa de a solicita statelor 

membre informaţii suplimentare.  

Totuşi, Germania le impune producătorilor germani de autoturisme să ofere proprietarilor de 

autoturisme un program de schimb sau de modernizare a echipamentelor cu un sistem de reducere 

Scandalul Dieselgate 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4253/FREDERIQUE_RIES/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0329+0+DOC+PDF+V0//RO
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catalitică selectivă în Germania (RCS), dar nu şi în afara ţării sau altor producători de autoturisme din 

UE.   

Conform informațiilor primite de către Comisie, campaniile de rechemare din statele membre 

privesc un număr limitat de autovehicule, de la următoarele mărci Volkswagen, Renault, Daimler, Opel 

și Suzuki. 

În Statele Unite ale Americii, sistemul de acțiune colectivă este bine dezvoltat, iar victimele 

scandalului Dieselgate au primit indemnizații compensatorii cuprinse între 5.000 și 10.000 de dolari, în 

timp ce consumatorii europeni încă mai așteaptă o indemnizație corespunzătoare. Astfel, se arată că 

este esenţială o legislație obligatorie care să garanteze drepturi clare pentru consumatori și posibilitatea 

acestora de a lua măsuri colective relevante. De asemenea, se impune asigurarea unui nivel ridicat și 

uniform de protecție a consumatorilor pe piața unică față de orice manipulare viitoare a producătorilor 

de automobile care ar duce la emisii mai ridicate decât cele prevăzute. 

Rezoluţia a fost adoptată cu 301 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă şi 42 de abţineri şi a 

solicitat statelor membre să ia măsuri urgente pentru a rechema sau pentru a retrage de pe piaţă un 

număr mare de autoturisme puternic poluante. 

 

 

 

În data de 28 martie a.c., membrii Parlamentului au adoptat rezoluţia 

legislativă referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și 

a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman. 

Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul juridic iniţial care a protejat 

sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate 

consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Actualele 

prevederi urmăresc să asigure accesul universal la apa destinată consumului 

uman în Uniune. Deputaţii europeni au considerat necesar să se identifice 

cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă, respectiv: 

să nu conțină microorganisme, paraziți și substanțe care, în anumite cazuri, 

să reprezinte un potențial pericol pentru sănătatea umană). 

Calitatea apei de la robinet 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0320+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0320+0+DOC+PDF+V0//RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&from=RO
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Normele europene în vigoare prevăd că „orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale 

de bună calitate, inclusiv la apă”, precum şi obligaţia de a combate problema accesului la apă la nivel 

național. Cu toate acestea, statele membre dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește tipul de 

măsuri care urmează să fie puse în aplicare. Printre acţiunile care pot îmbunătăți accesul universal la 

apa destinată consumului uman se numără amplasarea de surse de apă cu acces liber în orașe, 

încurajarea furnizării gratuite a apei destinate consumului uman în clădirile publice și în restaurante 

şa. 

Având în vedere principiul recuperării costurilor prevăzut în Directiva 2000/60/CE, statele membre 

trebuie să îmbunătățească accesul la apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, fără a 

compromite alimentarea cu apă de calitate la prețuri rezonabile. 

Scopul unei mai bune informări a consumatorilor ar trebui să fie creșterea încrederii cetățenilor în 

apa care le este furnizată, precum și în serviciile de aprovizionare cu apă. Astfel va crește consumul 

apei de la robinet şi se vor reduce deșeurile de plastic, emisiile de gaze cu efect de seră. 

Adoptarea rezoluţiei încheie prima lectură în Parlament. Negocierile interinstituţionale vor începe 

în noua legislatură a Parlamentului, după alegerile europene din luna mai 2019. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060&from=RO
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În contextul exercitării de către România a 

Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul 

transporturilor a organizat Reuniunea informală a 

miniștrilor transporturilor din Europa.  

La eveniment au participat ministrul transporturilor, 

Alexandru – Răzvan Cuc, miniștrii și secretari de stat din 

domeniul transporturilor din statele membre UE, membru 

al Comisie Europene responsabil pentru transporturi, dna 

Violeta Bulc și alți înalți reprezentanți ai Comisiei și 

Consiliului Uniunii Europene. 

Agenda de lucru a cuprins teme precum: 

multimodalitatea, durabilitatea și infrastructura. 

Prima sesiune de lucru a fost deschisă de către dna  Violeta Bulc şi a fost dedicată unei prezentări 

generale a evoluției în ultimii 4 ani din domeniul multimodalității din perspectiva reglementărilor, 

recomandărilor, standardelor și investițiilor din domeniu. 

A doua sesiune, "Viitorul mobilității în UE", s-a concentrat asupra rolului digitalizării în planificarea 

și gestionarea unei strategii europene pentru o mobilitate durabilă și o mai bună coordonare a 

eforturilor statelor membre de reducere a emisiilor de gaze. Cu această ocazie Grațiela Leocadia 

Gavrilescu, vicepremier și ministrul român al mediului, a fost invitată să participe la dezbaterea pe 

tema "Strategia Uniunii Europene pe termen lung privind schimbările climatice (LTS)". 

Participanții la discuții au evidențiat importanța măsurilor luate în cadrul politicii de transport 

pentru reducerea emisiilor la nivel european și internațional în contextul  provocărilor generate de  

impactul negativ al acestora asupra climei. Multe intervenții s-au axat pe măsurile posibile care trebuie 

luate pentru decarbonizarea transportului, cum ar fi: promovarea combustibililor alternativi, 

digitalizarea, o mai bună planificare a serviciilor, preluarea noilor tehnologii într-un mod neutru și 

acordarea de stimulente pentru utilizarea transportului public sau a bicicletelor. 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR TRANSPORTURILOR 

26-27 martie 2019, București - Palatul Parlamentului 
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A treia sesiune de lucru a avut ca subiect central 

„Îmbunătățirea conectivității și coeziunii prin intermediul rețelei 

TEN-T". Realizarea unei rețele transeuropene de transport extinsă 

şi conectată va contribui la consolidarea coeziunii teritoriale, la 

accesibilitatea și conectivitatea tuturor regiunilor Uniunii, inclusiv a 

regiunilor periferice. În același timp, va stimula investițiile, va 

reduce decalajele de dezvoltare şi va asigura tranziția către o 

mobilitate prietenoasă cu mediul. În cadrul lucrărilor statele 

membre au salutat inițiativa Comisiei Europene de a începe procesul 

de revizuire a Regulamentului TEN-T. În urma prezentării făcute de 

dr. Carlo Secchi (coordonatorul european al Coridorului Atlantic 

TEN-T), participanții au considerat  că pentru promovarea 

proiectelor prioritare sunt necesare investiții majore care trebuie 

susținute atât prin granturi, cât și prin  instrumente financiare.  

Președinția română a Consiliului UE a primit felicitări pentru 

înțelegerea comună la care s-a ajuns cu Parlamentul European cu privire la Regulamentul pentru 

Interconectarea Europei (CEF 2.0)  

În timpul prânzului de lucru, a fost abordat un alt  subiect de actualitate referitor la siguranța 

rutieră. Coordonatorul european pentru siguranța rutieră, Matthew Baldwin, a subliniat importanța 

reducerii numărului de morți și răniri grave, evidențiind totodată voința politică pentru punerea în 

aplicare a „viziunii zero”. Aceasta presupune măsuri concrete de îmbunătățire a comportamentului 

uman, a condițiilor tehnice pentru autovehicule precum și a calității infrastructurii. De asemenea, 

legislația europeană recent actualizată, cum ar fi directiva privind gestionarea siguranței infrastructurii 

rutiere sau regulamentul privind siguranța vehiculelor, au o importanță vitală pentru cetățenii UE. 

În încheierea evenimentului, ministrul transporturilor Alexandru – Răzvan Cuc a declarat: 

 „ (...) Reuniunea de astăzi a avut ca obiectiv identificarea unor soluții pentru o abordare 

complexă a transportului european. Promovarea multimodalității poate conduce la o viziune cu 

noi soluții pentru sporirea calității vieții cetățenilor europeni”.  
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Ministerul Tineretului și Sportului a organizat, în 

marja evenimentelor dedicate deținerii de către 

România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, 

Conferința pentru tineret a Uniunii Europene, cel mai 

mare eveniment destinat tinerilor din Europa și din afara 

spațiului european. 

La reuniune au participat ministrul tineretului și 

sportului Bogdan Matei precum și reprezentanți ai 

ministerelor, ai instituțiilor europene și internaționale 

din domeniile tineret și piața muncii din statele membre 

ale Uniunii Europene,  din țările Parteneriatului Estic și 

din Balcanii de Vest. 

Agenda de lucru a reuniunii a cuprins, pe de o parte, tema privind „Tinerii și viitorul pieței muncii” 

iar pe de altă parte, promovarea unui dialog mai bun între autorități și tineri, potrivit recomandărilor 

din cadrul Strategiei UE pentru tineret (2019-2027).  

Ocuparea forței de muncă este una dintre cele mai importante preocupări ale tinerilor și totodată 

domeniul în care tinerii consideră că UE ar trebui să acționeze. Prin urmare, Președinția română a 

Consiliului UE a considerat că este important ca tinerii să se implice în mod direct și să se prezinte 

soluțiile lor pentru îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente. 

În acest context, ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, a declarat : 

„(…) problema locurilor de muncă de calitate pentru toți tinerii este foarte importantă pentru 

noi și reprezintă una dintre prioritățile noastre. Este foarte important ca tinerii să fie angajați în 

locurile de muncă pentru care s-au pregătit. Avem o bună și strânsă colaborare cu ministerele de 

resort, care se ocupă de muncă și de educație.”  

      În continuare, acesta a prezentat un document referitor la noul dialog al UE cu tinerii care 

integrează și obiectivele europene pentru tineret. Participanții la dezbateri au fost invitați să identifice 

CONFERINȚA PENTRU TINERET A UNIUNII EUROPENE 

25-28 martie 2019, București - Biblioteca Națională a României 
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acele instrumente inovatoare care să îi angajeze pe tineri într-un dialog de calitate cu autoritățile 

publice. 

În finalul discuțiilor, ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei, a conchis: 

 ”(…) sunt convins că dezbaterile conferinței din această săptămână vor avansa soluții pentru 

a gestiona cu succes viitorul tinerilor în domeniul muncii, demonstrând că la București a avut loc 

o primă etapă importantă dintr-un Dialog al UE de calitate cu tinerii”  

Tema dezbaterilor din cadrul ultimei zile a  Conferințe de tineret a UE  a fost „Tinerii în dialog cu 

autoritățile: rolul tinerilor în viitorul UE”. La eveniment au participat vicepremierul Ana Birchall, 

comisarul european pentru educație cultură tineret și sport Tibor Navracsics, ministrul tineretului şi 

sportului, Bogdan Matei, şefa Departamentului de tineret din cadrul Consiliului Europei, Antje 

Rothemund, şi preşedintele Forumului European al Tineretului, Carina Autengruber. 

În intervenţia sa, dna Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă, care a 

evidențiat importanța susținerii tinerilor prin intermediul programelor menite să-i pună în valoare. 

 „(…) Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a țării. Programul de guvernare pe 

care îl punem în aplicare acordă un rol fundamental tinerilor, prin măsuri și strategii menite să 

pună în valoare ambiția, profesionalismul și entuziasmul tinerilor. Am demarat programe care pun 

în prim-plan tinerii, am alocat resurse astfel încât să asigurăm noilor generații un viitor aici, acasă, 

în România. Inițiative de succes precum Start-up Nation, programe de integrare a tinerilor pe 

piața muncii sau Programul de Internship al Guvernului, pentru a da un exemplu drag mie, sunt 

numai câteva dintre măsurile care au avut rezultate remarcabile și care au fost receptate favorabil 

de un număr foarte mare de tineri”. 

 

 

 



32 

 
 

 

 SIGURANŢA RUTIERĂ

 

În data de 26 martie 2019, Parlamentul European, 

Consiliul UE şi Comisia Europeană au ajuns la un acord 

provizoriu referitor la revizuirea regulamentului privind 

siguranţa rutieră. 

În ultimii ani, UE a introdus o serie de măsuri 

obligatorii care au contribuit la reducerea accidentelor 

rutiere soldate cu decese (90% dintre acestea fiind 

cauzate de erori umane). Actualele măsuri includ sisteme 

electronice de control al stabilității vehiculelor, precum și 

sisteme avansate de frânare de urgență și sisteme de 

avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație, la camioane și 

autobuze, sistemele care reduc unghiurile moarte periculoase la camioane și autobuze și tehnologiile 

care avertizează conducătorul auto în caz de somnolență sau de neatenție. Acestea vor reduce numărul 

accidentelor, vor deschide calea spre o mobilitate tot mai conectată și mai automatizată și vor stimula 

inovarea și avantajul competitiv global al industriei europene a autovehiculelor. 

Prin măsurile propuse de Comisia Europeană se estimează că vor fi salvate peste 25.000 de vieţi 

şi vor fi evitate cel puţin 140.000 de vătămări corporale grave, iar bicicliștii și pietonii vor fi mai bine 

protejați până în anul 2038, astfel ca obiectivul UE pe termen lung, de a ajunge la aproape zero decese 

și vătămări corporale grave până în 2050, ar putea fi îndeplinit. 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_286_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_286_RO_ACTE_f.pdf
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Dna Elżbieta Bieńkowska, membru al Comisiei Europene responsabil pentru piața internă, 

industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: 

 „(…) Putem avea același impact ca atunci când au fost introduse centurile de siguranță. Multe 

dintre noile elemente există deja, în special în vehiculele de lux. Acum ridicăm nivelul de siguranță 

în ceea ce privește toate vehiculele și deschidem calea spre o mobilitate tot mai conectată și mai 

automatizată în viitor (…).” 

Majoritatea tehnologiilor vor deveni obligatorii pentru noile modele9 începând din luna mai 2022 

și pentru modelele existente din mai 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Sunt avute în vedere mașinile care nu au fost proiectate încă. 
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La 22 martie a.c., în acord cu reprezentanții Regatului Unit, liderii UE deciseseră extinderea 

articolului 50, ceea ce însemnase că, la momentul respectiv, existau două posibilități: în cazul în care 

Camera Comunelor va fi aprobat acordul de retragere, aceasta va avea loc la 22 mai 2019,  iar în 

cazul în care parlamentarii britanici vor fi respins din nou acordul, retragerea va avea loc nu mai târziu 

de 12 aprilie 2019. În această situație, Regatului Unit va trebui să ia o decizie în ceea ce privește 

organizarea alegerilor pentru Parlamentul European. Organizarea alegerilor europarlamentare este 

privită cu scepticism de unii lideri britanici, dar președintele Consiliului European, Donald Tusk, a 

subliniat că respingerea participării la alegeri ar însemna trădarea celor „(...) șase milioane de oameni 

care au semnat petiția pentru revocarea articolul 50…[celor] un milion de oameni care au votat 

«pentru». Ei pot simți că nu sunt suficient reprezentați de Parlamentul Regatului Unit, dar trebuie să 

simtă că sunt reprezentați de dvs în această cameră. Pentru că sunt europeni.” 

Ca urmare, în Camera Comunelor fusese votat un instrument cu putere de lege pentru a schimba 

data Brexitului din Actul de Retragere din Uniunea Europeană de pe 29 martie, pe 22 mai sau pe 12 

aprilie a.c. Pe de altă parte, nici una dintre cele opt propuneri legate de modalitatea de retragere din 

BREXIT 

EVENIMENTE RECENTE 

Parlamentul britanic a votat pentru a treia oară împotriva Acordului de retragere. 

Ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană este preconizată a avea loc la 12 

aprilie a.c. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/27/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-march-european-council-meetings/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/27/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-march-european-council-meetings/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/27/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-march-european-council-meetings/
https://www.parliament.uk/business/news/2019/march/lords-eu-exit-regulations-27-march/
https://www.parliament.uk/business/news/2019/march/lords-eu-exit-regulations-27-march/
https://www.parliament.uk/business/news/2019/march/whats-next-for-brexit-house-of-commons-holds-indicative-votes/
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UE nu obținuse majoritatea voturilor. Moţiunile respective vizaseră: părăsirea UE fără acord; un acord 

consolidat, pe modelul relaţiei Norvegiei cu UE, care ar include apartenenţa la piaţa unică europeană 

şi un aranjament vamal; rămânerea Regatului Unit ca membru al Spaţiului Economic European şi o 

nouă candidatură pentru a se alătura Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; un acord care să includă, 

drept condiţie minimă, angajamentul de a negocia o uniune vamală largă, permanentă şi cuprinzătoare 

cu UE; o relație economică strânsă cu UE, care să includă o uniune vamală cuprinzătoare şi o aliniere 

apropiată la piaţa unică; revocarea articolului 50, în cazul în care Parlamentul nu aprobă o retragere 

fără acord; un referendum de confirmare care să aprobe acordul privind Brexitul înaintea ratificării 

sale de către Parlament; regimuri preferenţiale contingente, un proces de gestionare a situaţiei în 

cazul în care nu se ajunge la un acord de retragere cu UE. 

Miniștri ai cabinetului May consideraseră această situație drept semn al faptului că acordul semnat 

de Theresa May ar fi cea mai bună opțiune. 

Toate calculele au fost răsturnate prin cel de al treilea vot negativ pe care membrii Camerei 

Comunelor l-au dat Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Până la 12 aprilie 

a.c., Consiliul a cerut să opteze pentru calea de urmat pentru părăsirea UE.  

La 29 martie, Comisia Europeană și-a exprimat regretul față de acest vot, subliniind din nou că 

Regatul Unit, care va părăsi Uniunea la 12 aprilie, trebuie să indice modalitatea în care o va face.  

„ (...) O retragere fără acord pe 12 aprilie este acum un scenariu probabil. UE se pregătește 

pentru acest lucru începând din decembrie 2017. (...) UE va rămâne unită. Beneficiile acordului de 

retragere, inclusiv o perioadă de tranziție, nu vor fi posibile în nici un caz în situația retragerii fără 

acord.”- reiese din comunicatul de presă emis de Comisia Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parliament.uk/business/news/2019/march/whats-next-for-brexit-house-of-commons-holds-indicative-votes/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1914_en.htm
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La 28 martie 2019, Curtea de justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauza C-

405/16P Germania/Comisia Europeană. 

 

Starea de fapt 

La 28 iulie 2011, legiuitorul german a adoptat Legea privind noua reglementare a cadrului juridic 

pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile (Gesetz zur Neuregelung des 

Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien - EEG), care a 

produs efecte juridice în perioada 1 ianuarie 2012 - 31 iulie 2014. Legea și-a propus să sporească 

consumul de energie electrică din surse regenerabile și din gaz de mină. Legea garanta un preț mai 

mare decât prețul pieței producătorilor acestui tip de energie10. Întreprinderile mari consumatoare de 

energie electrică din industria producătoare puteau să beneficieze de o plafonare a acestei contribuții, 

pentru a le proteja competitivitatea la scară internațională. Contribuția EEG trebuia să fie plătită 

operatorilor de rețele de transport interregional  de înaltă și de foarte înaltă tensiune care erau  obligați 

să comercializeze energie electrică EEG11.  

La 18 decembrie 2013, Comisia Europeană a hotărât să deschidă procedura oficială de investigare 

cu privire la măsurile cuprinse în EEG din 2012. Prin Decizia (UE) 2015/1585, Comisia Europeană a 

apreciat că EEG din 2012 cuprinde două tipuri de avantaje selective care pot fi calificate ca fiind 

ajutoare de stat, în sensul art. 107 alin. (1) TFUE. În acest sens, pe de o parte, s-a reținut sprijinul 

pentru producția de energie electrică din surse de energie regenerabile și din gaz de mină, care garanta 

producătorilor de energie electrică EEG, prin intermediul tarifelor fixe și al primelor de piață, un preț 

pentru energia electrică mai mare decât cel al pieței și, pe de altă parte, s-a avut în vedere sistemul 

                                                           
10 De la 1 august 2014, legea a fost înlocuită prin EEG 2014, pe care Comisia a aprobat-o prin decizia 23 iulie 2014. În acest sens, a se 
vedea comunicatul de presă al Comisiei IP/14/867. 
11 Contribuția EEG reprezintă eventuala diferență dintre prețul obținut de operatorii de rețele de transport interregional de înaltă și de 
foarte înaltă tensiune aflați în amonte (OTS) pe piața spot a bursei de energie electrică EEG pe care o injectează în rețeaua lor și sarcina 
financiară pe care le-o impune obligația legală de a plăti această energie electrică la tarifele stabilite prin lege, diferență pe care OTS au 

dreptul să o solicite furnizorilor care aprovizionează clienții finali. 

HOTĂRÂREA CJUE ÎN CAUZA C-405/16P GERMANIA/COMISIA EUROPEANĂ 

28 martie 2019 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212326&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6414432
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d147bc78-6349-11e5-9317-01aa75ed71a1/language-ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-867_en.htm
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de compensare special, în temeiul căruia contribuția EEG putea fi redusă pentru marii consumatori de 

energie. 

 

Starea de drept 

În 2015, Germania a formulat o acțiune împotriva  acestei  decizii  în  fața Tribunalului  Uniunii  

Europene, acțiune pe care Tribunalul a respins-o prin Hotărârea din 10 mai 201612. Tribunalul Uniunii 

Europene a apreciat că măsurile fuseseră instituite prin lege și că erau imputabile statului german. De 

asemenea, a considerat că stabilirea unui sistem de compensare special instituie un avantaj în 

beneficiul marilor consumatori de energie electrică din industria producătoare (MCE). Tribunalul UE a 

arătat că acest sistem salvgardează marii consumatori de energie de cheltuielile de funcționare pe 

care, în mod normal, ar fi trebuit să le suporte. De asemenea, s-a arătat că  mecanismul instituit prin 

EEG din 2012 - atât sistemul de sprijin pentru producătorii de EEG, cât și sistemul de compensare 

special pentru MCE - implică resurse de stat, în sensul art. 107 alin. (1) TFUE. 

În aceste condiții, Germania a declarat recurs împotriva hotărârii în fața Curții de Justiție, 

solicitând cu titlu principal, anularea în totalitate a hotărârii atacate și admiterea acțiunii sale 

îndreptate împotriva deciziei în litigiu, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal 

și obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.  

 

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Potrivit Curții, Tribunalul a conchis, în mod eronat, că fondurile generate de contribuția EEG 

constituiau resurse de stat. Distincția stabilită în această dispoziție între „ajutoarele acordate de state” 

și ajutoarele acordate „prin intermediul resurselor de stat” nu înseamnă că toate avantajele consimțite 

de un stat constituie ajutoare, indiferent dacă sunt sau nu finanțate prin intermediul resurselor de 

stat, ci vizează doar includerea în această noțiune a avantajelor care sunt acordate direct de stat, 

precum și a celor care sunt acordate prin intermediul unui organism public sau privat, desemnat sau 

înființat de acest stat13. Astfel, dreptul Uniunii nu poate admite ca simplul fapt de a crea instituții 

autonome însărcinate cu distribuirea de ajutoare să permită eludarea normelor privind ajutoarele de 

                                                           
12 Hotărârea Tribunalului din 10 mai 2016 în cauza Germania/Comisia(T-47/15). 
13 Hotărârea din 13 martie 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punctul 58, precum și Hotărârea din 30 mai 2013, Doux 

Élevage și Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, punctul 26. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-47/15
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stat14. Din jurisprudența Curții rezultă că nu este necesar să se stabilească, în toate cazurile, că a avut 

loc un transfer de resurse de stat pentru ca avantajul acordat uneia sau mai multor întreprinderi să 

poată fi considerat ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) TFUE15.  

Curtea a statuat că o măsură care constă, în special, într-o obligație de a achiziționa energie 

electrică poate intra sub incidența noțiunii „ajutor” chiar dacă nu implică un transfer de resurse de 

stat16.  Art. 107 alin.(1) TFUE cuprinde toate mijloacele pecuniare pe care autoritățile publice le pot 

utiliza, în mod efectiv, pentru a susține întreprinderile, fără a fi relevant dacă aceste mijloace fac sau 

nu parte, în mod permanent, din patrimoniul statului. Chiar dacă sumele aferente măsurii de ajutor în 

discuție nu sunt de manieră permanentă în posesia trezoreriei publice, faptul că rămân în mod constant 

sub control public și, așadar, la dispoziția autorităților naționale competente este suficient pentru ca 

ele să fie calificate drept „resurse de stat”17. S-a constatat că lipsește un element necesar pentru 

calificarea drept „ajutor” a avantajelor care rezultă din mecanismele instituite prin EEG 201218. Pe de 

o parte, contribuția EEG nu poate fi asimilată unei taxe, dat fiind că EEG  2012  nu obligă furnizorii 

care aprovizionează clienții finali să repercuteze asupra acestora din urmă cuantumurile plătite cu titlu 

de contribuție EEG. Faptul că, „în  practică”, sarcina  financiară care rezultă din contribuția EEG era 

repercutată asupra clienților finali nu este suficient în această privință. Pe de altă parte, Tribunalul nu 

a stabilit că statul deținea o putere de dispoziție asupra fondurilor generate de contribuția EEG și nici 

măcar că el exercita un control public asupra operatorilor de rețele de transport interregional de înaltă 

și de foarte înaltă tensiune aflați în amonte însărcinați cu gestionarea acestor fonduri. Curtea a 

subliniat că împrejurarea prin care fondurile provenite din contribuția  EEG sunt destinate exclusiv 

finanțării sistemelor de sprijin și de compensare, în temeiul dispozițiilor EEG 2012, tinde mai degrabă 

să demonstreze tocmai că statul nu era în măsură să dispună de aceste fonduri, adică să decidă o 

destinație diferită în privința lor. În plus, deși elementele reținute de Tribunal au permis să se 

concluzioneze că autoritățile publice exercită un control asupra bunei aplicări a EEG 2012, ele nu 

permit să se rețină existența unui control public asupra fondurilor generate de contribuția EEG.  

                                                           

14 Hotărârea din 16 mai 2002, Franța/Comisia, C-482/99, EU:C:2002:294, punctul 23, și Hotărârea din 9 noiembrie 2017, 

Comisia/TV2/Danemarca, C-656/15 P, EU:C:2017:836, punctul 45. 

15 Hotărârea din 16 mai 2002, Franța/Comisia, C-482/99, EU:C:2002:294, punctul 36, și Hotărârea din 30 mai 2013, Doux Élevage și 

Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, punctul 34. 

16 Hotărârea din 19 decembrie 2013, Association Vent De Colère! și alții, C-262/12, EU:C:2013:851, punctul 19, precum și Hotărârea din 

13 septembrie 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, punctul 24. 

17 Hotărârea din 16 mai 2002, Franța/Comisia, C-482/99, EU:C:2002:294, punctul 37, și Hotărârea din 13 septembrie 2017, ENEA, C-

329/15, EU:C:2017:671, punctul 25. 
18 Pentru ca avantajele să poată fi calificate drept „ajutoare” trebuie, pe de o parte, să fie acordate direct sau indirect prin 
intermediul unor resurse de stat și, pe de altă parte, să fie imputabile statului. 
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În concluzie, Curtea a constatat că nu s-a demonstrat de către Comisie că avantajele prevăzute 

de EEG 2012 au implicat resurse de stat care s-au constituit în ajutoare de stat. În consecință, Curtea 

a anulat nu numai hotărârea Tribunalului, ci și decizia Comisiei, și a obligat Comisiei la plata 

cheltuielilor de judecată aferente atât procedurii de recurs, cât și procedurii în primă instanță. 
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