
DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIŞA DE INFORMARE 

Calea către o planetă sănătoasă pentru toți 

Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                    ENV 2 

1. Data adoptării: 12.05.2021, responsabil: Frans Timmermans vicepreședinte executiv al 

Comisiei Europene responsabil cu punerea în aplicare a Pactului ecologic European și a Legii 

europene privind clima 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă 

sănătoasă pentru toți - Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei 

și solului” 

3. Date de identificare: COM(2021)400 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual: la 12.05.2021 a fost transmisă Consiliului și Parlamentului European; 

La Parlamentul European: se află în etapa pregătitoare 

 Comisia competentă cu adoptarea raportului este Comisia pentru mediu, sănătate publică și 

siguranța alimentară (ENVI) Comisiile sesizate pentru aviz: Comisia pentru afaceri externe 

(AFET); Comisia pentru dezvoltare (DEVE); Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL),Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) , Comisia pentru piața 

internă și protecția consumatorilor (IMCO) ,Comisia pentru transporturi și turism (TRAN) , 

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(AGRI) . 

6.       Evoluții viitoare: Comitetul economic și social european (CESE): potrivit notei NAT/830  

raportul privind Planul de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și 
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1. Context 

Obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării este o țintă transversală care contribuie 

la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și la realizarea neutralității climatice până în 

2050, în sinergie cu obiectivele privind economia verde, circulară și de refacere a biodiversității. 

Acesta face parte integrantă din Pactul verde european   și din numeroase inițiative ale acestuia, 
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precum și din alte inițiative1 iar Comisia Europeană va continua să-l includă și în propunerile 

strategice viitoare. 

Pactul verde european a anunțat principale acțiuni privind reducerea la zero a poluării: 

Strategia chimică pentru promovarea sustenabilității – pentru o mai bună protecție a 

cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. 

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării pentru o mai bună prevenire, 

remediere, monitorizare și raportare a poluării. 

Revizuirea măsurilor de combatere a poluării provenite de la instalațiile industriale mari – 

pentru a se asigura că acestea sunt în concordanța cu politicile privind clima, energia și economia 

circulară. 

Raportul nr 21/2019 al Agenției europene a mediului (AEM) „Mediu sănătos, viață 

sănătoasă: modul în care mediul influențează sănătatea și bunăstarea în Europa”, evidențiază 

modul în care calitatea mediului în Europa joacă un rol esențial în determinarea sănătății și 

bunăstării noastre. Poluarea aerului este principalul factor de mediu care provoacă boli, 

aproximativ 400 000 de decese premature fiind atribuite anual poluării aerului înconjurător iar 

poluarea fonică provoacă 12.000 de decese premature anual și 48.000 de noi cazuri de cardiopatie 

ischemică, precum și 6,5 milioane de cazuri de perturbarea cronică a somnului. Raportul atrage 

atenția asupra inegalităților în materie de sănătate datorate factorilor de mediu, subliniind faptul 

că persoanele vulnerabile și cele din comunitățile defavorizate din punct de vedere social sunt cel 

mai grav afectate de factorii de stres ecologici. Totodată, raportul promovează soluțiile ecologice 

care vor oferi un beneficiu triplu: asupra sănătății, mediului și societății. 

La 11 noiembrie 2020 Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă cu privire 

la planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, majoritatea respondenților fiind de părere 

că actorii societali relevanți nu depun suficiente eforturi și că UE și guvernele naționale trebuie să 

ia măsuri. Intensificarea acțiunii la nivel internațional, o mai bună punere în aplicare a legislației 

în materie de poluare, promovarea educației formale și influențarea schimbărilor comportamentale 

au fost identificate drept cele mai eficace direcții de urmat. 

La 12 mai 2021 Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune al UE „Către reducerea la 

zero a poluării aerului, apei și solului” – un rezultat esențial al Pactului verde european și 

principalul subiect al Săptămânii verzi a UE din acest an.  

 

 

 

                                                 
1 Propunerea Comisiei privind Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 COM(2020) 

562;Strategia de adaptare la schimbările climatice COM(2021)82;Pactul climatic COM(2020)788;Inițiativele privind energia curată: Strategia UE 

pentru integrarea sistemului energetic COM(2020)299, Un val de renovări pentru Europa COM(2020)662, O strategie pentru hidrogen 

COM(2020)301, Strategia UE de reducere a emisiilor de metan COM(2020)663, 
Strategia UE privind valorificarea potențialului energiei din surse regenerabile COM(2020)741, Propunerea de regulament privind liniile directoare 

pentru infrastructurile energetice transeuropene COM(2020)824;Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă COM(2020)789;Planul de 

acțiune privind economia circulară COM(2015)614;Strategia privind biodiversitatea COM(2020)380;Strategia „De la fermă la consumator” 
COM(2020)381;Actualizarea noii Strategii industriale 2020 COM(2021)350;Strategia UE privind produsele farmaceutice strategia UE privind 

produsele farmaceutice COM(2020)761;Planul de acțiune european pentru combaterea cancerului COM(2021)44;Noua agendă privind 

consumatorii COM(2020)696; 
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2. Prezentarea propunerii: 

Documentul oferă orientările necesare pentru integrarea prevenirii poluării în toate 

politicile relevante ale UE, pentru a intensifica punerea în aplicare a legislației UE și pentru a 

identifica posibilele lacune de reglementare care trebuie remediate. Viziunea pentru 2050 

urmărește ca poluarea aerului, a apei și a solului să fie redusă la niveluri care nu mai sunt 

considerate dăunătoare sănătății umane și ecosistemelor naturale, respectă limitele cărora planeta 

le poate face față, creând astfel un mediu ne-toxic. Astfel, Planul de acțiune al UE: „Către 

reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” propune o serie de obiective-cheie pentru 

2030:  

- reducerea cu cel puțin 55% a numărul de decese premature cauzate de poluarea 

aerului, față de 2005;  

- reducerea cu 50% a deșeurilor de plastic din mări și cu 30% a micro-plasticelor 

eliberate în mediu, față de 2016;  

- reducerea cu 50% a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice (ani 

de bază diferiți: 2012-2015/nutrienți; 2011-2017/pesticide și 2018/antimicrobieni);  

- reducerea cu 25% a ecosistemelor UE în care poluarea aerului amenință 

biodiversitatea, față de 2005;  

- reducerea cu 30% a numărului de persoane afectate de zgomotul de la transport, 

față de 2017;  

- reducerea semnificativă a generării de deșeuri și cu 50% a deșeurilor municipale 

(anul de bază urmează să fie definit).  

Comisia Europeană are în vedere consolidarea instrumentelor de monitorizare și 

raportare pentru a asigura aplicarea și respectarea măsurilor; își propune totodată o abordare 

integrată care să utilizeze legăturile/conexiunile dintre diverse sectoare/măsuri pentru o mai mare 

coerență și pentru reducerea poluării la sursă.  

Comunicarea include o serie de blocuri tematice: îmbunătățirea sănătății și bunăstării 

umane și factorii care vor conduce la atingerea obiectivelor: o implementare corectă și o punere în 

aplicare mai strictă, stimularea schimbării la nivelul societății pentru poluare zero, promovarea 

unei schimbări la nivel mondial pentru poluare zero și monitorizarea progresului, anticiparea 

tendințelor și integrarea aspectelor privind poluarea zero.  

De asemenea, include 9 acțiuni emblematice menite să asigure corelarea cu alte inițiative 

și o abordare sinergică:  

- reducerea inegalităților din sănătate prin poluare zero;  

- susținerea acțiunilor pentru poluare zero la nivel urban;  

- promovarea poluării zero la nivel regional; 

- facilitarea alegerii unor soluții cu poluare zero;  

- îmbunătățirea aplicării măsurilor privind poluarea zero de o manieră coroborată;  

- prezentarea de soluții privind poluarea zero pentru clădiri;  

- lansarea unor laboratoare pentru soluții digitale ecologice și poluare zero 

inteligentă;  

- minimizarea amprentei UE privind poluarea externă; 

- un cadru de monitorizare și perspective privind poluarea zero  



Anexa 1 a Planului de acțiune prezintă un calendar, pentru 2021-2024, cu 33 de măsuri 

legislative și non-legislative cheie dintre care: revizuirea Directivelor privind calitatea aerului2 

(2022); revizuirea Directivei privind emisiile industriale (2021/2022); revizuirea Directivei 

privind tratarea apelor urbane reziduale (2022); revizuirea Directivei privind protecția apelor 

subterane, (2022); revizuirea Directivei privind mediul marin (2022/2023); revizuirea 

Regulamentului privind mercurul (2022). 

Planul de acțiune este însoțit de două documente de lucru: Cadrul de monitorizare și 

perspective privind poluarea zero SWD(2021)141 și, respectiv, documentul privind soluțiile 

digitale pentru reducerea la zero a poluării SWD(2021)140 . 

  În ceea ce privește Cadrul de monitorizare și perspective privind poluarea zero, acesta 

se va baza, în principiu, pe datele și sistemele de monitorizare și raportare existente. Comisia are 

în vedere o abordare care să îmbunătățească accesibilitatea datelor, precum și să evidențieze 

sinergiile dintre diverse domenii/sectoare/măsuri pentru a putea preveni, reduce/limita sau 

ameliora poluarea la sursă.  

  Documentul privind soluțiile digitale are caracter informativ și compilează o serie de 

exemple și bune practici în domeniu. Comisia încearcă astfel să răspundă solicitărilor statelor 

membre din cadrul discuțiilor privind adoptarea Concluziilor Consiliului privind digitalizarea și 

mediul, (Consiliul Mediu, 17 decembrie 2020). Comisia va lansa o Platformă privind poluarea 

zero, care să faciliteze dialogul între părțile interesate, atât din mediul privat cât și public.  

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

3.1. Președinția slovenă a Consiliului UE 

Una dintre prioritățile președinției slovene este punerea în aplicare a celor două instrumente 

de finanțare, Next Generation EU și Mecanismul de redresare și reziliență, pentru accelerarea 

tranziției ecologice și digitale care vor crea locuri de muncă, vor consolida reziliența societății și 

vor asigura un mediu sănătos. Această prioritate va contribui la îndeplinirea obiectivului UE de a 

deveni neutra din punct de vedere climatic până în 2050 și de a reduce emisiile de gaze cu efect de 

seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990.Președinția slovenă va 

depune eforturi pentru transpunerea obiectivelor stabilite în legislația europeană și pentru a le 

susține în cadrul COP26 (Conferința părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice) de la Glasgow, 31octombrie-12 noiembrie a.c. 

3.2. Consiliul UE 

  La 10 iunie 2021, Consiliul UE a adoptat concluziile de aprobare a Strategiei UE privind 

adaptarea la schimbările climatice care prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să devină 

o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale 

schimbărilor climatice până în 2050. În concluziile sale Consiliul: 

- recunoaște importanța legăturii dintre climă și apă și subliniază rolul important al 

soluțiilor bazate pe natură în consolidarea rezilienței la schimbările climatice, contribuind la 

menținerea sau îmbunătățirea biodiversității, precum și la protejarea și refacerea ecosistemelor; 

- sprijină eforturile strategiei de a integra adaptarea în politicile macrobugetare și 

invită Comisia, în consultare cu statele membre, să analizeze modalități de măsurare și gestionare 

                                                 
2  Directiva 2004/107/CE și Directiva 2008/50/CE 
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a riscurilor pe care le reprezintă schimbările climatice pentru finanțele publice. De asemenea, 

susține elaborarea unui cadru care să încurajeze utilizarea asigurărilor ca mecanism de transfer al 

riscurilor pentru a absorbi pierderile financiare legate de schimbările climatice; 

- subliniază rolul important al consolidării rezilienței la schimbările climatice în 

redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19; 

- sprijină obiectivul strategiei de a intensifica acțiunile internaționale privind 

adaptarea, în conformitate cu Acordul de la Paris, reconfirmând angajamentul UE de mobilizare a 

finanțării internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice. 

3.3. Comitetul european al regiunilor (CoR)   

În cadrul celei de-a 139-a sesiune plenară, din 30 iunie-2 iulie 2020, a adoptat avizul 

prospectiv privind „Viitorul politicii UE în domeniul aerului curat, în contextul obiectivului 

ambițios de reducere a poluării la zero”. 

Textul avizului:  

 subliniază importanța includerii învățămintelor desprinse din pandemia de COVID-

19 în viitoarele politici în contextul unei posibile legături între poluarea aerului și gravitatea 

consecințelor infecției cu virusul care provoacă COVID-19; 

 sprijină intenția exprimată de Comisia Europeană de a propune o aliniere mai 

riguroasă a standardelor de calitate a aerului la orientările OMS, care sunt în curs de revizuire. CoR 

consideră că normele privind emisiile constituie o abordare deosebit de eficace și recomandă, prin 

urmare, să se acorde mai multă atenție înăspririi lor;  

 subliniază necesitatea unui accent mai puternic asupra reglementării emisiilor, 

aceasta fiind o modalitate mai bună de a obține aer curat, prin reducerea emisiilor la sursă 

(prevenirea poluării). Directiva privind plafoanele naționale de emisii stabilește angajamente 

ambițioase de reducere pentru statele membre, însă sunt necesare, de asemenea, reglementări 

sectoriale la nivelul întregii UE. Legislația UE poate garanta condiții de concurență mai echitabile, 

întrucât cerințele mai stricte de reducere a emisiilor la nivel local pot avea efecte economice 

negative. De asemenea, legislația UE ar trebui să prevină deplasarea poluării într-un alt loc. 

3.4. Parlamentul European 

Din 2019 până în prezent, PE a adoptat o serie de rezoluții care susțin viziunea pentru 

2050 al cărei obiectiv este reducerea poluării aerului, a apei și a solului la niveluri care nu mai sunt 

considerate dăunătoare sănătății umane și ecosistemelor naturale: 

 Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la o Europă care 

protejează: aer curat pentru toți; 

 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la schimbările 

climatice - o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 

competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate cu Acordul 

de la Paris  

  Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 

ecologic european; 

  Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la Strategia pentru 

promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice; 

 Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la punerea în 

aplicare a legislației UE privind apa; 

http://cor.europa.eu/ro/
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-00540-00-00-ac-tra-en.docx/content
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0186_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0377_RO.html


 Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la Strategia 

UE privind adaptarea la schimbările climatice; 

 Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la noul plan de 

acțiune privind economia circulară; 

 Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la punerea în 

aplicare a directivelor privind calitatea aerului înconjurător: Directiva 2004/107/CE și Directiva 

2008/50/CE; 

 Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2021 referitoare la un mecanism 

al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC; 

 Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2021 referitoare la protecția 

solului; 

 Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie 

europeană de integrare a sistemelor energetice; 

 Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie 

europeană pentru hidrogen. 

PE a publicat două studii despre poluarea aerului. „Poluarea aerului și COVID-19” are 

scopul de a analiza efectele potențiale ale poluării atmosferice asupra virusului Covid-19, în 

contextul cunoașterii în general a efectelor poluării și a metodelor de ultimă generație pentru 

studierea lor. Studiul abordează mai multe tematici precum: sursele și concentrațiile de poluare a 

aerului, efectele poluării aerului asupra sănătății, accesul la justiție în problemele de mediu și 

recomandările politice. Sunt evidențiate o serie de mesaje-cheie precum: faptul că poluarea aerului 

provoacă boli cronice precum: astmul, boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), boli cardiace 

și diabet zaharat care predispun la internarea pentru tratarea infecției generate de Covid-19; 

poluarea aerului reduce rezistența respiratorie împotriva infecțiilor  bacteriene și virale, altele decât 

infecția cu virusul SARS-CoV-2;  

Cel de-al doilea studiu, „Politica UE în domeniul calității aerului. Implementarea legislației 

UE  selectate”, reprezintă o evaluare a punerii în aplicare a legislației UE privind calitatea aerului3 

în vederea elaborării unui raport de către comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI).Prima parte a evaluării prezintă impactul și sursele poluării atmosferice și 

stabilește domeniul de aplicare pentru măsurile de politică viitoare în domeniu. Partea a-2 a 

studiului  prezintă cadrul de politică stabilit la nivelul UE în vederea asigurării unei mai bune 

calități a aerului în întreaga UE. 

3.5 Poziția României 

România își menține angajamentul ferm față de cadrul juridic internațional elaborat de 

Organizația Națiunilor Unite – Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris și 

Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) care 

plasează schimbările climatice în fruntea agendei ONU.  

                                                 
3 Politica UE privind calitatea aerului se bazează pe trei principalii piloni: primul pilon este compus din cele două directive privind 

calitatea aerului înconjurător Directiva 2004/107/CE și Directiva 2008/50/CE , al doilea pilon se bazează pe Directiva (UE) 

2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, cel de-al treilea pilon conține mai multe acte 

legislative ale UE care reglementează poluarea aerului care provine din surse specifice precum sectorul industrial Directiva 

2010/75/UE privind emisiile industriale sau  sectorul transporturilor-Regulamentul (UE) 2019/631 de stabilire a standardelor de 

performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și Regulamentul (UE) 2019/1242 de stabilire a standardelor de 

performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0382_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0107_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0143_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658216/IPOL_STU(2021)658216_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/654216/EPRS_STU(2021)654216_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/654216/EPRS_STU(2021)654216_EN.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_739_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32019R0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1242&from=RO


România sprijină acțiunea UE în domeniul combaterii schimbărilor climatice și punerea în 

aplicare a priorităților în domeniu la nivel regional, internațional și global. Din această perspectivă, 

sprijină obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050 și punerea în aplicare a Pactului verde 

european . 

Camera Deputaților a adoptat HCD nr.11/10.02.2021 privind opinia referitoare la - O 

strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic COM(2020)301 și HCD 

nr.27/10.03.2021privind adoptarea opiniei referitoare la - Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în 

materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct 

de vedere climatic, în interesul cetățenilor-COM(2020)562. 

 Linkuri utile: 

Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”; 

Ordonare cronologică- Planul de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, 

apei și solului”; 

Pactul ecologic european: Ținta Comisiei Europene  pentru reducerea la zero a poluării 

aerului, apei și solului. 

Studiul Parlamentului european „Poluarea aerului și COVID-19”  

Studiul Parlamentului european „Politica UE în domeniul calității aerului. Implementarea 

legislației UE  selectate” ; 

Texte legislative adoptate Parlamentul european (2019-2021) 

Nota NAT/830 a Comitetul economic și social european (CESE) cu privire la Planul de 

acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”;  

Avizul prospectiv privind „Viitorul politicii UE în domeniul aerului curat, în contextul 

obiectivului ambițios de reducere a poluării la zero”. 

Hotărâri ale Camerei Deputaților adoptate în 2021 

 

 

          

                      Andreea Mihai 

25 august 2021 

https://www.mae.ro/en/node/2134
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173106&frame=0
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174384&frame=0
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-zero-pollution-action-plan
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_2345
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658216/IPOL_STU(2021)658216_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/654216/EPRS_STU(2021)654216_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/zero-pollution-action-plan-air-water-and-soil
https://www.eesc.europa.eu/ro
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-00540-00-00-ac-tra-en.docx/content
http://www.cdep.ro/pls/dic/legis_acte_parlam?cam=2&tip=2&an=2021

