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ACȚIUNI PRIORITARE CU PRIVIRE LA O MAI BUNĂ PUNERE ÎN APLICARE A
POLITICILOR DE MEDIU
Prezenta anexă rezumă acțiunile prioritare cuprinse în cele 28 de rapoarte de țară elaborate în cadrul
EIR1
Stat membru (state
membre)

Acțiuni prioritare
Măsuri pentru o economie circulară
 Consolidarea cadrului de politică în vederea accelerării tranziției spre economia
circulară în toate sectoarele economice, de exemplu în ceea ce privește
economisirea energiei și a apei, reducerea deșeurilor, reciclarea materialelor
și/sau promovarea pieței materiilor prime secundare reciclate.


Adoptarea unor principii ale economiei circulare care să acționeze ca stimulente
pentru măsurile de utilizare eficientă a resurselor și pentru o reciclare sporită,
pentru performanța în domeniul ecoinovării și pentru investițiile în produse și
servicii ecologice.

Gestionarea deșeurilor
 Introducerea de politici noi, implicând inclusiv instrumente economice, pentru a
pune în aplicare în continuare ierarhia deșeurilor, și anume prin promovarea
prevenirii, și pentru a face reutilizarea și reciclarea mai atractive din punct de
vedere economic, și/sau punerea în aplicare a politicilor care sunt deja în vigoare.

AT, BG, CY, CZ, DE, EL,
EE, ES, HR, HU, IE, LV,
MT, PL, PT, RO, SK

AT, CY, EL, HU, IT, MT,
NL, RO, SK

AT, BG, CY, DE, DK,
EE, FI, IE, IT, LT, LU,
LV, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, UK



Îmbunătățirea funcționării sistemelor de răspundere extinsă a producătorilor, în
conformitate cu cerințele minime generale stabilite în Directiva-cadru privind
deșeurile.

AT, CY, CZ, EE, EL, ES,
HR, HU, IT, LT, LV, MT,
PL, RO, SI, SK, UK



Renunțarea la incinerarea deșeurilor reutilizabile sau reciclabile prin eliminarea
treptată a subvențiilor pentru incinerare sau prin introducerea unei taxe de
incinerare. Canalizarea acestor venituri către măsuri de îmbunătățire a gestionării
deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

AT, BE, CZ, DE, DK, EE,
FI, IE, LT, LU, NL, PL,
PT, SE



Introducerea și/sau creșterea treptată a taxelor de depozitare a deșeurilor în vederea
eliminării treptate a depozitării deșeurilor reciclabile și recuperabile. Armonizarea
taxelor de depozitare regionale. Canalizarea veniturilor către măsuri de
îmbunătățire a gestionării deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

CY, CZ, EL, ES, HR, HU,
IT, LT, LV, MT, RO, SI,
SK, UK



Axarea pe punerea în aplicare a obligației de colectare selectivă pentru a crește
ratele de reciclare, inclusiv colectarea deșeurilor biologice. Elaborarea și punerea
în aplicare a standardelor minime de servicii și/sau a programelor de sprijin
pentru municipalități.

BG, CY, CZ, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IE, IT,
LT, LV, MT, PL, PT, RO,
SI, SK, UK



Completarea și actualizarea planului (planurilor) de gestionare a deșeurilor și/sau
a programului (programelor) de prevenire a generării de deșeuri.

ES, FR



Închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri care nu respectă în mod prioritar
cerințele.

BG, CY, EL, ES, IT, PL,
RO, SI, SK



Evitarea construirii unei capacități excesive de infrastructură pentru tratarea
deșeurilor reziduale, cum ar fi stațiile de tratare mecano-biologică,
incineratoarele și depozitele de deșeuri.

CZ, EL, LT, PL, SK

Asigurarea faptului că statisticile privind deșeurile sunt compatibile cu orientările
Eurostat. Furnizarea de date de gestionare a deșeurilor actualizate și
îmbunătățirea coerenței acestora.

CZ, IE, SI



1

Acțiunile prioritare au fost incluse în fiecare raport de țară în funcție de informațiile de care dispune Comisia Europeană, pentru a
asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre. Pentru a permite comparabilitatea, toate acțiunile prioritare au fost grupate în
prezenta anexă pe grupuri de state membre care au primit recomandări similare. Din acest motiv, formularea din anexă poate fi mai
puțin specifică decât cea din rapoartele de țară.
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Natura și biodiversitatea


Finalizarea procesului de desemnare a siturilor Natura 2000, inclusiv în partea
marină, și/sau punerea în aplicare a obiectivelor de conservare clar definite și a
măsurilor de conservare necesare pentru toate siturile Natura 2000, în mod ideal
în cadrul planurilor de gestionare a siturilor sau al instrumentelor echivalente.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI,
HR, HU, IE, IT, LT, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK



Asigurarea faptului că planurile de gestionare Natura 2000 sunt puse în aplicare
în mod eficace cu o capacitate administrativă și o finanțare suficiente.

BG, EE, ES, EL, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT,
RO, SI, SK



Dezvoltarea și promovarea unor abordări de punere în aplicare inteligente și
raționalizate, în special în ceea ce privește procedurile de evaluare
corespunzătoare și procedurile de autorizare a speciilor, asigurând
disponibilitatea cunoștințelor și a datelor necesare, precum și consolidarea
comunicării cu părțile interesate.

BG, CY, EE, EL, HU, IT,
LT, PT, RO, SI



Asigurarea respectării în mod adecvat a interdicțiilor de vânătoare și/sau de
punere de capcane pentru speciile de păsări protejate.

CY, ES, IT, MT



O mai bună integrare a preocupărilor legate de biodiversitate în alte politici (în
special în agricultură, dar și în pescuit, planificarea urbană și a infrastructurii și
turismul durabil), precum și promovarea unei comunicări mai bune între actori.
Acolo unde este relevant, evitarea fragmentării și mai mari a habitatelor și luarea
de măsuri suplimentare în vederea restabilirii conectivității.

CZ, DE, DK, EL, ES, FI,
FR, HR, LU, NL, PT, SK

Îmbunătățirea stimulentelor pentru silvicultori și agricultori în scopul de a proteja
mai bine habitatul pădurilor și al pășunilor. Asigurarea gestionării durabile a
pădurilor și promovarea utilizării eficiente a biomasei.

FI, LT, LV, PL, SE, SK

Sprijinirea în continuare a activităților în curs cu privire la un parteneriat durabil
pentru protejarea biodiversității, dezvoltarea durabilă, adaptarea la schimbările
climatice și măsurile de atenuare în unele regiuni ultraperiferice și în țările și
teritoriile de peste mări.

FR, UK

Sprijinirea în continuare a cartografierii și a evaluării ecosistemelor și serviciilor
acestora, evaluarea și dezvoltarea sistemelor de contabilizare a capitalului natural.

AT, BE, CZ, DK, EE,
HU, PT, SE, SK

Speciile alogene invazive
 Adoptarea legislației naționale care să respecte obligațiile impuse de Regulamentul
SAI și notificarea Comisiei în acest sens. Furnizarea de date adecvate.

AT, BE, CZ, EL, IE, PT,
RO, SE, SK, UK









Notificarea listei cu specii alogene invazive și/sau a măsurilor de eradicare
planificate în țara în cauză. Introducerea măsurilor în cazul în care nu există.
Unde este cazul, investigarea lipsei aparente a datelor și căutarea de modalități de
îmbunătățire a sistemului de supraveghere.

Protecția mediului marin2
 Asigurarea raportării în timp util a diferitelor elemente ale Directivei-cadru
„Strategia pentru mediul marin” care urmează să facă parte din evaluările
viitoare ale Comisiei.

CZ, DE, DK, EL, ES, FR,
HU, PT

DK, EE, EL, HR, LT, RO,
SI



Definirea unei stări ecologice bune și/sau stabilirea termenelor pentru atingerea
unei stări ecologice bune. Stabilirea de obiective acolo unde nu există.

BG, DE, ES, FI, IE, IT,
LV, MT, NL, PL, PT, SE,
UK



Furnizarea de mai multe informații cu privire la măsurile de atingere a unei stări
ecologice bune, stabilirea mai multor măsuri cu impact direct asupra presiunilor
și cuantificarea rezultatului în ceea ce privește reducerea preconizată a presiunii.

BE, BG, CY, DE, ES, FR,
IE, IT, LV, MT, NL, PL,
PT, SE, UK

2

Mai multe state membre au întârziat să raporteze măsurile luate în vederea conformării cu Directiva-cadru „Strategia pentru mediul
marin”. Pentru aceste țări se aplică numai prima acțiune prioritară, deoarece datele sunt insuficiente pentru a evalua progresele
înregistrate începând din 2017 și pentru a evidenția noi provocări.

2



Asigurarea cooperării regionale cu statele membre care partajează aceeași
(sub)regiune marină în vederea abordării presiunilor predominante.
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BE, BG, CY, DE, ES, FI,
IE, IT, LV, PT, SE, UK



Asigurarea faptului că programul de monitorizare al statului membru este pus în
aplicare fără întârziere și că acesta este raportat înainte de termenul stabilit.

Calitatea aerului
 În ceea ce privește elaborarea programelor naționale adecvate de control al
poluării atmosferice, întreprinderea de acțiuni în vederea reducerii principalelor
surse de emisii; și respectarea tuturor standardelor de calitate a aerului.


BG, CY, ES, FR, IE, IT,
LV, MT, PL, UK

Toate statele membre

Accelerarea reducerilor de emisii și a concentrațiilor de particule în suspensie
(PM2.5 și PM10) prin reducerea emisiilor provenite din producerea de energie și
din generarea de căldură utilizând combustibili solizi. Promovarea unor sisteme
de termoficare eficiente și curate și a unui mediu construit eficient din punct de
vedere energetic.

AT, BG, CZ, DE, EL, ES,
FR, HR, HU, IT, PL, RO,
SE, SI, SK



Reducerea utilizării cărbunelui pentru încălzirea locuințelor cu scopul de a limita
emisiile de poluanți atmosferici, de exemplu prin concretizarea inițiativei
„Regiunile carbonifere în tranziție”.

BG, CZ, EL, HU, PL, RO,
SK



Accelerarea reducerilor concentrațiilor de emisii de oxid de azot (NO x) și de
dioxid de azot (NO2) prin reducerea suplimentară a emisiilor din transport, în
special în zonele urbane. Acest lucru poate necesita, de asemenea, restricții
proporționale și specifice privind accesul vehiculelor în zonele urbane și/sau
stimulente fiscale.

AT, BE, BG, CZ, DE, EL,
ES, FR, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, UK



Reducerea emisiilor de amoniac (NH3), de exemplu prin introducerea sau
extinderea utilizării tehnicilor agricole cu emisii reduse de dioxid de carbon.

AT, DE, DK, ES, HR, IE



Reducerea emisiilor de compuși organici volatili nemetanici NMVOC (acolo
unde este cazul, în vederea respectării plafoanelor naționale de emisie aplicabile
în prezent).

DE, HU, IE, LU

Actualizarea și îmbunătățirea rețelei de monitorizare a calității aerului și
asigurarea raportării la timp a datelor privind calitatea aerului.

BE, BG, EL, IT, LU, RO,
SI, SK



Emisiile industriale
 Revizuirea autorizațiilor și întărirea controlului și/sau a punerii în aplicare a
legislației astfel încât statele membre să se conformeze noilor concluzii adoptate
cu privire la cele mai bune tehnici disponibile.


Soluționarea problemei poluării aerului și/sau a apei legate de emisiile provenite
de la instalații din unul sau mai multe din următoarele sectoare: energia electrică,
creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, activitățile de tratare a
deșeurilor, instalațiile siderurgice și oțelăriile.

Toate statele membre
BG, CY, CZ, DE, EE, EL,
ES, FI, HR, HU, IE, IT,
LU, LV, NL, PT, RO, SK,
UK

Zgomotul


Completarea planurilor de acțiune lipsă privind zgomotul.

BE, CY, CZ, DE, EL, ES,
FR, IT, PL, PT, RO, SE,
SK



Completarea hărților acustice lipsă.

BE, EL, ES, IT, PT, RO,
SK

Calitatea și gestionarea apei


Îmbunătățirea monitorizării și a evaluării tuturor elementelor de calitate relevante
pentru toate categoriile de apă, în conformitate cu Directiva-cadru privind apa.

BG, CY, CZ, DE, DK,
EE, FI, HR, HU, LV, MT,
PL, PT, RO, SE, SI, UK



Asigurarea adoptării și/sau a raportării în timp util a planurilor de management al
bazinelor hidrografice, în conformitate cu Directiva-cadru privind apa.

AT, ES, EL, IE, LT



Asigurarea adoptării în timp util a planurilor de management al riscului la
inundații, în conformitate cu Directiva privind inundațiile.

ES, EL, IE



Asigurarea faptului că poluarea apei provenite din agricultură, printre alte
sectoare, este abordată în mod eficace în temeiul Directivei privind nitrații și/sau
al Directivei-cadru privind apa.

AT, BE, CY, CZ, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
IT, LT, MT, NL, PL, PT,
SE, SI, SK, UK
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Luarea de măsuri suplimentare pentru combaterea poluării chimice (dezvoltarea
unei abordări mai specifice privind substanțele/asigurarea faptului că programele
de măsuri se bazează pe o evaluare fiabilă a presiunilor).

BE, NL



Luarea de măsuri suplimentare pentru a asigura o stare cantitativă bună/fluxuri
ecologice în conformitate cu Directiva-cadru privind apa (inclusiv asigurarea
captărilor care sunt supuse autorizărilor, contorizării și controalelor eficace).

CY, ES, HU, IT, MT, PL,
PT



Luarea de măsuri pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor de combatere a
presiunilor hidromorfologice.

SI



Luarea de măsuri pentru armonizarea diferitelor abordări regionale, în special
pentru definirea semnificației presiunilor în raport cu Directiva-cadru privind
apa.

IT



Asigurarea faptului că proiectele, care ar putea afecta starea corpurilor de apă,
sunt evaluate și justificate temeinic în conformitate cu cerințele Directivei-cadru
privind apa [articolul 4 alineatul (7)].

BG, LU, PL, PT, RO, SE,
SK



Luarea de măsuri pentru a consolida aspectul participării publice și implicării
active a părților interesate (planurile de management al bazinelor
hidrografice/planurile de management al riscului la inundații).

NL, SI, SK, UK



Întreprinderea de acțiuni în vederea clarificării metodei de stabilire a priorităților
în materie de măsuri, inclusiv a utilizării analizei cost/beneficiu în raport cu
planurile de management al riscului la inundații.

AT, BE, BG, CZ, DE, EE,
ES, HR, HU, LU, LV, MT



Luarea de măsuri pentru a avea în vedere în mod sistematic punerea în aplicare a
soluțiilor inspirate din natură cu scopul reducerii riscurilor la inundații.

CY



Luarea de măsuri pentru consolidarea considerațiilor privind schimbările
climatice din cadrul planurilor de management al riscului la inundații, inclusiv
coordonarea cu strategia națională de adaptare la schimbările climatice.

FI, IT, LV

Luarea de măsuri pentru îmbunătățirea integrării etapelor succesive ale ciclului
de management al riscului la inundații în planul de management al riscului la
inundații.

DK, FR, PL, PT, RO



Luarea de măsuri pentru consolidarea coordonării între planurile de management
al riscului la inundații și planurile de management al bazinelor hidrografice.

SE



Luarea de măsuri în vederea clarificării statutului juridic al planului de
management al riscului la inundații.

LT



Finalizarea urgentă a punerii în aplicare a Directivei privind tratarea apelor
urbane reziduale (DTAUR) pentru toate aglomerările. Continuarea acordării de
prioritate investițiilor pentru instalații de tratare a apelor urbane reziduale,
inclusiv prin utilizarea eficientă a fondurilor UE, acolo unde este cazul.

BG, CY, EL, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, PL, PT, RO, SI, SK



Finanțarea pentru mediu și investițiile
 Asigurarea finanțării adecvate, inclusiv prin mobilizarea investițiilor și utilizarea
fondurilor UE, în vederea abordării principalelor provocări de mediu care
afectează țara.


Îmbunătățirea capacității de utilizare eficace a fondurilor UE pentru mediu,
inclusiv pregătirea pentru următoarea perioadă de finanțare 2021-2027.

Informarea, participarea publicului și accesul la justiție
 Îmbunătățirea accesului la date și servicii spațiale prin crearea unor legături mai
strânse între portalurile INSPIRE ale țării, identificarea și documentarea tuturor
seturilor de date spațiale necesare pentru punerea în aplicare a legislației în
domeniul mediului și punerea la dispoziția autorităților publice și a publicului a
datelor și a documentației cel puțin „așa cum există”, prin intermediul serviciilor
digitale prevăzute în Directiva INSPIRE.


Facilitarea participării publicului la punerea în aplicare a legislației de mediu a
UE.
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AT, BG, DE, EL, ES, FI,
FR, HU, IT, LU, NL, PT,
RO, SE, SI, UK
CZ, EE, EL, HR, LT, LV,
PL, RO, SK

Toate statele membre

BE, CZ, HU, LT, PL, RO,
SI





Asigurarea faptului că ONG-urile din domeniul protecției mediului beneficiază
de calitate procesuală pentru a putea introduce căi de atac în probleme de mediu,
acolo unde este cazul, fără a se confrunta cu costuri prohibitive.

BG, CY, FI, HR, HU, IE,
LT, LU, MT, PL, RO

O mai bună informare a publicului cu privire la drepturile de acces la justiție.

AT, BE, CY, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, IE, IT, LU,
LV, MT, NL, PT, RO, SE,
SK, UK

Asigurarea conformității
 O mai bună informare a publicului cu privire la acțiunile de promovare a
conformității, monitorizare și punere în aplicare.

Toate statele membre



Asigurarea de informații mai detaliate cu privire la modul de colaborare a
specialiștilor care se ocupă de infracțiunile împotriva mediului.

AT, BE, BG, DK, EL,
HR, HU, IE, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, SE, SI, SK,
UK



Îmbunătățirea garanțiilor financiare pentru obligațiile care decurg din Directiva
actuală privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM) și/sau din
orientările pentru aplicarea DRM și/sau colectarea și publicarea de informații
privind daunele asupra mediului.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, FI, FR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, RO, SE,
SI, SK, UK



Publicarea informațiilor privind rezultatul acțiunilor de punere în aplicare și
privind urmărirea încălcărilor detectate de ecocondiționalitate privind nitrații și
natura.

AT, BE, BG, CY, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SK, SI, UK

Eficacitatea administrațiilor de mediu
 Îmbunătățirea continuă a guvernanței de mediu globale (cum ar fi transparența,
implicarea cetățenilor, conformitatea și punerea în aplicare, precum și capacitatea
și coordonarea administrative).

Toate statele membre



Transpunerea completă a Directivei privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIM).

DE, LT



Soluționarea fragmentării la nivel regional și local prin dezvoltarea unor
mecanisme mai bune de coordonare pentru mediu.

EL, ES, IT



Continuarea depunerii de eforturi pentru simplificarea procedurilor de evaluare a
mediului.

BE, CZ, HR

Acorduri internaționale


Participarea la acordurile de mediu multilaterale relevante, prin semnarea și
ratificarea acordurilor rămase.
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AT, BE, CY, CZ, EL, ES,
FR, IE, IT, LT, LV, MT,
PL, PT, RO, SI, SK

