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Introducere. Pentru un mediu 
pur ecologic este necesar ca 

politica naţională internă a fiecărui 
stat să fie mai eficientă nu numai din 
vorbe, dar și prin fapte . Degradarea 
mediului din ultimele decenii s-a 
majorat treptat la o limită pericu-
loasă pentru Terra, încât schimbarea 
situației va putea fi posibilă doar prin 
reglementări juridice internaționale 
între diferite state ale lumii :

1. Calitatea negativă a mediului 
dinr-un stat se datorează nu numai 
acţiunilor unor factori aflaţi pe te-
ritoriul statului respectiv, ci şi unor 
surse de poluare care se află în afara 
graniţelor sale şi care ţin de diverse-
le activităţi desfăşurate pe teritoriul 
altor state.

2. Din patrimoniul comun al în-
tregii omeniri, la care au acces toate 
statele lumii şi a cărui utilizare ne-
corespunzătoare constituie una din-
tre cauzele principale de afectare a 
echilibrelor ecologice existente la 
nivel planetar. Respectiv, se impune 
adoptarea unor măsuri de reglemen-
tare a modului în care trebuie folosit 

acest patrimoniu, cu stabilirea drep-
turilor şi obligaţiilor pe care şi le 
asumă fiecare stat, precum şi iniţie-
rea unor programe internaţionale în 
vederea înlăturării disfuncţionalită-
ţilor şi refacerii echilibrelor iniţiale.

3. Faptul, că ceea ce se întâmplă 
în interiorul graniţelor naţionale, 
aduce efecte negative în raport cu 
mediul ce transcende aceste graniţe 
şi face mai evidentă cerinţa regle-
mentării, prin convenţii internaţio-
nale, a obligaţiilor pe care le au sta-
tele în privinţa prevenirii extinderii 
consecinţelor negativelor ale activi-
tăţilor ce se desfăţoară pe teritoriul 
lor în teritoriile statelor vecine.

4. În final, dacă ecosfera consti-
tuie un sistem global, în care sunt in-
tegrate în mod unitar componentele 
de mediu aflate pe întreaga planetă, 
atunci este evident faptul că dez-
echilibrele intervenite în structura 
mediului fiecărei ţări se vor răsfrân-
ge inevitabil asupra echilibrelor sis-
temului global. De evidenţiat, dacă 
se vrea o protejare eficientă a eco-
sferei, ca o condiţie indispensacilă a 
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conservării şi apărării vieţii pe pă-
mânt, atunci se impune o protejare 
corespunzătoare a calităţii mediului 
existent în fiecare stat.

Scopul studiului. Sub acest as-
pect, cooperarea internaţională este 
absolut necesară, fiindcă numai prin 
coordonarea eforturilor pe care le 
întreprind statele lumii în această 
direcţie, prin adoptarea unor norme 
unitare cu privire la protecţia me-
diului se va răspunde corespunzător 
la cerinţele pe care le reclamă acţiu-
nea de depăşire a actualei crize eco-
logice şi de prevenire a viitoarelor 
crize 1.

Rezultatele obținute și 
discuții.

I. Evoluția reglementărilor 
juridice internaționale privind 
mediul înconjurător Aşa cum po-
poarele, cât şi liderii lor politici au 
conştientizat gravul pericol pe care 
îl reprezintă continuarea procesului 
ce a dus ca urmare la degradarea 
mediului, precum şi necesitatea de 
a se acţiona cu hotărâre în vederea 
stopării acestui proces nu numai la 
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nivel naţional, dar şi internaţional, 
în 1972, sub egida ONU s-a desfă-
şurat la Stockholm prima Conferinţă 
a Naţiunilor Unite asupra mediului, 
la care au participat reprezentanţi a 
113 naţiuni, dar şi un număr impre-
sionant de delegaţii reprezentând 
diverse organisme internaţionale cu 
caracter guvernamental şi neguver-
namental, foruri politice, ştiinţe, teh-
nice şi culturale din întreaga lume. 
Lucrările acestui forum internaţio-
nal privitor la problemele pe care le 
ridică protecţia mediului s-au fina-
lizat prin adoptarea unei Declaraţii, 
care stabilea direcţiile principale de 
acţiune în legătură cu această pro-
blemă majoră şi principiile ce trebu-
iau să stea la baza cooperării statelor 
lumii în transpunerea în practică a 
obiectivelor trasate de Conferinţă. 
Totodată, au fost adoptate o serie 
de recomandări ce se adresau ţări-
lor membre ale ONU şi Secretarului 
General al Organizaţiei 3.

De menţionat, în deosebi, viziu-
nea primei Conferinţe internaţiona-
le în problema mediului referitor la 
relaţia dintre om şi natură, viziune 
ce se regăseşte atât în conţinutul 
Decţaraţiei, dar şi în recomandările 
formulate pentru Adunarea Gene-
rală a ONU şi statele-membre ale 
Organizaţiei. Deci, în Declaraţie se 
enunţă ideea că:,,Omul este, în ace-
laşi timp, creaţia şi creatorul mediu-
lui său înconjurător, care-i asigură 
însăşi existenţa fizică şi îi offeră po-
sibilitatea unei dezvoltări intelectu-
ale, morale, sociale şi spirituale. Pe 
parcursul a lungii evoluţii a speciei 
umane pe pământ, a sosit momentul 
când, datorită progreselor tot mai 
rapide ale ştiinţei şi tehnicii, omul a 
dobândit posibilitatea de a transfor-
ma mediul în nenumărate feluri şi 
într-o proporţie fără precedent.

Cele două elemente ale mediu-
lui, elementul natural şi cel creat 
de omul însuşi sunt indispensabile 
prosperităţii sale şi deplinei folosin-
ţe a drepturilor sale fundamentale, 
inclusiv dreptul la viaţă.

Luând în consideraţie această 
idee, se vor formula principiile de 
bază ale cooperării internaţionale 
în acţiunea de protejare şi refacere a 
ambianţei naturale, cum ar fi:

Prin necesitatea ocrotirii şi a) 
restabilirii capacităţii globului pă-

mântesc de a produce resurse esen-
ţiale regenerabile;

Prin exploatarea în aşa fel b) 
a resurselor neregenerabile, încât să 
nu apără riscul epuizării lor înainte 
de a se găsi înlocuitori acceptabili 
sub aspect economic şi ecologic;

Prin facilitarea accesului c) 
fiecărui popor, în condiţii pe deplin 
echitabile, la resursele naturale ce 
constituie patrimoniul comun al 
omenirii5.

Pe baza recomandărilor formula-
te de Conferinţa de la Stockholm s-a 
instituit Ziua Mondială a Mediului, 
iar adunarea Generală ONU a în-
scris, între problemele sale majore, 
şi pe aceea a protejării mediului. În 
cadrul celei de-a XXVII-a sesiuni, 
Adunarea Generală a ONU a adop-
tat Rezoluţia nr.2997 cu privire la 
cooperarea internaţională în dome-
niul mediului, în temeiul căreia s-a 
creat Consiliul de Administraţie al 
Programului Naţiunilor Unite pen-
tru mediu,cu sprijinul material al 
ONUşi cu contribuţia benevolă a 
statelor-membre ale acestei organi-
zaţii.

O etapă nouă în recunoaşterea 
caracterului internaţional al pro-
blemelor ce ţin de ocrotirea mediu-
lui şi, în crearea cadrului adecvat 
pentru a tot mai intensă şi eficientă 
cooperare în această direcţie a con-
stituit-o Conferinţa pentru Securita-
te şi Cooperare în Europa. Partea a 
doua a Actului final al Conferinţei 
de la Helsinki din 1975 întocmai 
arată importanţa pe care o prezintă 
conservarea, protejarea şi reface-
rea resurselor naturale ale planetei 
şi recomandă statelor semnatare să 
întreprindă, pe cont propriu şi în co-
opererare, acţiuni hotărâte care să 
stăvilească procesul de degradare a 
mediului şi să creeze condiţii adec-
vate pentru refacerea şi utilizarea 
raţională a acestuia 7.

Deci, structurile instituţionale 
ale ONU, precum şi diversele orga-
nizaţii guvernamentale cu caracter 
universal sau regional se vor im-
plica din ce în ce mai mult în acţi-
unile de protejare a mediului şi de 
restabilire a echilibrelor ecologice, 
iniiţiind multiple şi diverse acţiuni 
de cooperare în această direcţie. De 
exemplu:

Comisia Economică pentru Eu-

ropa din cadrul ONU s-a angajat, cu 
toate cele 14 organe principale şi cu 
cele peste o sută de organisme se-
cundare, ca campania de combatere 
a poluării pe plan regional, introdu-
când în programele sale importante 
măsuri privind studierea principale-
lor surse de poluare, precum şi a ce-
lor mai eficiente modalităţi de luptă 
împotriva poluării şi degradării me-
diului. Dând curs cerinţelor de co-
ordonare strategii în domeniu, Co-
misia Economică şi-a creat un organ 
specializat - Consiliul guvernelor 
ţărilor Comisiei Economice pentru 
Europa (C.E.E.) din cadrul ONU 
pentru problemele mediului. Printre 
numeroasele probleme asupra căro-
ra s-a concentrat atenţia noul orga-
nism, este de menţionat:

Cercetarea stării mediului a) 
în zona geografică a C.E.E.;

Examinarea politicilor na-b) 
ţionale de protejare şi refacere a 
mediului, a legislaţiilor adoptate şi a 
instituţiilor create în acest scop;

Elaborarea de ecostandar-c) 
de, de norme şi reglementări cores-
punzătoare pentru asigurarea calită-
ţii fiecărui factor de mediu;

Coordonarea, la nivel eu-d) 
ropean şi mondial, a programelor 
naţionale de protecţie a mediului, 
încheierea în acest scop a unor acor-
duri sau convenţii cu caracter regio-
nal şi subregional.

Încă un moment important pe 
linia intensificării cooperării inter-
naţionale în probleme de mediu l-a 
reprezentat Convenţia de la 1979 
privind repoluarea transfrontalieră 
de la mare distanţă, în care accentul 
se va pune pe dezvoltarea cooperă-
rii în sectoarele consemnate drept 
critice pentru problema care a fă-
cut obiectul Convenţiei. În curând, 
Organul executiv interimar al Con-
venţiei va acorda o atenţie deosebită 
extinderii cooperării în alte sectoare 
critice, strategiilor şi politicilor axa-
te pe reducerea poluării asupra să-
nătăţii oamenilor şi a întregii ambi-
anţe naturale. În anul 1983 va intra 
în vigoare instrumentul juridic, pe 
baza căruia se vor soluţiona proble-
me vizând reducerea şi eliminarea 
poluării transfrontaliere.

Pe parcurs, programul Naţiunilor 
Unite pentru Mediu a impulsionat în 
mod vizibil acţiunea de elaborare a 
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unui număr însemnat de proiecte 
privind cercetarea aprofundată a si-
tuaţiei mediului în diverse regiuni 
ale globului, studierea mecanisme-
lor complexe ce stau la baza echili-
brelor din cadrul ecosistemelor pre-
zente în aceste regiuni, a impactului 
activităţii omeneşti asupra calităţii 
mediului. La fel, s-au definitivat 
proiecte privind realizarea unor sis-
teme eficiente de supraveghere a 
gradului de poluare a mediului, atât 
la nivel naţional, cât şi la nivel regi-
onal şi mondial.

În anul 1983 s-a creat, în cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Co-
misia Mondială pentru Mediu şi 
Dezvoltare, a cărei activitate se va 
finaliza, pentru început, cu întocmi-
rea şi publicarea, în 1987, a impre-
sionatului raport intitulat Viitorul 
Nostru Comun, document prin care 
omenirea este avertizată la modul 
cel mai serios asupra problemelor 
grave pe care le va avea de înfruntat 
în viitorul foarte apropiat, dacă nu se 
vor schimba atitudinile privitoare la 
mediu, modul de viaţă şi maniera de 
a utiliza natura şi resursele acesteia. 
Din acest moment, Comisia, care a 
întocmit raportul, lansa ideea inau-
gurării unei ere noi de dezvoltare 
economică, aplicării unor strategii 
prin care să se asigure atât realizarea 
intereselor materiale ale omenirii, 
cât şi sănătatea mediului.

,,Omenirea – se arată în raportul 
menţionat- are capacitatea de a asi-
gura satisfacerea nevoilor prezente 
fără a compromite capacitatea ge-
neraţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile nevoi”.

Au rămas evidenţiate Semnalele 
Comisiei şi, în anul 1989, s-a de-
clanşat, sub egida Naţiunilor Unite, 
acţiunea de pregătire a Conferinţei 
asupra Mediului şi Dezvoltării. Pre-
gătirea s-a desfăşurat pe parcursul a 
doi ani, interval în care experţi din 
întreaga lume au participat la elabo-
rarea unor consistente acorduri de 
cooperare internaţională în proble-
mele mediului şi dezvoltării, a căror 
negociere s-a realizat apoi într-un 
climat de largă deschidere şi pro-
nunţată receptivitate.

Mai târziu, Conferinţa Mondială 
asupra Mediului şi Dezvoltării îşi va 
desfăşura lucrările în iunie 1992, la 
Rio de Janeiro şi va intra în istorie 

ca Întâlnirea la Vârf a Pământului, 
ea fiind cea mai mare reuniune de 
conducători ai lumii care a avut loc 
vreodată. La lucrările Conferinţei au 
participat şefi de state şi de guverna-
re, reprezentanţi ai acestora – dem-
nitari cu grad înalt din 179 de ţări. 
Alături de reprezentanţii oficiali ai 
statelor, la reuniune au mai luat par-
te reprezentanţi ai organizaţiilor din 
cadrul ONU, ai diverselor organiza-
ţii internaţionale, guvernamentale şi 
ai cercurilor de afaceri, precum şi ai 
cercurilor ştiinţifice şi culturale.

S-au finalizat lucrările Conferin-
ţei cu adoptarea a cinci documente 
cu caracter programatic, ce pornesc 
de la consfinţirea adevărului că sin-
gursa cale spre progresul economic 
pe termen lung este unitatea perma-
nentă dintre dezvoltare şi protecţia 
mediului şi, respectiv, de la constata-
rea că această cerinţă nu se va putea 
onora decât numai în condiţiile unui 
parteneriat global, nou şi echitabil, 
care să implice guvernele, populaţia 
şi sectoarele-cheie ale societăţilor şi 
care să aibă la bază acorduri inter-
naţionale menite a proteja integrita-
tea mediului planetar şi sistemul de 
dezvoltare.

La Rio sunt adoptate cele cinci 
documente:

- Declaraţia asupra mediului şi 
dezvoltării, ce conţine 27 de prin-
cipii prin care se definesc drepturi-
le şi responsabilităţile naţiunilor în 
realizarea dezvoltării şi bunăstării 
umane;

- Agenda XXI, un veritabil pro-
gram al unei dezvoltări viabile din 
punct de vedere social, economic 
şi ecologic, pe deplin compatibil cu 
exigenţele secolului al XXI-lea.

- Declaraţia de principii pentru 
îndrumarea gospodăriei, conservării 
şi dezvoltării durabile a tuturor tipu-
rilor de păduri, declaraţie ce insistă 
asupra valorii pădurilor şi a impor-
tanţei acestora în cadrul ecosferei;

- Convenţia-cadru a Naţiuni-
lor Unite asupra schimbării climei, 
adoptată în scopul stabilirii, prin co-
operarea tuturor statelor lumii, a ga-
zelor cu efect de seră din atmosferă 
la niveluri care să nu deterioreze cli-
ma globului;

- Convenţia asupra diversităţii 
biologice, document ce relevă im-
portanţa pe care o prezintă păstrarea 

diversităţii şi care, în consecinţă, 
cere tuturor statelor lumii să utilize-
ze cele mai adecvate căi şi mijloace 
în scopul conservării varietăţii spe-
ciilor vii şi asigurării unei repartiţii 
echitabile a beneficiilor folosirii bi-
odiversităţii biologice.

Deci, Conferinţa de la Rio şi do-
cumentele adoptate de Conferinţă 
demonstrează convingător faptul 
că omenirea este astăzi pe deplin 
conştientă de proporţiile pe care le 
înregistrează dezastrul ecologic, de 
necesitatea stopării cât mai grabnice 
a acestui proces şi, în total, de cerin-
ţa iniţierii unor măsuri energetice, 
coerente şi eficiente de către fiecare 
stat, precum şi a unor programe tot 
mai cuprinzătoare de cooperare in-
ternaţională 9.

Până la sfârşitul lunii mai 1991 
au fost adoptate 152 de tratate cu 
privire la protecţia şi nepoluarea 
mediului, dar odată cu întrunirea la 
nivel înalt de la Rio de Janeiro din 
1992 numărul acestora a crescut 
considerabil 11.

II. Un nivel ridicat de 
protecție.

Afirmat ca un principiu de poli-
tică a UE în materie de mediu, cu 
reverberaţiile corespunzătoare în 
cadrul celor 27 de state membre, un 
nivel ridicat de protecţie a mediului 
a fost înscris în art.100A al Trata-
tului CE prin Actul Unic din 1987. 
El exprimă două garanţii în acest 
sens: pe de o parte, obligaţia pentu 
Comisia Europeană de a lua ca bază 
un nivel ridicat de protecţie în pro-
punerile sale privind mediul, dar şi 
în domeniul securităţii, sănătăţii şi 
protecţiei consumatorilor, iar pe de 
alta, deschiderea posibilităţii de a 
salvgarda un nivel de protecţie dife-
rit în plan naţional, prin intermediul 
acordului CE. Odată cu Tratatul de 
la Nisa, din 2000, cerinţa unui nivel 
ridicat de protecţie, initial uitată, a 
fost în final înscrisă la articolul 37 al 
Cartei drepturilor fundamentale, în 
cadrul principiului integrării politi-
cii enviromentale în alte politici ale 
Uniunii, ceea ce, din acest punct de 
vedere, îi acordă un caracter mai pu-
ternic decât în situaţia sa originară, 
din cadrul Tratatului.

Reforma de la Lisabona nu re-
nunţă la semnificaţiile acestui prin-
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cipiu ci, din contra, le consolidează 
prin introducerea în cadrul articolu-
lui 3 al TUE care reprezintă, într-o 
nouă formă ce se vrea mai puţin le-
gată de ambiţiile economice, obiec-
tivele Uniunii: ,,Uniunea instituie 
o piaţă internă. Aceasta acţionează 
pentru dezvoltarea durabilă a Eu-
ropei, întemeiată pe o creştere eco-
nomică echilibrată şi pe stabilitatea 
preţurilor, pe o economie socială de 
piaţă cu grad ridicat de competivita-
te, care tinde spre ocuparea deplină 
a forţei de muncă şi spre progres so-
cial, precum şi spre un nivel înalt de 
protecţie şi de îmbunătăţire a cali-
tăţii mediului. Aceasta promovează 
progresul ştiinţific şi tehnic”.

 Protecţia mediului, drepturile 
omului şi dezvoltarea durabilă. 

 Impunerea ca o prioritate a pre-
ocupării environmentale a avut un 
impact major asupra problematicii 
drepturilor omului, generând recu-
noaşterea şi garantarea unui drept 
uman fundamental de ,,generaţia 
a treia” – a drepturilor de solidari-
tate, dreptul la un mediu sănătos şi 
echilibrat din punct de vedere eco-
logic. În măsură în care dezvoltarea 
durabilă constituie un obiectiv mai 
vast, el implică recunoaşterea drep-
turilor omului, în general, şi a drep-
tului la mediu, în special. Mediul şi 
dezvoltarea durabilă fiind distincte, 
dar completare, întreţin o legătură 
strânsă, dar complexă, cu drepturile 
omului. Ele au obligat teoria tradiţi-
onală a drepturilor omului să evolu-
eze pentru a lua în calcul o nouă di-
mensiune politico-juridică şi socială 
a vieţii pe planetă.

Interdependentele sale esenţiale 
(apă, aer, hrană) sunt nevoi condi-
ţionate de marile echilibre naturale 
ale biosferei (clima, ciclul apei, bi-
odiversitatea), în privinţa cărora s-a 
stabilit că şi ele sunt dependente de 
impactul activităţilor umane asupra 
mediului şi a resurselor naturale. 
Astfel, protejarea mediului contri-
buie la protejarea vieţii şi se ata-
şează unuia dintre primele drepturi 
fundamentale ale omului: dreptul 
la viaţă. Dreptul la mediu contribu-
ie la sporirea efectivităţii anumitor 
drepturi ale omului clasice, precum 
drepturile la sănătate, alimentaţie, 
familie şi chiar la libertatea de ex-
presie.

Mediul a dobândit direct statutul 
unui drept fundamental pentru că 
a devenit expresia unei politici pu-
blice de interes colectiv, exprimând 
noi forme de solidaritate: între om 
şi natură, între nord şi sud. El reflec-
tă, astfel, o nouă valoare socială, o 
etică, o responsabilitate individuală 
şi colectivă care se impune nu nu-
mai statelor, dar şi, totodată, tuturor 
locuitorilor planetei. Pentru a apăra 
etica mediului, s-a născut o mişcare 
ecologistă prin intermediul ONG—
uriilor naţionale şi internationale şi 
o mişcare politică, prin participarea 
partidelor verzi.

Având un fundament ştiinţific şi 
unul social, mediul a dobândit o le-
gitimiditate politică, ajungând să fie 
consacrat, prin drept, la nivelul cel 
mai ridicat al ierarhiei juridice, ca 
drept fundamental.

Conceptul de dezvoltare durabi-
lă, impus prin Raportul Brundtland 
(1987), urmăreşte concilierea punc-
telor de vedere divergente ale păr-
ţilor din Nord şi ale celor din Sud 
asupra rolului mediului în relaţiile 
sale cu dezvoltarea economică. În 
loc să prezinte protecţia mediului 
ca fiind antinomică cu aceasta din 
urmă, este vorba de a instaura un 
nou tip de politică economică, unul 
care integrează preocupările de me-
diu. Astfel, Declaraţia de la Rio în 
acţiunea din 1992 stabileşte două 
linii directoare pentru acţiunea in-
ternatională în această direcţie:

- Dreptul la dezvoltare trebuie 
realizat în aşa fel încât să satisfacă, 
în mod echitabil, nevoile relative la 
dezvoltare şi la mediu ale generaţi-
ilor prezente şi viitoare. (Principiul 
3);

- Pentru a ajunge la o dezvoltare 
durabilă, protecţia mediului trebuie 
să fie parte integrantă a procesului 
de dezvoltare şi nu poate fi conside-
rată în mod izolat. (Principiul 4).

Dezvoltarea durabilă aparte, 
aşadar, ca un obiectiv de atins care 
implică integrarea mediului în alte 
politici, şi, din această cauză, îi atri-
buie un loc proeminent în noile po-
litici publice. În acest caz, principiul 
integrării se combină cu dreptul la 
dezvoltare, care trebuie să fie pre-
ocupat nu numai de nevoile gene-
raţiilor prezente, dar şi de cele ale 
generaţiilor viitoare. Această luare 

în calcul a durabilităţii temporale 
trimite la necesitatea unei utilizări 
precaute şi echitabile a resurselor 
natural partajate.

 Dar acest concept complex, din 
ce în ce mai juridicizat, nu implică 
numai o nouă politică economică 
preocupată de resursele naturale şi o 
viziune pe termen lung care să ape-
re drepturile generaţiilor viitoare, ci 
presupune luarea în calcul a dreptu-
rilor fundamentale şi, în special, a 
dreptului uman fundamental la un 
mediu sănătos şi echilibrat ecolo-
gic.

,, Fiinţele umane sunt în centrul 
preocupărilor relative la dezvolta-
rea durabilă,,(Declaraţia de la Rio, 
Principiul 1).

În concluzie, recunoaşterea drep-
tului uman la mediu este o condiţie 
necesară punerii în aplicare a obiec-
tivului dezvoltării durabile13.

Cum am menţionat anterior, pe 
parcursul ultimelor decenii, proble-
mele de mediu s-au acutizat în aşa 
măsură, încât afectează toate statele 
lumii, indiferent de poziţia geogra-
fică şi de nivelul de dezvoltare. Nu-
mai în statele Comunităţii Europene 
sunt produse anual circa 2 mln.de 
deşeuri. Într-un ritm dramatic cresc 
emisiile de biogaz de la sursele mo-
bile şi staţionare, dat fiind consumul 
excesiv de energie poluantă, în spe-
cial, al cărbunelui şi al produselor 
petroliere(în deosebi diesel). Cali-
tatea vieţii locuitorilor continentului 
European, în special, al celor ce lo-
cuiesc în ariile urbane, s-a înrăutăţit 
considerabil, în urma gradului înalt 
al poluării şi al vandalismului cu 
care sunt utilizate resursele naturale. 
Respectiv, protecția mediului a de-
venit una dintre problemele majore 
cu care se confruntă Europa. Comu-
nitatea Europeană a fost vehement 
criticată pentru acordarea priorității 
intereselor comerciale și economice 
în fața celor de ordin ecologic.

Legislația europeană în dome-
niul protecției mediului, cuprinde 
peste 200 de acte normative (direc-
tive, regulamente și dispoziții) care 
se referă la o mare varietate de sec-
toare:

Poluarea apelor și a aerului, 
gestionarea deșeurilor și a pro-
duselor chimice, biotehnologia, 
radioprotecția, siguranța nucleară și 
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protecția naturii. Ea își are originea 
într-o conferință a șefilor de state 
și guvernare din octombrie 1972, 
care s-a pronunțat pentru instituirea 
unei politici comune în domeniul 
protecției mediului ambiant.

Deci, în susținerea acestei decizii 
a fost lansat Programul comunitar 
cadru pentru promovarea acțiunilor 
de protecție a mediului, bazat pe o 
abordare verticală și pe secvențe a 
problemelor de mediu, pentru o pe-
rioadă de cinci ani. Acțiunile între-
prinse în cadrul acestor programe 
erau îndreptate spre reducerea polu-
ării prin impunerea unor standarde 
minime în așa domenii ca adminis-
trarea deșeurilor, poluarea atmosfe-
rică și a resurselor acvatice. Au fost 
implimentate patru programe de 
acest tip(1973,1977,1983,1993).

Prin Tratatele de la Roma și de la 
Maastricht a fost pus fundamentul 
legislației comunitare în domeniul 
mediului. În conformitate cu artico-
lul 130 r al Tratatului CE,acțiunele 
comunitare în domeniul protecției 
mediului se bazează pe respecta-
rea principiului de precauție, pe 
principiul poluătorul plătește, și pe 
corectarea, cu prioritate la sursă, a 
daunelor aduse mediului. Acest arti-
col stipulează, în plus, că exigențele 
în materie de protecție a mediului 
trebuie să fie integrate în definirea 
și implimentarea altor politici ale 
Comunității.

Aceste obiective sunt dezvoltate 
în al Cincilea program comunitar 
de politică și de acțiuni referitoare 
la mediu și la o dezvoltare durabi-
lă, care să respecte mediul, adoptată 
de Consiliu la 1 februarie 1993 și 
în care sunt formulate strategiile și 
acțiunile Comunității în domeniul 
mediului până la sfârșitul secolului 
și în continuare. Principiile de bază 
ale acestui program de acțiuni sunt 
,,împărțirea responsabilităților”, adi-
că o participare cât mai largă, parti-
cipare activă și integrarea în toate 
politicile a tuturor participanților la 
viața economică și socială, inclusiv 
a administrațiilor publice locale, re-
gionale și naționale.

Odată cu dezvoltarea politicii de 
mediu au fost adoptate un șir de in-
strumente financiare și tehnice pen-
tru reglementarea mediului: Progra-
mul LIFE, eco-etichetarea, auditul 

de mediu, sistemul de evaluare a 
impactului asupra mediului a pro-
iectelor publice și private, criteriile 
aplicate de inspectoarele ecologice 
în statele membre pentru controlul 
și impiedicarea poluării integrate, 
taxele la emisiile bioxidului de car-
bon și energie.

Programul LIFE a fost conce-
put de Comisia Europeană ca un 
instrument financiar, menit să con-
tribuie la dezvoltarea, implimen-
tarea și perfecționarea politicii și 
legislației comunitare în domeniul 
mediului. Programul co-finanțează 
acțiuni și proiecte de mediu atât 
în statele membre, cât și în statele 
mediteraniene,baltice, statele asoci-
ate și statele lumii a treia.

Structura programului se bazea-
ză pe trei componente tematice:

- Life-Nature – contribuie la 
implimentarea Directivelor comu-
nitare privind protecția păsărilor 
migratoare și a habitatelor, în speci-
al, administrate în cadrul inițiativei 
,,Natura 2000”;

- Life- Enviroment – promovea-
ză dezvoltarea metodelor și tehno-
logiilor noi în ceea ce privește con-
servarea mediului natural;

- Life pentru statele terțe - susține 
dezvoltarea proiectelor de asistență 
tehnică în domeniul protecției me-
diului în statele bazinului Mării 
Mediterane și Mării Baltice, con-
tribuind la instituirea capacităților 
administrative și structurale și im-
plimentarea politicilor progresive în 
domeniul mediului.

 III. Reglementări internaţio-
nale

Politicile occidentale privitoare 
la protecţia mediului şi a resurselor 
naturale au căpătat o tot mai mare 
amploare în anii ’80. Cauza a fost 
legată de faptul ca daunele aduse 
mediului sunt departe de a fi men-
ţinute sub control. Din fericire, în 
ultimii ani, tot mai mulţi oameni 
devin conştienţi de aceste pericole 
şi cer acţiuni mai energice la nivel 
naţional, european si internaţional 
pentru protecţia mediului înconju-
rător.

Ca rezultat al acestei îngrijorări, 
a crescut numărul masurilor din 
domeniul politicilor de mediu, de 
la cele legate de legislaţie la cele 

din domeniul politicilor financiare. 
In particular, tratatul de la Amster-
dam a pus pe primul plan principiul 
“sustainable development”, adică 
al dezvoltării suportabile, precum 
si prioritatea protecţiei mediului în-
conjurător. Astfel strategia in acest 
domeniu a Uniunii Europene a de-
venit mai pragmatica şi mai diver-
sificata, acoperind toate sectoarele 
societarii şi îmbrăţişând o gamă lar-
gă de instrumente de lucru. Câteva 
dintre problemele de mediu sunt în 
mod deosebit familiare cetăţenilor 
Europei. Unul dintre ele este cel al 
creşterii îngrijorătoare al cantităţii 
de deşeuri.

La nivelul comunităţii europene 
rezultă anual un volum de deşeuri 
de cca. 2.000 de milioane de tone. 
Peste 40 de milioane de tone din 
cantitatea de mai sus (2%) sunt cla-
sificate ca deşeuri toxice. În ultimii 
6 ani, cantitatea de deşeuri generate 
a crescut cu cca. 10% pe an. Este 
evident că această tendinţă trebuie 
stopată, dacă nu dorim să ne scufun-
dăm în deşeuri. Uniunea Europeana 
şi-a definit şi urmăreşte punerea în 
aplicare a strategiei sale în acest 
scop. Elemente ale acestei strategii 
sunt prezentate în continuare. 

Urmărim să aducem această in-
formaţie la toate nivelurile locale si 
regionale, la cunoştinţa organizaţii-
lor neguvernamentale, la politicienii 
de la toate nivelurile, la partenerii 
sociali, la consumatori, la cetăţeni. 

Sperăm că această informaţie să 
dea o idee clară asupra modului în 
care fiecare poate contribui la rezol-
varea problemei de mediu creată de 
deşeuri. 

Deşeurile în Europa
Un kilogram de deşeuri de per-

soană pe zi poate nu pare cine ştie ce, 
dar, la nivelul Europei, pe parcursul 
unui întreg an, aceasta conduce la 
peste 200 de milioane de tone de de-
şeuri municipale care trebuiesc pre-
lucrate şi depozitate într-un fel sau 
altul. Mai mult decât atât, 63% din 
deşeurile municipale nu reprezintă 
decât o mică parte din “muntele” de 
deşeuri produse anual în interiorul 
ţărilor comunităţii. Situaţia actuala 
nu mai poate continua. Deşeurile nu 
sunt numai un pericol la adresa me-
diului înconjurător. Ele au devenit o 
ameninţare la adresa sănătăţii uma-
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ne, în general, şi a modului nostru 
de viaţă. Gropile de deşeuri devin 
pe zi ce trece mai pline. 

Metale grele şi substanţe toxi-
ce se scurg zi de zi în sol şi în apa 
freatică. Depozitele generează gaze 
toxice şi explozive.

Și mai periculoase se dovedesc 
a fi gropile de deşeuri neamenajate 
sau slab amenajate al căror risc este 
incomparabil mai mare decât al de-
pozitelor construite în conformitate 
cu cerinţele şi tehnologiile moder-
ne. În sfârşit, o parte importantă a 
deşeurilor industriale şi casnice sunt 
clasificate ca fiind periculoase, ceea 
ce reclamă tehnologii speciale de 
tratare. 

Transportarea deşeurilor într-o 
altă ţară dispusă, eventual, să le 
accepte, nu este, în mod evident, 
o soluţie pe termen lung. Cu toate 
acestea, depozitarea deşeurilor este 
numai una dintre laturile problemei. 
Cantitatea de deşeuri pe care o pro-
ducem este o consecinţă a stilului 
nostru de viată.

Modelul nostru de producţie - 
consum trebuie să se adapteze la ce-
rinţa de minimizare a presiunii asu-
pra mediului în care trăim şi consu-
măm resursele limitate ale Terrei. Pe 
scurt, producţia de deşeuri este unul 
dintre cei mai relevanţi indicatori ai 
progresului pe calea dezvoltării su-
portabile. 

Aspecte importante despre situa-
ţia deşeurilor în Europa: 

 • Totalul cantităţii de deşeuri ge-
nerate anual în ţările europene este 
de cca. 2.000 tone. Peste 40 de mili-
oane de tone din aceste deşeuri intră 
în categoria deşeurilor toxice. 

 • Intre 1990 si 1995 totalul can-
tităţii de deşeuri generate în Europa 
a crescut cu 10%.

 • Ramurile cele mai mari produ-
cătoare de deşeuri sunt: agricultura, 
construcţiile, mineritul şi aglome-
rările urbane. Cantităţile cele mai 
mari de deşeuri provin din agricul-
tură, în timp ce deşeurile cu cel mai 
negativ impact asupra mediului sunt 
cele provenite din industrie. 

 • Sursele de deşeuri variază de 
la o ţară la alta în funcţie de situa-
ţia economică a acestora din urmă. 
Ţările din vestul Europei produc o 
cantitate mai mare de deşeuri indus-
triale şi urbane, în timp ce în ţările 

din est procentul maxim de deşeuri 
îl dă mineritul. 

 • Cantitatea de deşeuri munici-
pale (casnice) din ţările europene a 
crescut în deceniul trecut cu 11% pe 
an, ajungând la un total de cca. 200 
de milioane de tone pe an. Se preco-
nizează menţinerea acestei tendinţe 
de creştere în perioada imediat ur-
mătoare. 

 • Fluxul de deşeuri municipale 
din ţările europene are ca principale 
componente hârtia şi deşeurile orga-
nice cu o tendinţă de creştere a pon-
derii deşeurilor de plastic. 

 • Majoritatea deşeurilor munici-
pale din ţările europene este depo-
zitat în sisteme amenajate, in conti-
nuare cea mai ieftină opţiune de ne-
utralizare a deşeurilor, chiar şi după 
introducerea taxelor de depozitare.

 • Conştientizarea necesitaţii de 
a preveni şi minimiza cantitatea de 
deşeuri este o realitate ce se mani-
festă prin tehnicile de reciclare ce se 
aplică îndeosebi în ţările cu sisteme 
de management al deşeurilor avan-
sat din vestul Europei. Se face încă 
foarte puţin pentru aplicarea tehno-
logiilor de fermentare a compostu-
lui. 

Concluzii. Statisticile privind 
producţia de deşeuri, compoziţia, 
transportul şi depozitarea în ţările 
europene se bazează pe date colec-
tate cu metode diferite ce au la baza 
grade diferite de detaliere. Aceasta 
face ca imaginea de ansamblu pre-
cum şi tendinţele din diferite zone 
să nu fie absolut certe. O sursa de 
îngrijorare importantă este legată de 
lipsa datelor despre deşeurile toxi-
ce.15

Din aceste considerente, toate 
acordurile, convențiile și tratatele 
internaționale privind protecția me-
diului înconjurător, este strict nece-
sar de modificat prin reforme noi, ca 
o soluție mai eficientă și anume mo-
dificarea unor puncte de bază nece-
sare pentru respectarea și impunerea 
acestor reguli între statele membre, 
ca cele din urmă să aibă un efect 
major și într-adevăr să funcționeze.
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