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Sinteză 
I Succesul unui număr mare de politici ale Uniunii Europene depinde de punerea în 
practică a dreptului UE de către statele membre în jurisdicția lor respectivă. În temeiul 
articolului 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisia Europeană 
are obligația de a supraveghea aplicarea dreptului UE de către statele membre. Acest 
rol de „gardian al tratatelor” este esențial pentru asigurarea performanței și 
a răspunderii generale a UE. Activitățile de supraveghere ale Comisiei se concentrează 
pe gestionarea riscului de posibile încălcări ale dreptului UE de către statele membre, 
încălcări care ar putea duce la acțiuni formale în constatarea neîndeplinirii obligațiilor 
derulate în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). 

II În calitate de instituție de audit a UE, Curtea de Conturi Europeană verifică, prin 
auditurile pe care le desfășoară, dacă statele membre respectă dreptul UE în special în 
situațiile în care aceasta este o condiție pentru primirea de plăți de la bugetul UE. De 
asemenea, Curtea poate examina modul în care Comisia își desfășoară activitățile de 
supraveghere și răspunde pentru acestea. Ca răspuns la o solicitare adresată de 
Parlamentul European, Curtea a decis să elaboreze o analiză panoramică referitoare la: 

o principalele caracteristici ale peisajului juridic al UE care fac problematică 
supravegherea aplicării de către statele membre a dreptului UE; 

o obiectivele, prioritățile și resursele Comisiei legate de activitățile sale de 
supraveghere; 

o principalele procese utilizate de Comisie pentru a preveni și pentru a detecta și 
a corecta eventualele cazuri de neîndeplinire a obligațiilor care revin statelor 
membre în temeiul dreptului UE; 

o măsurile adoptate de Comisie pentru asigurarea transparenței activităților sale de 
supraveghere și a rezultatelor acestora; 

o contribuția auditului public de la nivel național și de la nivelul UE în ceea ce 
privește asigurarea aplicării dreptului UE în statele membre și a supravegherii 
acestei aplicări. 

III O analiză panoramică nu este un audit, ci este vorba mai degrabă de un document 
descriptiv și analitic, bazat pe informații publicate și pe informații pe care participanții 
la analiză au fost de acord să le facă publice. Principalele surse de informații utilizate 
de Curte au fost sondajele realizate în rândul direcțiilor generale ale Comisiei și în 
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rândul reprezentanților statelor membre, o analiză a datelor furnizate de Comisie, 
interviuri cu părțile interesate de la nivel instituțional, precum și analize ale unor 
rapoarte de audit.  

IV Potrivit constatărilor Curții, Comisia se confruntă cu un peisaj juridic complex la 
nivelul UE și la nivelul statelor membre. Există o serie de factori care au o influență 
asupra riscului de neîndeplinire a obligațiilor de către statele membre și care prezintă 
o provocare din perspectiva supravegherii aplicării dreptului UE. Printre acești factori 
se numără: 

o volumul corpusului legislativ care trebuie monitorizat și complexitatea 
a numeroase instrumente juridice; 

o particularitățile domeniilor de politică, inclusiv disponibilitatea fondurilor UE și 
alternativele care există la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

o anumite caracteristici ale mecanismelor legislative și de supraveghere ale statelor 
membre, inclusiv durata procedurii legislative, preferințele în materie de 
transpunere și capacitatea administrativă. 

V În prezenta analiză panoramică, Curtea pune în evidență modul în care Comisia 
recunoaște aceste provocări și a răspuns până în prezent la acestea prin: 

o stabilirea de priorități pentru asigurarea respectării legislației și stabilirea de 
criterii de referință pentru tratarea plângerilor cetățenilor și a cazurilor de 
neîndeplinire prezumată a obligațiilor; 

o organizarea supravegherii sale pe domenii de politică și integrarea acesteia în 
cadrul agendei mai largi pentru o mai bună legiferare; 

o verificarea sistematică a transpunerii, valorificarea plângerilor depuse de cetățeni 
și efectuarea de investigații pentru identificarea cazurilor de neconformare 
prezumată cu obligațiile; 

o consolidarea cooperării și a schimbului de informații cu statele membre printr-o 
serie de instrumente destinate să promoveze conformarea cu legislația; 

o comunicarea directă cu părțile interesate și informarea publicului cu privire la 
activitățile de supraveghere pe care le desfășoară, utilizând o gamă largă de 
mijloace, inclusiv un raport anual consacrat acestui subiect. 
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VI Analiza panoramică include, de asemenea, exemple de activități desfășurate de 
instituțiile supreme de audit din statele membre și de Curtea de Conturi Europeană în 
ceea ce privește conformarea cu legislația și supravegherea la nivel național și la 
nivelul UE. 

VII În concluzie, Curtea a formulat o serie de considerații referitoare la modul în care 
Comisia ar putea aborda provocările care persistă în legătură cu responsabilitățile sale 
de supraveghere. În special, Curtea invită Comisia să aibă în vedere consolidarea în 
continuare a funcției sale de supraveghere, prin: 

o aplicarea abordării privind o mai bună legiferare la politica sa de asigurare 
a respectării legislației și realizarea unui bilanț referitor la caracterul economic, 
eficient și eficace al activităților sale de supraveghere; 

o dezvoltarea unei abordări mai coordonate în rândul serviciilor sale în ceea ce 
privește utilizarea bugetului UE de așa manieră încât să contribuie la asigurarea 
faptului că statele membre aplică dreptul UE; 

o încurajarea serviciilor sale care se ocupă de diferite domenii de politică să 
partajeze între ele cunoștințele și expertiza de care dispun cu privire la statele 
membre, inclusiv să utilizeze în comun resurse, acolo unde este cazul; 

o promovarea conformării cu legislația într-un mod care să fie mai bine direcționat 
în funcție de nevoile fiecărui stat membru în parte și mai coerent între domeniile 
de politică; 

o dezvoltarea priorităților stabilite în materie de asigurare a respectării legislației și 
a unor criterii de referință pentru tratarea cazurilor într-un cadru general de 
gestionare a activităților de supraveghere; 

o punerea la dispoziția părților interesate a unui număr mai mare de informații 
agregate și de analize în cadrul raportului său anual cu privire la tratarea 
cazurilor, inclusiv cu privire la durata acestora și la motivele care au stat la baza 
închiderii lor. 

VIII În cele din urmă, analiza panoramică pune în evidență sfera pe care o poate viza 
Curtea de Conturi Europeană pentru activitățile sale legate de modul în care Comisia 
supraveghează aplicarea dreptului UE de către statele membre. Această sferă include, 
de exemplu: 

o contribuția bugetului UE la asigurarea faptului că statele membre pun în practică 
dreptul UE; 
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o mecanismele de supraveghere utilizate de Comisie în domenii de politică 
specifice;  

o aspecte ale gestionării de către Comisie a plângerilor și a cazurilor de 
neîndeplinire a obligațiilor;  

o calitatea raportării de către Comisie cu privire la rezultatele activităților de 
supraveghere. 
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Introducere 

Punerea în practică a dreptului UE 

01 Punerea în practică a dreptului UE este esențială pentru obținerea de rezultate 
pentru cetățeni și pentru protejarea drepturilor și a libertăților acestora. Statele 
membre trebuie să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul dreptului UE, 
printre acestea numărându-se încorporarea actelor juridice relevante ale UE în dreptul 
național (așa-numita „punere în aplicare”), precum și aplicarea acestora în jurisdicția 
lor respectivă (așa-numita „aplicare”)1. Instrumentele juridice ale Uniunii Europene 
sunt un mijloc esențial pentru atingerea obiectivelor sale, iar statul de drept reprezintă 
o valoare majoră a Uniunii2 pe care toate statele membre și instituțiile UE trebuie să 
o respecte. 

02 Actele legislative ale UE se aplică direct sau indirect, în funcție de tipul lor3. 
Tratatele, regulamentele și deciziile devin în mod automat obligatorii în întreaga UE la 
data intrării lor în vigoare, în timp ce directivele UE trebuie să fie integrate de statele 
membre în legislația lor națională într-un anumit termen înainte de a fi aplicate. De 
fapt, statele membre dispun de o marjă de apreciere considerabilă în ceea ce privește 
modul în care pun în aplicare și aplică dreptul UE. În temeiul articolului 17 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Comisia Europeană (Comisia) este 
responsabilă de supravegherea punerii în aplicare și a aplicării dreptului UE de către 
statele membre (așa-numita „conformare”). 

03 Comisia urmărește să prevină, să detecteze și să corecteze cazurile de 
neconformare a statelor membre cu dreptul UE. În acest scop, ea monitorizează 
aplicarea dreptului UE de către statele membre și ia măsuri pentru a promova și 
a asigura conformarea acestora cu obligațiile care le revin (așa-numitele „activități de 
supraveghere”). Activitățile de supraveghere desfășurate de Comisie se concentrează 
în mod specific pe identificarea și pe tratarea cazurilor de neconformare care pot duce 
la lansarea, în vedere asigurării respectării legislației, a unei proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolelor 258 și 260 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (denumite în continuare „cazuri de neîndeplinire 

                                                      
1 Articolul 4 alineatul (3) TUE. 

2 Articolul 2 TUE. 

3 Comisia prezintă o imagine de ansamblu a dreptului UE la adresa: https://europa.eu/european-
union/law_ro 
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prezumată a obligațiilor”). Caseta 1 identifică principalele patru tipuri de astfel de 
cazuri. 

Caseta 1 

Tipuri de cazuri de neîndeplinire prezumată a obligațiilor 

Comisia identifică următoarele patru tipuri principale de cazuri de neîndeplinire 
prezumată a obligațiilor: 

(1) nerespectarea de către statele membre a obligației de a notifica Comisiei, într-
un anumit termen, măsurile luate pentru transpunerea unei directive în 
legislația națională; 

(2) neconformitatea sau neconformarea legislației unui stat membru cu cerințele 
unei directive a UE; 

(3) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de tratate, regulamente sau decizii – în 
cazul în care legislația unui stat membru nu este conformă cu cerințele 
tratatelor, ale regulamentelor și ale deciziilor; 

(4) aplicarea incorectă sau neaplicarea dreptului UE de către un stat membru. 

04 Nu toate tipurile de neconformare a statelor membre cu dreptul UE antrenează 
lansarea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În unele domenii de 
politică, instrumentele juridice ale UE pun la dispoziție alte forme de sancțiuni 
financiare sau nefinanciare. Comisia nu tratează cazurile respective ca intrând sub 
incidența activităților sale de supraveghere în temeiul articolului 17 alineatul (1) TUE. 

Prezentare generală a activităților de supraveghere ale Comisiei 

05 Comisia utilizează o serie de mijloace („instrumente”) pentru a monitoriza și 
a asigura conformarea (altfel spus, pentru a detecta și a corecta cazurile de 
neconformare). În ceea ce privește directivele noi, Comisia monitorizează 
conformarea verificând dacă statele membre au notificat în termenul stabilit măsurile 
lor naționale de punere în aplicare („notificarea”), dacă ele au transpus în integralitate 
dispozițiile directivei în legislația națională („transpunerea”) și dacă aceasta reflectă în 
mod fidel toate dispozițiile directivei respective („conformitatea”). 

06 În ceea ce privește identificarea celorlalte tipuri de cazuri de neîndeplinire 
prezumată a obligațiilor, Comisia se ocupă de plângerile depuse de către persoane 
fizice sau de organizații și desfășoară investigații din proprie inițiativă cu privire la 
cazuri de neîndeplinire prezumată a obligațiilor. Comisia gestionează plângerile cu 
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ajutorul unui sistem informatic special (CHAPs) și poate investiga cazurile de 
neîndeplinire prezumată a obligațiilor utilizând un instrument („EU Pilot”) care 
servește ca bază de date online și ca mijloc de comunicare. EU Pilot este un instrument 
prin care se colectează date și se face schimb de informații cu statele membre cu 
privire la cazuri de neîndeplinire prezumată a obligațiilor. Instrumentul poate servi, în 
unele situații, pentru a se obține conformarea cu legislația. Figura 1 prezintă numărul 
de plângeri și de cazuri de neîndeplinire prezumată a obligațiilor pe care Comisia le-a 
tratat în perioada 2010-20164. 

Figura 1 – Cazuri de neîndeplinire prezumată a obligațiilor care au fost 
tratate de Comisie 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 

07 În temeiul articolului 258 TFUE, Comisia are puterea discreționară de a lansa 
acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care, în 
opinia sa, încalcă dreptul UE. Procedura dă Comisiei posibilitatea de a trimite în 
judecată un stat membru în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și de 
a solicita acesteia să aplice o sancțiune financiară în temeiul articolului 260 TFUE. 
Caseta 2 prezintă principalele etape ale unei proceduri formale de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor. 

                                                      
4 Comisia nu publicase datele pentru 2017 până la data efectuării acestei analize. 
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Caseta 2 

Procedura formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

Procesul desfășurat de Comisie comportă următoarele etape principale: 

(1) Comisia trimite statului membru o scrisoare de punere în întârziere în temeiul 
articolului 258 TFUE, în care solicită o explicație într-un termen dat.  

(2) În cazul în care statul membru nu răspunde în mod satisfăcător, Comisia emite 
un aviz motivat, solicitând statului membru să se conformeze într-un anumit 
termen.  

(3) În cazul în care statul membru nu se conformează acestui aviz motivat, Comisia 
poate decide să sesizeze CJUE în temeiul articolului 258 TFUE. În ceea ce 
privește cazurile în care un stat membru nu și-a îndeplinit obligația de 
notificare, Comisia poate propune în acest stadiu plata unor penalități în 
temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE.  

(4) În cazul în care CJUE consideră că statul membru și-a încălcat obligațiile care îi 
revin în temeiul dreptului UE, ea dispune ca acesta să ia măsurile necesare 
pentru a se conforma, iar Comisia verifică executarea de către statul membru 
a hotărârii CJUE. 

(5) În cazul în care statul membru nu ia măsurile necesare pentru a se conforma, 
Comisia poate continua procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE, prin trimiterea unei scrisori de 
notificare statului membru respectiv și prin sesizarea din nou a CJUE. În astfel 
de cazuri, Comisia poate propune și CJUE poate impune sancțiuni financiare sub 
forma plății unei sume forfetare și/sau a unor penalități cu titlu cominatoriu pe 
zi sau pentru o altă perioadă specificată. 

 

08 Pe lângă instrumentele pe care le utilizează pentru monitorizare și pentru 
asigurarea respectării legislației, Comisia a dezvoltat o serie de instrumente menite să 
ajute statele membre să aplice dreptul UE în mod corect și la timp (denumite în 
continuare „instrumente de promovare a conformării”) cu scopul de a evita („a 
preveni”) sau de a soluționa cazurile de neîndeplinire a obligațiilor înainte de a fi 
sesizată CJUE („a corecta”). 
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Este nevoie de transparență, de asigurarea răspunderii și de 
audit 

09 Pentru a prezerva legitimitatea și încrederea, cetățenii și alte părți interesate 
trebuie să vadă că statele membre pun în practică actele legislative ale UE. Acest lucru 
implică asigurarea transparenței, a răspunderii și a auditului public în ceea ce privește 
aplicarea de către statele membre a dreptului UE și activitățile de supraveghere ale 
Comisiei. Așa cum a subliniat deja Curtea5, politicile UE care se bazează pe instrumente 
nebugetare prezintă o provocare deosebită din perspectiva asigurării răspunderii de 
gestiune. În calitate de instituție de audit a UE, Curtea desfășoară în cea mai mare 
parte audituri care au scopul de a verifica dacă statele membre respectă dreptul UE în 
situațiile în care aceasta reprezintă o condiție pentru primirea de plăți de la bugetul UE 
sau este un aspect esențial pentru obținerea de rezultate. De asemenea, Curtea poate 
examina modul în care Comisia își desfășoară activitățile de supraveghere și răspunde 
pentru acestea. 

  

                                                      
5 Curtea de Conturi Europeană, „O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie de asigurare 

a răspunderii de gestiune și de audit al finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări” (2014), 
punctul IV subpunctul (vi). 
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Sfera și abordarea analizei 
10 Supravegherea de către Comisie a aplicării dreptului UE de către statele membre 
este o temă complexă care acoperă numeroase domenii de politică ale UE. Ca răspuns 
la o solicitare adresată de Parlamentul European, Curtea a decis să realizeze o analiză 
panoramică. Scopul acesteia este de a descrie și de a analiza mecanismele instituite de 
UE pentru supravegherea aplicării de către statele membre a dreptului UE.  

11 Studiul realizat s-a axat pe activitățile de supraveghere ale Comisiei în rolul său 
de „gardian al tratatelor” prevăzut la articolul 17 alineatul (1) TUE în legătură cu 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Analiza Curții a acoperit domeniile 
de politică ale UE în care statele membre trebuie să aplice dreptul Uniunii în jurisdicția 
lor, precum și activitățile de supraveghere desfășurate de direcțiile generale (DG) din 
cadrul Comisiei responsabile de domeniile respective (a se vedea anexa I). Activitățile 
de supraveghere desfășurate de alte instituții ale UE nu au făcut obiectul analizei.  

12 O analiză panoramică nu este un audit, ci este vorba de un document descriptiv 
și analitic, bazat pe informații aflate la dispoziția publicului larg. Prezentul document 
include, de asemenea, informații pe care participanții la studiu au convenit să le facă 
publice în scopul analizei. Analiza realizată de Curte a implicat examinarea datelor 
furnizate de Comisie cu privire la activitățile sale de supraveghere, un sondaj realizat în 
rândul direcțiilor generale, un sondaj realizat în rândul statelor membre, interviuri cu 
principalele părți interesate de la nivel instituțional, precum și o examinare 
a rapoartelor relevante de audit elaborate de Curte și de instituții supreme de audit 
din statele membre (a se vedea anexa II).  

13 Rezultatele analizei sunt prezentate în diferite secțiuni, care acoperă: 

o principalele caracteristici ale situației complexe din UE în materie de conformare 
care fac problematică supravegherea aplicării de către statele membre a dreptului 
UE; 

o strategia Comisiei privind utilizarea competențelor, a instrumentelor și 
a resurselor de care dispune pentru a se asigura că statele membre aplică dreptul 
UE; 

o modul în care Comisia își gestionează activitățile de supraveghere și asigură 
transparența; 
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o contribuția pe care o poate aduce auditul public la nivel național și la nivelul UE 
pentru a se asigura eficiența și eficacitatea aplicării și a supravegherii dreptului 
UE. 

14 În concluzie, Curtea pune în evidență o serie de provocări și oportunități pentru 
dezvoltarea în continuare a supravegherii și a auditului în ceea ce privește aplicarea 
dreptului UE. 

Supravegherea aplicării dreptului UE 

Situația care trebuie monitorizată în materie de conformare 
este complexă 

Actele legislative ale UE care trebuie monitorizate sunt numeroase și 
variate 

15 Comisia trebuie să monitorizeze aplicarea unui număr mare de acte juridice de 
diferite tipuri, care conțin dispoziții aplicabile statelor membre. În plus, corpusul 
legislativ al UE (denumit în continuare „acquis-ul”) evoluează în timp, pe măsură ce 
politicile și competențele Uniunii se dezvoltă și aceasta adoptă și revizuiește legislația 
pe care trebuie să o aplice statele membre. În principiu, toate încălcările dispozițiilor 
dreptului UE care implică state membre pot conduce la o procedură de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor. Potențialul de încălcare și activitățile de monitorizare 
desfășurate de Comisie depind de tipul de act legislativ în cauză (a se vedea caseta 2). 
De exemplu, directivele presupun activități specifice de monitorizare legate de 
notificarea lor și de transpunerea în legislația națională. 

16 Comisia nu publică o estimare a numărului total de instrumente juridice pe care 
le monitorizează. Toate directivele creează obligații pentru statele membre. În cazul 
multor alte instrumente juridice însă, numai anumite dispoziții ale acestora se aplică 
statelor membre. Ca urmare, este dificil în principiu să se genereze, pe baza registrului 
public al legislației UE6, o estimare a numărului de acte legislative ale UE care s-ar 
putea solda cu cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  

                                                      
6 Baza de date publică EUR-Lex. 
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17 În cadrul sondajului realizat de Curte, direcțiile generale responsabile de 
domeniile de politică relevante au fost rugate să precizeze numărul de acte legislative 
pe care le monitorizează. Împreună, direcțiile generale au declarat că monitorizează 
aproximativ 5 600 de acte legislative, din care aproximativ un sfert erau directive, 
o treime erau regulamente, iar restul intrau în categoria altor acte juridice (a se vedea 
figura 2). Deși cifrele referitoare la directive și regulamente sunt relativ comparabile 
între domeniile de politică, cifrele care privesc alte acte juridice sunt, în mod inerent, 
mai dificil de calculat pe o bază uniformă. 

Figura 2 – Tipuri de acte legislative ale UE monitorizate de direcțiile 
generale din cadrul Comisiei 

 
Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul direcțiilor generale ale Comisiei. 

18 Există mai multe caracteristici ale actelor legislative ale UE care pot crește riscul 
de neconformare. În răspunsurile la sondajele Curții, elementele menționate cel mai 
frecvent atât de direcțiile generale, cât și de statele membre ca fiind implicate în 
probleme legate de punerea în aplicare sau de aplicarea dreptului UE sunt: 

o complexitatea și natura tehnică a temei și 

o claritatea legislației UE. 

19 Statele membre au menționat de asemenea, de la caz la caz, o serie de alți factori 
care contribuie la dificultățile pe care le întâmpină în aplicarea corectă și la timp 
a dreptului UE. Printre acești factori se numără: 

o orice divergență semnificativă a cerințelor noi ale UE față de legislația existentă la 
nivel național sau regional; 
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o diferențe de interpretare a dispozițiilor dreptului UE între statele membre și 
Comisie; 

o numărul de opțiuni disponibile la nivelul statelor membre pentru aplicarea unei 
directive. 

20 Astfel, fiecare act legislativ al UE prezintă provocări proprii specifice pentru 
statele membre în ceea ce privește aplicarea sa corectă și la timp. 

Fiecare domeniu de politică are propriile particularități 

21 Numărul și tipul actelor legislative monitorizate de direcțiile generale variază 
considerabil între domeniile de politică (a se vedea figura 3). Așa cum reiese din 
sondajul realizat de Curte, aproape o treime din actele juridice care conțin dispoziții 
sau obligații pentru statele membre vizează domeniul sănătății publice și al siguranței 
alimentare (DG SANTE), iar peste un sfert din directive privesc domeniul mediului. În 
ceea ce privește echilibrul dintre utilizarea regulamentelor și a directivelor, direcțiile 
generale responsabile de opt domenii de politică au declarat că recurg în principal la 
regulamente, șapte direcții generale au raportat că utilizează în aceeași măsură 
directive și regulamente, iar trei direcții generale au indicat că recurg în principal la 
directive. Statele membre au precizat că întâmpinau cele mai mari dificultăți în 
asigurarea aplicării corecte și la timp a dreptului UE în următoarele domenii de politică: 
mediu (DG ENV), mobilitate și transporturi (DG MOVE), energie (DG ENER), stabilitate 
financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital (DG FISMA) și piața internă, 
industrie, antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW). Acestea se numără printre domeniile 
cu cel mai mare număr de acte legislative ale UE de monitorizat și cu cel mai mare 
număr de cazuri de neîndeplinire a obligațiilor legate de transpunere. 
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Figura 3 – Diferențe considerabile între direcțiile generale ale Comisiei în 
ceea ce privește numărul și tipul de acte legislative ale UE monitorizate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului efectuat în rândul direcțiilor generale ale 
Comisiei. 
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22 Domeniile de politică ale UE diferă considerabil și din perspectiva gradului în care 
combină instrumente legislative și instrumente bugetare. În timp ce nouă domenii de 
politică presupun în cea mai mare parte activități legislative7, celelalte nouă domenii 
implică fie o combinație echilibrată de instrumente legislative și bugetare, fie se axează 
pe activități de gestionare a cheltuielilor UE. De asemenea, există variații considerabile 
în ceea ce privește cuantumul fondurilor gestionate și cheltuite în diferite domenii de 
politică, precum și în ceea ce privește mecanismele de gestiune financiară care se 
aplică. În unele domenii de politică, statele membre pot solicita fonduri ale UE pentru 
programe sau proiecte UE care ar putea facilita aplicarea legislației Uniunii. De 
exemplu, statele membre pot propune utilizarea fondurilor structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI) cu scopul de a sprijini proiecte importante de infrastructură 
necesare pentru a îndeplini standardele de mediu ale UE sau pot solicita granturi de 
asistență tehnică pentru acțiuni de consolidare a sistemelor lor judiciare.  

23 Competențele Comisiei de a detecta și a corecta cazurile de neconformare 
a statelor membre cu dreptul UE variază și ele de la un domeniu de politică la altul și 
sunt în multe cazuri legate de disponibilitatea fondurilor UE. În cadrul sondajului Curții, 
majoritatea direcțiilor generale (13 din 18) au declarat că dispun de unele competențe 
specifice de investigare pentru a detecta neconformarea cu dreptul UE pentru cel 
puțin unele părți din domeniul lor de politică8. Puțin peste o treime dintre direcțiile 
generale (7 din 18) considerau că întărirea competențelor de inspecție sau investigare 
ar putea contribui la îmbunătățirea conformării cu dreptul UE. Majoritatea acestor 
direcții generale (4 din 7) estimau că dispuneau deja de competențe de investigare 
relativ puternice.  

24 Peste o treime din direcțiile generale (7 din 18) au declarat că dispun de 
competențe specifice corective sau de sancționare în ceea ce privește statele 
membre, pe lângă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Principala 
competență corectivă indicată de direcțiile generale (5 din 7) privea domenii care 
implică cheltuieli ale UE. În temeiul regulamentelor aplicabile fondurilor UE, direcțiile 
generale dispun de sisteme de gestiune și de control care ajută la detectarea cazurilor 
de neconformare și la impunerea de corecții financiare (a se vedea figura 4). De 
exemplu, în domeniul agriculturii, DG AGRI9 detectează cazurile de neconformare cu 

                                                      
7 Direcțiile generale care au raportat în special activități legislative sunt următoarele: CLIMA, COMP, 

ENER, ENV, FISMA, JUST, MARE, REGIO, SANTE. 

8 În anexa II este descris modul în care se face trimitere la rezultatele sondajelor realizate de Curte. 

9 Direcțiile generale care au participat la sondajul Curții sunt desemnate cu ajutorul acronimelor lor 
oficiale, prezentate în anexa I. 
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dreptul UE prin intermediul mecanismului de audit al conformității și utilizează 
procedura de verificare și închidere a conturilor pentru a convinge statele membre să 
își adapteze sistemele de gestiune și de control și să evite impunerea de corecții 
financiare. O serie de alte fonduri aflate în gestiune partajată fac obiectul unor 
dispoziții similare10. 

Figura 4 – Corecții financiare și recuperări în 2017 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Raportului anual al Comisiei privind gestionarea și 
performanța bugetului UE. 

25 În plus, Comisia poate dispune recuperarea de la beneficiari a ajutorului de stat 
ilegal. În cazul în care un stat membru nu se conformează în timp util, Comisia poate 
sesiza CJUE fără a iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 
temeiul articolului 258 TFUE. Pe lângă aceasta, în contextul semestrului european11, 
Comisia poate recomanda ca un stat membru să ia măsuri pentru a-și consolida 
sistemele judiciare; în cazul în care statul membru nu ia astfel de măsuri, se poate 
ajunge la reținerea fondurilor UE. 

26 În concluzie, fiecare domeniu de politică are un profil unic în ceea ce privește 
numărul și tipurile de instrumente legislative în vigoare și existența sau nu a unor 
competențe specifice de a investiga sau de a sancționa neconformarea statelor 
membre cu anumite acte legislative ale UE. Astfel, măsura în care Comisia se bazează 
pe procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a asigura respectarea 
legislației UE variază considerabil între domeniile de politică. 

                                                      
10 Alte fonduri aflate în gestiune partajată care dispun de mecanisme de corecție financiară sunt Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit. 

11 Semestrul european este un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare în cadrul UE. 
Acesta face parte din cadrul de guvernanță economică al Uniunii Europene și se concentrează asupra 
perioadei de 6 luni de la începutul fiecărui an, de unde și numele său de „semestru”. 
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Între statele membre există diferențe semnificative  

27 Între mecanismele politice, juridice și constituționale ale statelor membre există 
diferențe semnificative, care influențează modul în care acestea pun în practică 
dreptul UE. În răspunsurile la sondajele Curții, direcțiile generale și statele membre au 
explicat modul în care factori legați de sistemele juridice ale statelor membre, de 
capacitatea financiară și administrativă a acestora și de mecanismele de supraveghere 
de la nivel național pot afecta conformarea lor cu dreptul UE, precum și capacitatea 
Comisiei de a monitoriza această conformare. 

Abordarea și mecanismele legislative 

28 Statele membre au raportat diferențe considerabile în ceea ce privește 
procedurile lor legislative, nivelurile administrative implicate și abordarea preferată 
pentru a asigura transpunerea și aplicarea dreptului UE. Aceste diferențe contribuie la 
stabilirea numărului, a tipului și a calendarului măsurilor naționale de punere în 
aplicare. 

29 Sondajele efectuate de Curte în rândul direcțiilor generale și al statelor membre 
sugerează că durata procedurii legislative dintr-un stat membru reprezintă un factor 
determinant al timpului necesar pentru transpunerea directivelor. Numeroase state 
membre (10 din 27) și direcții generale (8 din 17) au menționat că aspectele legate de 
procesul legislativ sunt implicate adesea în probleme de transpunere sau de aplicare 
a dreptului UE. Numeroase state membre (8 din 26) au precizat că autoritățile 
regionale jucau un rol în procesul legislativ, cel puțin în unele cazuri. Adoptarea 
măsurilor naționale de punere în aplicare este afectată de întârzieri, chiar dacă 
majoritatea statelor membre (23 din 27) au declarat că dispun de un mecanism prin 
care acordă prioritate transpunerii directivelor sau de un mecanism de accelerare 
a procesului juridic, dacă este necesar.  

30 Riscul de transpunere cu întârziere depinde, într-o anumită măsură, de 
complexitatea directivei în cauză și de termenul-limită pentru punerea în aplicare. 
Aceste termene sunt convenite ca parte a unui proces legislativ al UE, care implică 
instituțiile UE și statele membre. Așa cum reiese din sondajul realizat de Curte, 
majoritatea statelor membre considerau că termenele de transpunere sunt suficient 
de lungi pentru directivele bine delimitate și cu un număr moderat de obligații legale în 
domenii care nu sunt reglementate foarte în detaliu la nivel național. În același timp, 
majoritatea statelor membre au subliniat că termenele de transpunere sunt rareori 
suficient de lungi pentru directivele care conțin un număr mare de obligații legale, au 
un domeniu de aplicare extins sau afectează numeroase acte legislative naționale. 
Răspunsurile statelor membre sugerează că întârzierile în transpunerea directivelor 
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pot fi atribuite, în parte, măsurii în care este nevoie de consultare sau de coordonare la 
nivel național în vederea transpunerii directivei. 

31 Preferințele în materie de transpunere diferă și ele de la un stat membru la altul. 
În cazul punerii în aplicare a directivelor, statele membre trebuie uneori să aleagă între 
modificarea legislației naționale existente și/sau adoptarea unei legislații noi. Câteva 
state membre și-au exprimat preferința pentru modificarea legislației naționale 
existente acolo unde acest lucru este posibil, dar majoritatea au declarat că preferă să 
găsească un echilibru între cele două abordări. Statele membre au afirmat, de la caz la 
caz, că alegerea depinde de factori precum natura directivei în cauză, caracterul 
legislației naționale în vigoare și dacă transpunerea directivei face parte sau nu din 
reforme naționale mai ample care au loc în domeniul de politică respectiv.  

32 Între statele membre există diferențe și în ceea ce privește tipurile de 
instrumente legislative utilizate pentru transpunerea directivelor UE în ordinea lor 
juridică. Estimările realizate de statele membre pentru perioada 2014-2016 cu privire 
la raportul dintre legislația de nivel superior (de exemplu, legi emise de parlament) și 
legislația de nivel secundar (cum ar fi acte delegate sau subordonate) variau 
considerabil. Majoritatea statelor membre au raportat o proporție mai mare a actelor 
legislative secundare, dar peste un sfert au declarat că legislația primară reprezenta 
o proporție mai importantă. Estimările variau între 5 % și 80 % pentru legislația de 
nivel superior, iar pentru legislația de nivel secundar, între 20 % și 90 %. 

33 Totodată, între statele membre există diferențe considerabile în ceea ce privește 
numărul și sfera măsurilor naționale de punere în aplicare pentru o directivă UE dată. 
În urma unei analize a datelor, Curtea a observat o corelație între numărul măsurilor 
naționale de punere în aplicare și numărul cazurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor lansate în perioada 2014-2016 pentru o directivă dată (a se vedea figura 5). 
În răspunsurile la sondajul Curții, numeroase state membre au invocat numărul 
măsurilor naționale de punere în aplicare necesare ca fiind un factor care are 
o influență majoră asupra timpului de care este nevoie pentru transpunerea 
directivelor.  
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Figura 5 – Numărul măsurilor naționale de punere în aplicare poate 
crește riscul de neîndeplinire a obligațiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 

34 Numeroase state membre (10 din 26) au raportat că dispun de o politică sau de 
o cerință legală care prevede evitarea „suprareglementării”12 în raport cu directivele 
UE, dar majoritatea au recunoscut că, uneori, cu ocazia transpunerii directivelor, 
adaugă dispoziții suplimentare pentru a răspunde nevoilor sau intereselor naționale. 
Statele membre respective au explicat că aceste adăugiri pot fi făcute cu scopul de 
a reduce la minimum modificările aduse legislației naționale sau în cazul în care 
transpunerea unei directive a UE face parte dintr-o reformă mai amplă realizată în 
domeniul de politică respectiv la nivel național. Statele membre sunt încurajate să 
informeze Comisia cu privire la orice măsuri de „suprareglementare”13, folosind în 
acest sens instrumentul electronic al Comisiei pentru notificarea măsurilor naționale 
de punere în aplicare14.  

                                                      
12 „Suprareglementare” înseamnă adăugarea unor obligații în cadrul măsurilor naționale de punere în 

aplicare care depășesc cerințele legislației UE. 

13 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia 
Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016. 

14 Niciun stat membru nu utilizează în prezent posibilitatea de a comunica măsuri de 
„suprareglementare” utilizând instrumentul de notificare electronică (MNE) disponibil. 
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35 Unele state membre și direcții generale au remarcat, de asemenea, că au existat 
anumite cazuri în care considerații de ordin politic de la nivelul statului membru au 
contribuit la nepunerea în aplicare a unor acte juridice ale UE ori la neaplicarea corectă 
sau la timp a acestora. Acestea au inclus cazuri în care: 

o statele membre aveau priorități de politică diferite de cele ale Comisiei; 

o este posibil ca statele membre să nu fi fost de acord cu actul legislativ sau cu 
anumite dispoziții ale acestuia; 

o sunt implicate sensibilități interne sau interese naționale importante; 

o ciclul electoral sau stabilitatea politică au afectat adoptarea legislației. 

Capacitatea administrativă și financiară 

36 O capacitate administrativă suficientă joacă un rol important în asigurarea 
aplicării corecte și la timp a dreptului UE. Așa cum a reieșit din sondajele realizate de 
Curte: 

o în opinia a numeroase state membre (8 din 19), capacitatea administrativă este 
un factor determinant al conformității măsurilor naționale de transpunere cu 
legislația UE; 

o majoritatea statelor membre (13 din 22) considerau că activitatea legislativă 
necesară pentru a transpune legislația UE în ordinea juridică națională este foarte 
dificilă având în vedere resursele umane și competențele disponibile;  

o majoritatea statelor membre (14 din 22) și a direcțiilor generale (13 din 14) au 
indicat de asemenea că, cel puțin uneori, problemele întâmpinate de statele 
membre la transpunerea sau la aplicarea dreptului UE se explicau printr-o 
capacitate administrativă insuficientă;  

o direcțiile generale responsabile de politica în materie de ocupare a forței de 
muncă, de transporturi și de justiție au subliniat că, pentru anumite grupuri de 
state membre, capacitatea administrativă era o problemă.  

37 Capacitatea financiară insuficientă poate juca de asemenea un rol în 
neconformarea statelor membre cu anumite dispoziții ale legislației UE, de exemplu în 
cazurile în care sunt necesare investiții considerabile pentru respectarea standardelor 
UE. În astfel de cazuri, fondurile ESI sau alte programe de cheltuieli ale UE pot veni în 
sprijinul statelor membre.  
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Mecanismele proprii de supraveghere ale statelor membre 

38 Întrucât sunt responsabile de punerea în practică a dreptului UE, statele membre 
au instituit propriile mecanisme de supraveghere a transpunerii directivelor, de 
asigurare a aplicării corecte a legislației UE și de gestionare a cazurilor de neîndeplinire 
a obligațiilor. Deși aceste mecanisme variază, majoritatea statelor membre tind să 
prezinte un grad mai ridicat de centralizare în ceea ce privește supravegherea 
transpunerii directivelor și gestionarea cazurilor de neîndeplinire a obligațiilor decât în 
ceea ce privește monitorizarea aplicării corecte a dreptului UE.  

39 Aproape toate statele membre (21 din 22) au precizat că ministerul care se ocupă 
de un anumit domeniu de politică este responsabil și de transpunerea directivelor UE 
în domeniul respectiv, în unele cazuri în coordonare cu autoritățile regionale 
competente implicate în procesul legislativ. Aproape toate statele membre (25 din 27) 
au raportat, de asemenea, că dispun de un organism specific responsabil de 
coordonarea transpunerii directivelor. În majoritatea cazurilor, acest organism este 
responsabil și de verificarea conformității cu dreptul UE. Cu toate acestea, în câteva 
cazuri, rolul său se limitează la furnizarea de orientări și de sprijin. De asemenea, 
aproape toate statele membre au raportat că dispun de mecanisme centralizate de 
monitorizare a transpunerii directivelor, unele state membre utilizând sisteme 
informatice care declanșează alerte și notificări cu privire la termenele viitoare pe care 
trebuie să le respecte. 

40 Aproape toate statele membre (21 din 22) au declarat că responsabilitatea 
principală pentru supravegherea aplicării dreptului UE revine ministerului responsabil 
de domeniul de politică în cauză. Numeroase state membre (12 din 27) au precizat că 
dispun de un organism specific însărcinat cu supravegherea aplicării dreptului UE. În 
mod similar, majoritatea statelor membre (15 din 27) au declarat că responsabilitatea 
principală pentru gestionarea cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor revine 
ministerului sau departamentului care se ocupă de domeniul de politică în cauză. 
Câteva state membre (3 din 27) au menționat că această responsabilitate era 
centralizată. Toate statele membre (27 din 27) au declarat că dispun de un organism la 
nivel central care este responsabil de coordonarea și supravegherea cazurilor de 
constatare a neîndeplinirii a obligațiilor. 

41 Majoritatea organismelor de coordonare sau a autorităților centrale de la nivel 
național responsabile de legislația UE se află sub responsabilitatea ministerelor pentru 
afaceri externe sau pentru afacerile UE, unele se află sub autoritatea ministerului 
justiției, iar câteva țin de administrația centrală (de exemplu, de cabinetul prim-
ministrului, al cancelarului sau al secretarului general). Deși aproape toate statele 
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membre au precizat că aplică o formă sau alta de monitorizare centralizată 
a exercițiilor de transpunere și a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
puține dintre ele fac publice rezultatele acestei activități. În majoritatea statelor 
membre, departamentele responsabile elaborează rapoarte care nu au caracter public, 
destinate fie guvernului, fie parlamentului. 

42 Astfel, fiecare stat membru are o abordare care îi este proprie în ceea ce 
privește asigurarea aplicării corecte și la timp a dreptului UE în jurisdicția sa. 

Strategia Comisiei: priorități, organizare și resurse 

Obiective și priorități ale activităților de supraveghere 

43 Abordarea Comisiei în ceea ce privește supravegherea aplicării dreptului UE 
recunoaște provocările pe care le reprezintă dimensiunea și natura acquis-ului UE, 
particularitățile diferitelor domenii de politică în care pot apărea cazuri de 
neîndeplinire a obligațiilor, precum și specificitățile mecanismelor legislative și 
supraveghere ale statelor membre. 

44 Ținând seama de complexitatea situației în materie de conformare, Comisia și-a 
dezvoltat abordarea referitoare la supravegherea aplicării dreptului UE de-a lungul 
multor ani, în conformitate cu o serie de comunicări publicate în 200215, 200716 și 
201617. Analizând aceste comunicări, Curtea a identificat o serie de principii, obiective 
și caracteristici esențiale ale abordării utilizate de Comisie în ceea ce privește 
supravegherea dreptului UE în temeiul articolului 17 alineatul (1) TUE. Principiile de 
bază ale abordării actuale, care decurg, în cea mai mare parte, din cadrul juridic al UE, 
sunt următoarele: 

o respectarea dreptului UE drept condiție prealabilă pentru toate drepturile și 
obligațiile care decurg din tratate; 

                                                      
15 Comunicarea Comisiei intitulată Better monitoring of the application of EU law (O mai bună 

monitorizare a aplicării legislației UE), COM(2002) 725 final din 11 decembrie 2002. 

16 Comunicarea Comisiei intitulată „Către o Europă a rezultatelor – aplicarea legislației comunitare”, 
COM(2007) 502 final din 5 septembrie 2007. 

17 Comunicarea Comisiei intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate 
mai bune”, C(2016) 8600 final din 21 decembrie 2016. 
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o riscul sistematic pre care îl prezintă neaplicarea dreptului UE pentru realizarea 
obiectivelor de politică ale Uniunii; 

o responsabilitatea primară a statelor membre de a asigura aplicarea dreptului UE și 
de a oferi mecanisme reparatorii pentru cetățeni; 

o obligația de cooperare loială a statelor membre în investigarea cazurilor de 
neîndeplinire prezumată a obligațiilor; 

o puterea discreționară a Comisiei de a deschide și de a închide procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor și de a solicita CJUE să impună penalități; 

o confidențialitatea schimburilor de informații cu statele membre în faza 
precontencioasă a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

o obligația Comisiei de a asigura o bună conduită administrativă în tratarea 
plângerilor din partea cetățenilor cu privire la cazuri de neîndeplinire prezumată 
a obligațiilor de către statele membre. 

45 Aceste principii reprezintă elemente consacrate ale mecanismelor de 
supraveghere ale Comisiei. În cadrul delimitat de aceste principii, Comisia a elaborat 
o strategie de prevenire și de detectare și corectare a cazurilor de neîndeplinire 
a obligațiilor care revin statelor membre în temeiul dreptului UE. Ca obiective 
principale, această strategie își propune: 

o să facă legislația UE mai ușor de pus în aplicare și de aplicat și să faciliteze 
asigurarea respectării acesteia; 

o să ofere cetățenilor mijloace de acțiune pentru ca aceștia să își poată monitoriza 
drepturile și să poată asigura respectarea acestora; 

o să consolideze relațiile și cooperarea cu autoritățile statelor membre în vederea 
identificării și a soluționării problemelor legate de neîndeplinirea obligațiilor;  

o să trateze cu rapiditate și cu fermitate cazurile grave de neîndeplinire 
a obligațiilor, evitând, în același timp, utilizarea inutilă a procedurii de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor; 

o să asigure transparența în ceea ce privește aplicarea de către statele membre 
a dreptului UE, precum și transparența activităților de supraveghere ale Comisiei. 
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46 În demersul de urmărire a acestor obiective, Comisia a recunoscut, de asemenea, 
necesitatea de a evita o serie de riscuri specifice legate de gestionarea cazurilor de 
neîndeplinire prezumată a obligațiilor. În special, este vorba de următoarele riscuri: 

o diferența dintre realitate și așteptările cetățenilor în ceea ce privește natura 
procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și posibilitatea de a obține 
reparații sau despăgubiri în cazuri individuale; 

o statele membre care trag de timp utilizând etapele procedurale ale proceselor de 
investigare și de gestionare a cazurilor, fie pentru a obține mai mult timp pentru 
punerea în aplicare și aplicarea unor instrumente juridice specifice, fie pentru 
a întârzia, cât mai mult timp posibil, impunerea de sancțiuni financiare. 

47 Pentru a-și atinge obiectivele și pentru a gestiona riscurile implicate, Comisia 
a elaborat o abordare care prezintă mai multe caracteristici și instrumente cheie. În 
ceea ce privește actele legislative propriu-zise ale UE, Comisia și-a integrat politica de 
supraveghere, începând din 2002, în cadrul mai larg al abordării sale privind o mai 
bună legiferare. Un obiectiv-cheie al programului pentru o mai bună legiferare este 
promovarea unor acte legislative ale UE clare și simple. Comisia a dezvoltat 
instrumente specifice pentru o mai bună legiferare, menite să asigure faptul că se 
acordă atenția cuvenită aspectelor legate de aplicare și de punerea în aplicare în 
fiecare etapă a ciclului de elaborare a politicilor, inclusiv în etapa de evaluare.  

48 În ceea ce privește mijloacele de acțiune puse la dispoziția cetățenilor, Comisia 
acordă o importanță deosebită plângerilor depuse de aceștia, tratându-le ca pe 
o sursă majoră de informații pentru detectarea cazurilor de neîndeplinire a obligațiilor. 
Pentru a încuraja plângerile, Comisia le oferă cetățenilor informații cu privire la 
drepturile care le revin în baza legislației UE și a legislației naționale. Există, de 
asemenea, o serie de garanții procedurale pentru reclamanți legate de modul în care 
sunt tratate plângerile depuse. Totodată, Comisia oferă cetățenilor consiliere cu 
privire la obținerea de reparații la nivel național. În plus, Comisia a elaborat o serie de 
mecanisme alternative de soluționare a cazurilor individuale de neconformare a unui 
stat membru cu dreptul UE. De exemplu, în ceea ce privește funcționarea pieței unice, 
UE a creat „mecanismul SOLVIT” pentru a ajuta statele membre să soluționeze ele 
însele cazurile în care drepturile unui cetățean sau ale unei întreprinderi dintr-un stat 
membru, conferite de dreptul UE, sunt încălcate de către autorități publice din alt stat 
membru.   



28 

 

49 În ceea ce privește cooperarea cu statele membre, Comisia a elaborat o serie de 
instrumente de promovare a conformării destinate să anticipeze și să rezolve 
problemele legate de punerea în aplicare și de aplicarea dreptului UE, precum și să 
ajute în gestionarea cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. De asemenea, 
Comisia încurajează statele membre să solicite sprijin financiar din bugetul UE, acolo 
unde este disponibil, pentru a-și consolida capacitatea administrativă și a finanța 
infrastructura necesară pentru aplicarea anumitor regulamente și directive. În plus, în 
cadrul semestrului european, primirea de fonduri de la bugetul UE de către un stat 
membru poate fi condiționată de punerea în aplicare a unor reforme structurale care 
să consolideze sistemul său judiciar. 

50 În ceea ce privește cazurile grave de neîndeplinire a obligațiilor, comunicările 
Comisiei furnizează o listă a cazurilor de neîndeplinire a obligațiilor care prezintă 
prioritate (a se vedea caseta 3). În acest context, comunicările respective explică, de 
asemenea, politica pe care Comisia o aplică atunci când solicită CJUE să impună 
statelor membre plata unor penalități în cazurile de neîndeplinire a obligațiilor care 
sunt înaintate CJUE în temeiul articolului 260 alineatele (2) și (3) TFUE. Comisia 
a elaborat, de asemenea, criterii de referință pentru tratarea plângerilor și a cazurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în timp util. 

Caseta 3 

Lista de cazuri de neîndeplinire a obligațiilor pe care Comisia le 
tratează cu prioritate 

Comisia acordă prioritate lansării unei proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor pentru cazurile care implică: 

o nerespectarea obligației de notificare și transpunerea incorectă; 

o neexecutarea hotărârilor CJUE; 

o prejudicii aduse intereselor financiare ale UE;  

o încălcarea competențelor exclusive ale UE; 

o capacitatea sistemelor judiciare naționale de a asigura respectarea dreptului 
UE; 

o situații repetate în care un stat membru nu aplică în mod corect dreptul UE. 
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51 Pe parcursul mai multor ani, Comisia a dezvoltat o raportare anuală cu privire la 
rezultatele activităților sale de supraveghere care să servească drept element-cheie al 
asigurării transparenței. De asemenea, Comisia oferă răspunsuri publice la petițiile și 
întrebările adresate de Parlamentul European cu privire la cazuri de neîndeplinire 
prezumată a obligațiilor și la întrebările formulate de Ombudsmanul European cu 
privire la tratamentul reclamanților. În plus, Comisia păstrează o evidență publică 
a tuturor deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și publică, prin 
intermediul unor comunicate de presă, informații referitoare la deciziile sale și la 
hotărârile pronunțate de CJUE. 

Organizarea responsabilităților și a resurselor utilizate pentru activitățile 
de supraveghere 

52 Comisia este organizată în direcții generale responsabile de domenii de politică 
specifice. Secretariatul General joacă un rol central în coordonarea activităților 
legislative ale Comisiei. Funcția de supraveghere a Comisiei se înscrie în această 
structură. Direcția generală care elaborează un proiect de act legislativ este 
responsabilă și de monitorizarea aplicării acestuia. În cazul în care în elaborarea actului 
legislativ sunt implicate mai multe direcții generale, programul anual de activitate al 
Comisiei indică direcția generală „coordonatoare”.  

53 Pentru actele legislative aflate în responsabilitatea sa, direcția generală 
„coordonatoare” răspunde de:  

o efectuarea de controale cu privire la transpunere și la conformitatea măsurilor de 
punere în aplicare adoptate de statele membre; 

o gestionarea plângerilor și a cazurilor deschise din proprie inițiativă;  

o investigarea cazurilor prin cooperarea și schimbul de informații cu statele 
membre;  

o propunerea de a lansa acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și urmărirea 
evoluției cazurilor; 

o promovarea conformării statelor membre cu dreptul UE, utilizând în acest sens 
o gamă de instrumente.  
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54 Direcțiile generale „coordonatoare” sunt responsabile totodată de înregistrarea 
activităților lor de supraveghere în trei sisteme informatice de la nivelul Comisiei (a se 
vedea figura 6): 

o CHAPs – o bază de date pentru înregistrarea și urmărirea plângerilor primite din 
partea persoanelor fizice și a organizațiilor;  

o EU Pilot – o platformă utilizată de Comisie și de statele membre în vederea 
cooperării și a schimbului de informații cu privire la cazurile de neîndeplinire 
prezumată a obligațiilor prevăzute de dreptul UE; această platformă poate fi 
utilizată în unele cazuri pentru a obține conformarea cu obligațiile; 

o NIF – o bază de date utilizată pentru gestionarea cazurilor formale de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor și pentru înregistrarea deciziilor Comisiei referitoare la 
diferitele etape ale procedurii formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
(a se vedea caseta 2).  

Figura 6 — Gestionarea plângerilor și a cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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55 Există diferențe considerabile între funcțiile de supraveghere ale direcțiilor 
generale. Majoritatea acestora integrează unele activități de supraveghere în cadrul 
departamentelor lor care se ocupă de politici. În aproximativ o treime dintre direcțiile 
generale, departamentele care se ocupă de politici sunt responsabile și de 
monitorizare și de asigurarea respectării legislației. În celelalte direcții generale, aceste 
sarcini sunt încredințate unui serviciu juridic separat din cadrul direcției sau, după caz, 
unei unități specializate plasate sub autoritatea unui departament care nu are sarcini 
de elaborare a politicilor. În aproape toate direcțiile generale, gestionarea plângerilor, 
a procedurilor EU Pilot și a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este 
organizată în funcție de sectorul de politică implicat, de instrumentul juridic utilizat sau 
de statul membru vizat. În jumătate dintre direcțiile generale, responsabilii cu strategia 
politică din domeniul vizat de legislația în cauză tratează și cazurile de neconformare 
prezumată. În cazul unei treimi dintre direcțiile generale, această sarcină este 
încredințată în principal juriștilor. 

56 În cazul în care funcțiile de elaborare a legislației și de supraveghere implică 
servicii din diferite departamente, direcțiile generale asigură coordonarea internă prin 
intermediul unor grupuri operative, al unor rețele sau prin alte mecanisme de lucru 
ad hoc. Toate direcțiile generale desemnează coordonatori pentru tratarea cazurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, iar peste o treime dintre acestea numesc 
coordonatori pentru directive. Comisia asigură coordonarea generală a activităților 
sale de supraveghere prin intermediul unei unități speciale din cadrul Secretariatului 
General și al unei rețele interne. În fiecare direcție generală există o persoană de 
contact pentru cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, care acționează ca 
punct de legătură cu Secretariatul General și reprezintă direcția generală respectivă în 
cadrul rețelei. Rețeaua tratează toate aspectele de gestionare legate de monitorizarea 
și de asigurarea respectării legislației UE în statele membre, promovează coerența și 
consecvența între direcțiile generale și se reunește de două ori pe an. Direcțiile 
generale care au resurse în comun (altfel spus, care fac parte din aceeași „familie”) 
dispun de subrețele.  

57 Comisia desfășoară o serie de activități centralizate de supraveghere. O unitate 
din cadrul Secretariatului General monitorizează notificările transmise de statele 
membre cu privire la măsurile de transpunere, gradul de finalizare de către direcțiile 
generale a controalelor referitoare la transpunere și la conformitate, precum și modul 
în care acestea gestionează plângerile, dosarele EU Pilot și procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor (verificând inclusiv dacă direcțiile generale au înregistrat în 
mod corespunzător datele în sistemele informatice relevante). Serviciul Juridic al 
Comisiei acordă consultanță cu privire la cazuri în faza precontencioasă și gestionează 
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relațiile cu CJUE în faza contencioasă. Direcția Generală Buget (DG BUDG) este 
responsabilă de colectarea oricăror penalități impuse statelor membre de către CJUE. 

58 Dat fiind că direcțiile generale își organizează funcțiile de supraveghere în moduri 
diferite, nu există cifre ușor accesibile cu privire la resursele umane implicate în acest 
proces. Estimările prezentate de 13 direcții generale din 18 sugerează că la activități de 
supraveghere participă între 15 % și 20 % din personalul Comisiei care lucrează în 
domenii de politică ce necesită aplicarea de către statele membre a dreptului UE. Între 
aceste direcții generale există însă diferențe considerabile în ceea ce privește numărul 
absolut de persoane implicate și proporția personalului consacrat activităților de 
supraveghere. De exemplu, în cadrul DG SANTE sunt implicate în activități de 
supraveghere aproximativ 550 de persoane (54 %), în comparație cu mai puțin de 
10 persoane în cadrul DG CLIMA (5 %). Nicio direcție generală nu preconiza creșterea 
resurselor de personal pe termen scurt, având în vedere actuala politică de personal a 
Comisiei și propunerile legislative anunțate. 

59 În general, marea majoritate a personalului implicat în activități de supraveghere 
este concentrată în direcțiile generale care gestionează un număr mare de cazuri. În 
cadrul sondajului realizat de Curte, direcțiile generale care erau situate pe primele trei 
locuri din acest punct de vedere și care au comunicat estimări reprezentau peste 60 % 
din totalul personalului implicat.  

Supravegherea și coordonarea la nivelul Comisiei și al direcțiilor generale 

60 Comisia supraveghează și coordonează activitățile sale de supraveghere la nivel 
central și la nivelul direcțiilor generale. De-a lungul timpului, Comisia a stabilit o serie 
de criterii de referință în legătură cu gestionarea de către direcțiile generale 
a plângerilor, a dosarelor EU Pilot și a cazurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor (a se vedea caseta 4). Secretariatul General monitorizează performanța 
direcțiilor generale în raport cu aceste criterii de referință în cadrul unor exerciții de 
„asigurare a coerenței” efectuate de două ori pe an. 
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Caseta 4 

Criterii de referință pentru gestionarea plângerilor și a cazurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

Comisia a stabilit următoarele criterii de referință pentru gestionarea de către 
direcțiile generale a plângerilor și a cazurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor: 

o un an pentru investigarea unei plângeri, finalizată fie prin închiderea cazului, fie 
prin lansarea unui caz de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (orice întârziere 
trebuie să fie explicată reclamantului); 

o un an pentru a sesiza CJUE cu un caz de nerespectare a obligației de notificare 
sau pentru a închide cazul respectiv; 

o șase luni de la termenul de transpunere/data notificării pentru finalizarea 
controalelor cu privire la transpunere; 

o între 16 și 24 de luni de la data notificării pentru finalizarea controalelor cu 
privire la conformitate; 

o 10 săptămâni pentru a evalua răspunsurile statelor membre la solicitările 
adresate de Comisie în EU Pilot; 

o între 8 și 18 luni pentru a sesiza CJUE cu un caz în temeiul articolului 260 TFUE 
sau pentru a închide cazul (între 12 și 24 de luni pentru cazurile prezentate 
prima dată CJUE înainte de 15 ianuarie 2011); 

o ținte specifice pentru diferitele direcții generale referitoare la tratarea stocului 
existent de cazuri cu evoluție lentă. 

 

61 În răspunsurile lor la sondajul Curții, majoritatea direcțiilor generale (15 din 18) 
au declarat că monitorizează sistematic gestionarea plângerilor, a dosarelor EU Pilot și 
a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în vederea evaluării volumului de 
muncă, a verificării progreselor înregistrate sau a planificării activităților lor viitoare. 
Numai trei direcții generale care gestionează un număr foarte mic de cazuri au 
informat că nu monitorizează cazurile în mod sistematic (DG ECFIN, DG CLIMA și 
DG COMP). Direcțiile generale informează comisarii de resort cu privire la gestionarea 
cazurilor, ca parte a exercițiului lunar desfășurat de Comisie în legătură cu situațiile de 
neîndeplinire a obligațiilor de către statele membre. Majoritatea serviciilor 
responsabile de monitorizarea cazurilor (13 din 18) raportează periodic directorului lor 
general. Alte direcții generale raportează la nivelul direcției doar atunci când acest 
lucru este necesar, de exemplu pentru a insista asupra cazurilor în care este nevoie de 



34 

 

o coordonare suplimentară. Cea mai mare parte a rapoartelor acoperă numărul și 
rezultatul cazurilor, precum și rezultatele exercițiului de asigurare a coerenței și orice 
aspecte de ordin general legate de asigurarea respectării legislației. Câteva direcții 
generale raportau de asemenea informații referitoare la indicatorii lor cheie de 
performanță și la utilizarea resurselor umane. 

62 Întrucât numai unele direcții generale supraveghează aplicarea de către statele 
membre a dreptului UE, Comisia nu solicită direcțiilor generale să raporteze sistematic 
cu privire la activitățile lor de supraveghere în cadrul rapoartelor anuale de activitate. 
Jumătate dintre direcțiile generale care au participat la sondajul Curții (9 din 18) au 
declarat că au stabilit indicatori de performanță pentru gestionarea controalelor în 
materie de transpunere, a plângerilor, a dosarelor EU Pilot și a cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor. În cea mai mare parte, aceste direcții generale utilizează 
toate sau unele dintre criteriile de referință definite de Comisie (a se vedea caseta 4). 
Analiza realizată de Curte cu privire la rapoartele anuale de activitate pentru perioada 
2014-2016 a arătat că diferitele direcții generale aleg să se concentreze pe aspecte 
diferite ale activităților lor de supraveghere. Indicatorii raportați se refereau la: 

o transpunere – procentul de notificări primite de la statele membre până la 
termenul limită (DG FISMA), rata de transpunere sau deficitul de transpunere din 
statele membre în ceea ce privește directivele (DG GROW, DG MOVE, DG JUST, 
DG MARKT), numărul de directive pentru care controalele de conformitate 
efectuate de Comisie nu au fost finalizate în termen de un an (DG JUST);  

o plângeri – numărul total de plângeri tratate în cursul anului (DG EMPL, DG JUST), 
procentul de cazuri de plângeri închise în termen de un an (DG JUST), numărul 
mediu de luni necesare pentru gestionarea unui caz (DG FISMA); 

o EU Pilot – numărul de cazuri deschise și închise în cursul anului (DG ENV, 
DG TAXUD); 

o neîndeplinirea obligațiilor – procentul de cazuri de nerespectare a obligației de 
notificare care au fost tratate de Comisie în termen (DG MOVE, DG FISMA), 
procentul de cazuri fie închise, fie înaintate CJUE într-o anumită perioadă 
(DG JUST), numărul de cazuri deschise, închise sau în curs (DG TAXUD, DG ENV, 
DG SANTE), numărul de cazuri deschise de mai mult de trei ani (DG MOVE), 
procentajul cazurilor de neconformitate închise în termen (DG FISMA), numărul 
de cazuri propuse pentru o decizie a Comisiei ca procent din numărul total de 
cazuri pendinte (DG TAXUD), durata cazurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor (DG GROW). 
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63 Majoritatea direcțiilor generale (11 din 18) au informat că dispun de mecanisme 
de schimb de experiență la nivel intern între responsabilii de monitorizare și de 
asigurarea respectării legislației și responsabilii de elaborarea politicilor și a legislației 
UE. Aceste mecanisme erau fie de natură organizațională (5 din 11), fie luau forma 
unor grupuri de lucru speciale, a unor reuniuni sau a unor evenimente de formare 
(6 din 11). În mod similar, aproape jumătate dintre direcțiile generale (8 din 18) asigură 
împărtășirea experienței acumulate cu responsabilii de evaluări și de verificări ale 
adecvării, fie prin intermediul unor mecanisme organizaționale (4 din 8), fie prin 
grupuri speciale, reuniuni sau evenimente de formare (4 din 8). La nivel central, 
Comisia asigură coordonarea plasând unitatea din Secretariatul General care se ocupă 
de „monitorizarea aplicării dreptului UE” în departamentul responsabil de „o mai bună 
legiferare și programul de activitate”; din acest departament fac parte de asemenea 
unitatea responsabilă de „evaluare, adecvarea reglementărilor și performanță” și 
unitatea care se ocupă de „evaluarea impactului”. 

64 În ceea ce privește evaluarea și auditul intern, deși există unele studii la nivel de 
direcție generală, Comisia nu a efectuat până în prezent o evaluare globală a politicii și 
a activităților sale de supraveghere. Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei auditează 
mecanismele utilizate de direcțiile generale pentru monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației UE. Începând din 2014, IAS a dus la bun sfârșit o serie de audituri 
referitoare la direcțiile generale care gestionează domenii cu un număr semnificativ de 
directive sau de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, ca parte a unui 
program de audituri pe această temă.  

Gestionarea: monitorizare, asigurarea respectării legislației și 
promovarea conformării cu aceasta 

Verificarea punerii în aplicare a directivelor noi sau revizuite ale UE 

65 Fiecare directivă nouă sau revizuită (a se vedea figura 7) impune statelor membre 
să notifice Comisiei măsurile luate pentru a pune în aplicare directiva respectivă în 
ordinea juridică națională. Statele membre trebuie să transmită notificarea până la 
o anumită dată (de obicei, în termen de doi ani de la data adoptării) și să informeze 
Comisia cu privire la măsurile naționale de punere în aplicare.  
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Figura 7 – Directivele UE adoptate în perioada 2014-2016 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din EUR-Lex. 

66 În cazul în care un stat membru nu notifică Comisiei în termenul stabilit măsurile 
de punere în aplicare, Secretariatul General se consultă cu direcția generală 
„coordonatoare” înainte de a redacta o scrisoare privind neîndeplinirea obligației de 
notificare, pe care Comisia urmează să o adopte și să o trimită statului membru. 
Majoritatea cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate de Comisie 
privesc transpunerea cu întârziere a directivelor (a se vedea figura 8). 

Figura 8 – Majoritatea cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
vizează întârzierile în transpunere 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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67 După primirea notificărilor, Comisia evaluează dacă statele membre au pus în 
aplicare integral și cu acuratețe directivele UE, utilizând în acest sens o abordare în 
două etape care presupune controale în materie de transpunere și de conformitate. În 
cadrul controalelor cu privire la transpunere, Comisia examinează dacă notificarea 
transmisă de statul membru include măsuri naționale de punere în aplicare pentru 
fiecare obligație prevăzută de directiva respectivă (se verifică exhaustivitatea). În 
cadrul controalelor cu privire la conformitate, Comisia compară, element cu element, 
dispozițiile și obligațiile prevăzute de directiva UE cu textul măsurilor naționale de 
punere în aplicare (se verifică astfel acuratețea).  

68 Direcția generală „coordonatoare” pentru o anumită directivă este responsabilă 
de efectuarea controalelor în materie de transpunere și de conformitate și ea este cea 
care determină amploarea controlului. Aproape toate direcțiile generale au declarat 
că verifică transpunerea tuturor dispozițiilor sau obligațiilor din fiecare directivă și 
aceasta pentru toate statele membre. De asemenea, majoritatea direcțiilor generale 
au precizat că efectuează controale ale conformității măsurilor naționale de punere în 
aplicare pentru toate dispozițiile din fiecare directivă și pentru toate statele membre, 
câteva direcții generale axându-și însă verificările pe cele mai importante dispoziții sau 
pe dispoziția considerată a prezenta cel mai mare risc de încălcare. În conformitate cu 
noua politică a Comisiei privind asigurarea respectării legislației UE, direcțiile generale 
sunt obligate, începând din 2017, să efectueze controale sistematice cu privire la 
transpunere și la conformitate. 

69 Factorul determinant al volumului de muncă al unei anumite direcții generale în 
ceea ce privește controalele în materie de transpunere și de conformitate este 
reprezentat de numărul de directive care au intrat recent în vigoare în domeniul său de 
politică. Acest număr variază considerabil în timp, în funcție de programul de activitate 
al Comisiei și de procesul legislativ al UE. Pentru perioada 2014-2016, direcțiile 
generale participante la sondajul Curții care au raportat cele mai ridicate niveluri ale 
controalelor au fost DG TAXUD, DG ENV, DG GROW, DG ENER și DG CLIMA. Cu toate 
acestea, întrucât direcțiile generale nu sunt obligate să înregistreze în mod sistematic 
controalele efectuate într-o bază de date centrală, nu toate au fost în măsură să 
comunice estimări și este posibil ca estimările care au fost totuși furnizate să nu fie pe 
deplin comparabile. 

70 Controalele cu privire la transpunere și la conformitate sunt dificil de realizat. 
Direcțiile generale trebuie să cunoască foarte bine sistemele juridice și limbile statelor 
membre și ar trebui să efectueze aceste controale în anumite termene. Majoritatea 
direcțiilor generale vizate estimau că este dificil să finalizeze controalele la timp, din 
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cauza termenelor relativ scurte stabilite în anumite cazuri și a nevoii de a dispune de 
persoane cu competențele și expertiza necesare.  

71 Timpul necesar pentru finalizarea controalelor în materie de transpunere și de 
conformitate depinde de o serie de factori. Factorii menționați cel mai frecvent de 
direcțiile generale erau: 

o lungimea, complexitatea și/sau caracterul nou al directivei UE în cauză; 

o calitatea și promptitudinea informațiilor comunicate de statele membre cu privire 
la măsurile lor de transpunere; 

o numărul și complexitatea măsurilor de punere în aplicare la nivel național; 

o disponibilitatea resurselor (inclusiv servicii de traducere și cunoștințe 
juridice/lingvistice), ținând seama de prioritățile concurente care există în cadrul 
direcției generale. 

72 Întrucât direcțiile generale nu sunt obligate să înregistreze sistematic controalele 
efectuate într-o bază de date centrală, nu există nicio estimare oficială a duratei 
acestora. Estimările comunicate de direcțiile generale în răspunsurile la sondajul Curții 
sugerează că există variații considerabile între domeniile de politică. Așa cum 
a remarcat o direcție generală, între expirarea termenului de transpunere și sfârșitul 
exercițiului de verificare a conformității pot trece aproximativ patru-șase ani. În opinia 
direcțiilor generale, controalele referitoare la conformitate durează mult mai mult 
decât cele cu privire la transpunere. O direcție generală a precizat că abordarea în 
două etape este utilă, dar încetinește evaluarea globală. Această direcție generală 
a sugerat că Comisia ar trebui să ia în considerare opțiunea de a include aspecte legate 
de neconformitate în cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise pentru 
probleme de netranspunere. Pentru a accelera procesul, o altă direcție generală 
a investigat posibilitatea de a utiliza tehnologii lingvistice pentru a automatiza 
controlul. 

73 Majoritatea direcțiilor generale care trebuie să verifice un număr mare de 
directive recurg ocazional la externalizare. Principalul motiv invocat de direcțiile 
generale pentru externalizarea controalelor era reprezentat de resursele umane 
interne insuficiente, inclusiv de lipsa de cunoștințe lingvistice specifice sau de 
cunoștințe cu privire la sistemele juridice ale statelor membre. Acolo unde controalele 
au fost externalizate, direcțiile generale au declarat că personalul lor a verificat 
activitatea contractanților externi. Majoritatea direcțiilor generale s-au declarat 
mulțumite sau foarte mulțumite de exhaustivitatea, acuratețea și promptitudinea 
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activității contractantului și nicio direcție generală nu s-a declarat nemulțumită de 
rezultatele controalelor externalizate. În schimb, așa cum a remarcat o direcție 
generală, externalizarea poate crește durata totală necesară pentru finalizarea 
controalelor. 

Tratarea plângerilor și identificarea cazurilor din proprie inițiativă 

74 Gestionarea plângerilor și desfășurarea de investigații din proprie inițiativă 
reprezintă principalele mecanisme prin care Comisia detectează cazurile de 
neîndeplinire prezumată a obligațiilor care sunt legate de neconformitatea cu 
tratatele, regulamentele și deciziile, precum și cazurile de neaplicare a directivelor. 
Așa cum reiese din sondajul Curții, în ansamblu, direcțiile generale considerau că 
plângerile reprezintă cea mai importantă sursă de informații pentru detectarea acestor 
tipuri de cazuri de neîndeplinire prezumată a obligațiilor.  

75 Direcțiile generale primesc plângeri pe mai multe căi, de exemplu plângeri 
adresate direct unei direcții generale sau plângeri depuse pe site-ul internet al 
Comisiei. De asemenea, Comisia tratează petițiile care îi sunt transmise de Parlamentul 
European drept plângeri. Începând din 2017, direcțiile generale trebuie să solicite 
reclamanților care le contactează să completeze un formular standard de plângere. 
Scopul acestei inițiative este de a permite, pe viitor, o mai bună clasificare a naturii 
plângerii și a reclamanților. 

76 Comisia primește plângeri de la diferite tipuri de reclamanți, inclusiv de la 
cetățeni, de la întreprinderi și de la grupuri de interese. Întrucât direcțiilor generale nu 
li s-a cerut să clasifice reclamanții în funcție de categoria lor, nu există nicio estimare 
oficială a defalcării numărului de plângeri în funcție de tipul de reclamanți. Estimările 
comunicate de 13 direcții generale în răspunsurile la sondajul Curții sugerează că există 
variații considerabile între domeniile de politică. Zece direcții generale au raportat că 
primesc mai multe plângeri din partea unor persoane fizice decât de la organizații, în 
timp ce șase direcții generale au estimat că 90 % din plângerile pe care le primesc, sau 
chiar mai mult, sunt adresate de persoane fizice. Direcțiile generale care au declarat că 
primesc mai multe plângeri din partea organizațiilor sunt cele din domeniul impozitării, 
al energiei și al politicilor climatice. Pe baza unei medii ponderate a estimărilor 
furnizate de direcțiile generale, rezultatele sondajului Curții sugerează că aproximativ 
două treimi din plângerile primite de acestea sunt adresate de persoane fizice, iar 
o treime de către organizații. 
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Caseta 5 

Plângeri primite de la organizații 

Comisia primește plângeri din partea unuia sau a mai multor tipuri de organizații, în 
funcție de domeniul de politică. Principalele tipuri de organizații implicate în 
diferitele domenii de politică sunt:  

o asociații care reprezintă producătorii, consumatorii, întreprinderile sau 
cetățenii – DG AGRI, DG CLIMA, DG EAC, DG FISMA, DG GROW, DG HOME, 
DG JUST, DG MARE, DG MOVE și DG SANTE; 

o organizații neguvernamentale/organisme publice – DG CNECT, DG EMPL, 
DG ENV, DG HOME, DG JUST, DG MARE, DG HOME, DG REGIO și DG SANTE; 

o cabinete de avocatură – DG ECFIN, DG ENER, DG MOVE și DG TAXUD. 

 

77 Procedurile de gestionare a plângerilor sunt definite într-o comunicare a 
Comisiei18. Direcțiile generale trebuie să înregistreze plângerile în sistemul CHAPs. 
Pentru a se conforma codului său de bună conduită administrativă și pentru a asigura 
transparența, Comisia este obligată să răspundă direct reclamanților și să îi informeze 
cu privire la orice măsură luată (sau nu).  

78 Direcția generală responsabilă evaluează mai întâi dacă este cazul să investigheze 
sau nu o anumită plângere. Comisia a stabilit criterii pentru situațiile în care direcțiile 
generale nu ar trebui să dea curs unei plângeri. Majoritatea plângerilor nu conduc la 
o investigație în cadrul mecanismului EU Pilot sau la o procedură de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor (a se vedea figura 9).  

                                                      
18 COM(2012) 154 final: „Actualizarea gestionării relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea 

dreptului Uniunii”, comunicare însoțită de anexa la comunicarea intitulată „Legislația UE: o mai bună 
aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”, C(2016) 8600 final. 
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Figura 9 – Majoritatea plângerilor nu conduc la cazuri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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o o propunere legislativă națională sau a UE care abordează problema ridicată în 
plângere se află în curs de examinare; 

o pe rolul instanțelor naționale există proceduri judiciare pe aceeași temă. 

80 În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale au observat, de la caz la caz, 
că procesul de tratare a plângerilor: 

o reprezenta o sursă directă de informații cu privire la punerea în aplicare și la 
aplicarea dreptului UE de către statele membre; 

o constituia un mijloc prin care Comisia poate sprijini cetățenii UE într-un mod 
direct, transparent și accesibil, acesta oferind totodată o oportunitate pentru 
a ajuta cetățenii să înțeleagă mai bine guvernanța și responsabilitățile UE; 

o era axat pe obiectivul de a da curs numai plângerilor relevante. 

81 În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au descris, de la caz la caz, o serie 
de factori care îngreunau tratarea eficientă și eficace a plângerilor spre satisfacția 
reclamanților: 

o mulți reclamanți au așteptări nerealiste legate de competențele Comisiei și de 
capacitatea acesteia de a rezolva cazuri specifice sau nu furnizează informații 
suficiente cu privire la cazul lor; 

o activitatea este complexă și ia mult timp, necesitând un discernământ și 
competențe considerabile, dar duce la un număr relativ mic de proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

o modul în care este organizată Comisia poate face dificilă abordarea unui număr 
mare de plângeri legate de aceeași problemă sau a unor plângeri individuale care 
prezintă relevanță pentru mai multe servicii ale Comisiei. 

82 Potrivit direcțiilor generale, numărul de plângeri tratate în perioada 2014-2016 
a variat foarte mult de la o direcție la alta. De exemplu, DG TAXUD a explicat că a tratat 
aproximativ 950 de cazuri pe an, în timp ce DG CLIMA și DG ECFIN au gestionat mai 
puțin de zece cazuri pe an, media generală per direcție generală fiind de circa 200 de 
cazuri. 

83 În ceea ce privește cazurile din proprie inițiativă – pentru domeniile în care 
acestea există –, direcțiile generale considerau că competențele de inspecție, de 
investigație sau de control reprezentau cea mai importantă sursă pentru identificarea 
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cazurilor de neîndeplinire prezumată a obligațiilor. Aproximativ o treime dintre 
direcțiile generale opinau că verificările adecvării și evaluările, precum și informațiile 
din presă și din mass-media în general reprezentau surse importante de informații. De 
asemenea, direcțiile generale au menționat alte surse de informații care erau foarte 
importante în domeniile lor de politică: printre acestea se numără rapoartele naționale 
de inspecție (DG ENV), rapoartele autorităților europene de supraveghere din UE 
(DG FISMA) și rapoartele de audit (DG REGIO). Direcțiile generale care se ocupă de 
domenii de politică în care se aplică mecanismul SOLVIT nu considerau că acesta face 
parte dintre cele mai importante surse de informații pentru identificarea cazurilor de 
neîndeplinire prezumată a obligațiilor. 

84 De asemenea, potrivit direcțiilor generale, numărul de cazuri din proprie 
inițiativă tratate în perioada 2014-2016 a variat și el foarte mult de la o direcție la alta. 
De exemplu, pentru această perioadă, DG ENER a precizat că a tratat peste 200 de 
cazuri pe an, în timp ce DG REGIO, DG EAC și DG ECFIN nu au avut astfel de cazuri. De 
asemenea, direcțiile generale au arătat că există diferențe semnificative în ceea ce 
privește raportul dintre plângerile tratate și cazurile din proprie inițiativă. Majoritatea 
direcțiilor generale gestionează mult mai multe plângeri decât cazuri din proprie 
inițiativă, excepție făcând DG ENER, DG SANTE și DG MARE. Aceste trei direcții 
generale primesc relativ puține plângeri, dar au competențe de investigare care 
generează cazuri din proprie inițiativă. La nivel de ansamblu, sunt investigate mai 
multe cazuri din proprie inițiativă decât plângeri (a se vedea figura 10). 

Figura 10 – În comparație cu plângerile, mai multe cazuri din proprie 
inițiativă se soldează cu investigații 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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Investigarea cazurilor prin intermediul mecanismului EU Pilot 

85 În cazurile de neîndeplinire prezumată a obligațiilor, direcțiile generale pot 
investiga situația împreună cu statele membre utilizând mecanismul EU Pilot19. 
EU Pilot este un instrument electronic prin care se colectează, în regim de 
confidențialitate, informații cu privire la suspiciunile de încălcare a legislației UE de 
către statele membre. În unele cazuri, acest instrument poate fi utilizat pentru a obține 
conformarea statului membru fără a se recurge la procedura formală de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor. 

86 EU Pilot permite Comisiei și statelor membre să desfășoare un dialog structurat în 
anumite termene stabilite. Direcția generală de resort creează un „dosar” în sistemul 
EU Pilot pentru fiecare caz de neîndeplinire prezumată a obligațiilor. Ea transmite 
o solicitare de informații statului membru în cauză, care are la dispoziție zece 
săptămâni pentru a răspunde. Direcția generală are și ea la dispoziție zece săptămâni 
pentru a evalua răspunsul. În urma acestei evaluări, ea fie închide cazul, fie solicită 
informații suplimentare, fie propune lansarea de către Comisie a unei proceduri 
formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  

87 După cum reiese din sondajul Curții, aproape toate statele membre considerau că 
informațiile furnizate de Comisie în cadrul platformei EU Pilot cu privire la cazurile de 
încălcare prezumată a obligațiilor erau adecvate. Statele membre au subliniat 
principalele puncte forte ale EU Pilot după cum urmează: 

o evitarea acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și promovarea 
corectării în timp util a cazurilor de neconformare; 

o contribuția la o înțelegere reciprocă a legislației UE și a măsurilor de punere în 
aplicare luate de statele membre; 

o încurajarea unei culturi bazate pe cooperare între direcțiile generale ale Comisiei 
și autoritățile naționale; 

o faptul că este o metodă ușor de utilizat pentru a structura comunicarea în 
termene specifice; 

o contribuția la procesul de coordonare și de sensibilizare în interiorul statelor 
membre cu privire la problemele de conformare;  

                                                      
19 Platforma a început ca un proiect-pilot propus de Comisie în 2008 și implica inițial 15 state membre 

voluntare. Restul statelor membre s-au alăturat mecanismului între 2010 și 2013. 



45 

 

o reprezintă un mijloc de acțiune pus la dispoziția cetățenilor care permite 
investigarea încălcărilor prezumate ale drepturilor lor de către un stat membru. 

88 În ceea ce privește limitările, câteva state membre (5 din 27) au remarcat faptul 
că reacția lentă a direcțiilor generale a subminat uneori eficacitatea mecanismului 
EU Pilot în soluționarea anumitor cazuri. De asemenea, câteva state membre au 
subliniat că, începând din 2017, ca parte a noii sale politici privind asigurarea 
respectării legislației, Comisia a încetat să mai utilizeze în mod sistematic platforma 
EU Pilot pentru a investiga anumite tipuri de cazuri înainte de a lansa procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Aceste state membre au avertizat că o astfel de 
abordare poate prelungi, în cele din urmă, timpul necesar pentru soluționarea cu 
promptitudine a cazurilor. Unele state membre au remarcat, de asemenea, că 
utilizarea platformei EU Pilot le-a ajutat să supravegheze și să gestioneze cazurile într-
un mod coordonat. 

89 Introducerea EU Pilot în 2008 a condus la o scădere, de-a lungul mai multor ani, 
a numărului de proceduri noi lansate de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, noile 
cazuri fiind examinate mai întâi prin intermediul platformei. În consecință, numărul 
cazurilor deschise de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a scăzut și el de-a lungul 
mai multor ani. În 2016, numărul de cazuri noi de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor a depășit numărul de dosare EU Pilot noi (a se vedea figura 11). 

Figura 11 – Dosare EU Pilot și cazuri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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Asigurarea respectării dreptului UE prin intermediul procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor  

90 Comisia dispune de o putere de apreciere în ceea ce privește decizia de a lansa 
sau nu o procedură formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Odată ce 
o direcție generală a stabilit suficiente elemente de probă cu privire la o situație 
potențială de neîndeplinire a obligațiilor de către un stat membru, ea elaborează 
decizia Comisiei de a lansa procedura. Articolele 258 și 260 TFUE stabilesc etapele 
procedurii (a se vedea caseta 2) care se aplică fiecărui tip de caz. Fiecare etapă 
a procedurii oferă o posibilitate statului membru vizat de a se conforma și Comisiei, de 
a închide cazul.  

91 Comisia trebuie să autorizeze fiecare etapă a procedurii formale de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor. În consultare cu Serviciul Juridic al Comisiei, direcțiile 
generale redactează propuneri de decizii ale Comisiei cu privire la cazuri specifice. 
Unitatea din cadrul Secretariatului General care este responsabilă de monitorizarea 
aplicării dreptului UE include lotul de propuneri pe ordinea de zi a reuniunilor Comisiei. 
Comisia ia decizii privind cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cadrul 
a aproximativ zece reuniuni pe an (desfășurate în fiecare lună, cu excepția verii). 
Numărul deciziilor luate per reuniune variază considerabil în funcție de numărul de 
cazuri în așteptare.  

92 În faza precontencioasă a procedurii formale de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor (etapele 1 și 2), Comisia încearcă să colaboreze cu statele membre pentru 
a soluționa problema și a evita sesizarea inutilă a CJUE. În cadrul sondajului Curții, 
majoritatea direcțiilor generale (15 din 18) au explicat că dialoghează cu statele 
membre în cursul fazei precontencioase prin intermediul unor scrisori „politice” sau 
administrative și că discută cazurile pendinte cu reprezentanții statelor membre în 
cadrul așa-numitelor reuniuni „pachet” sau al altor foruri. Câteva state membre au 
menționat dificultăți în coordonarea răspunsurilor la scrisorile administrative. În 
practică, Comisia închide majoritatea cazurilor în faza precontencioasă, înainte de 
a sesiza CJUE (etapa 3).  

93 În ceea ce privește dificultățile întâmpinate, aproape toate direcțiile generale 
(17 din 18) estimau că tratarea în termenul stabilit a cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor este un exercițiu dificil, majoritatea (15 din 17) precizând că 
nivelul competențelor și al expertizei necesare reprezintă un factor major în acest sens. 
Aproape toate statele membre (23 din 24) au declarat că termenele de răspuns la 
scrisorile de punere în întârziere și la avizele motivate (etapele 1 și 2) erau de regulă 
suficiente pentru cazurile simple; în același timp, majoritatea statelor membre 
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(20 din 24) au subliniat că termenele erau rareori suficient de lungi pentru cazurile 
foarte complexe. Majoritatea statelor membre (12 din 23) considerau că scrisorile și 
avizele Comisiei constituiau o bază adecvată pentru redactarea unui răspuns. Multe 
alte state membre (11 din 23) estimau că acestea erau numai parțial adecvate. Câteva 
state membre au observat că, uneori, documentele Comisiei nu erau clare, calitatea lor 
variind în funcție de direcția generală sau de la caz la caz. 

94 După sesizarea CJUE, timpul scurs până la pronunțarea unei hotărâri privind cazul 
respectiv depinde de procedurile CJUE de gestionare a cauzelor (etapa 4). Durata 
judecării unei cauze de către CJUE poate depinde de o serie de factori, în special de 
complexitatea acesteia. În cazul în care Comisia sesizează din nou CJUE, în temeiul 
articolului 260 alineatul (2) TFUE (etapa 5), timpul necesar pentru soluționarea cazului 
se poate prelungi în mod considerabil. Timpul de care are nevoie CJUE pentru a hotărî 
dacă să impună sau nu o sancțiune financiară va depinde de intervalul de timp pe care 
l-a avut la dispoziție statul membru pentru a executa hotărârea precedentă, de 
perioada de care a avut nevoie Comisia pentru a notifica din nou statul membru cu 
privire la situația sa persistentă de neconformare și de timpul care îi este necesar CJUE 
pentru a pronunța o hotărâre. 

95 Comisia soluționează sau retrage numeroase cauze înainte ca CJUE să se 
pronunțe (etapele 4 și 5). De fapt, doar o mică parte a procedurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor se soldează cu sancțiuni financiare impuse statelor membre 
în temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE (etapa 5). În cazurile în care se observă un 
astfel de rezultat, este posibil ca procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor să 
fi durat mulți ani. Penalitățile se aplică zilnic până în momentul în care statul membru 
notifică faptul că a executat hotărârea (penalități cu titlu cominatoriu). În cazul în care 
un stat membru se conformează obligațiilor care îi revin înainte de pronunțarea unei 
hotărâri definitive, CJUE poate impune plata unei sume forfetare care să reflecte 
perioada anterioară de neconformare. DG BUDG gestionează calcularea și colectarea 
penalităților. 

96 Direcția generală „coordonatoare” are responsabilitatea de a monitoriza – prin 
intermediul plângerilor sau al investigațiilor din proprie inițiativă – orice probleme 
ulterioare de neconformare legate de cauza respectivă, precum și orice alte eventuale 
cazuri de aplicare necorespunzătoare de către statul membru. 

97 În ceea ce privește punctele forte, majoritatea direcțiilor generale (13 din 18) au 
subliniat rolul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ca mijloc de 
a exercita o presiune asupra statelor membre pentru a se conforma legislației UE, de 
a descuraja nerespectarea obligațiilor și de a scoate în evidență dificultățile legate de 
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punerea în aplicare. Diverse direcții generale au menționat de asemenea ca puncte 
forte următoarele aspecte: natura structurată, transparentă și de nivel înalt 
a procesului, puterea de apreciere de care dispune Comisia în utilizarea procedurii și 
vizibilitatea rezultatelor. În plus, mai multe direcții generale considerau că utilizarea 
procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor constituia un bun mijloc prin care 
Comisia putea semnala statelor membre și cetățenilor că ia în serios situațiile de 
neconformare cu dreptul UE. În răspunsurile lor la sondajul Curții, aproape toate 
statele membre (25 din 26) au declarat că sancțiunile financiare impuse de CJUE în 
cauzele privind neîndeplinirea obligațiilor au exercitat un efect disuasiv puternic. În 
perioada 2014-2016, valoarea totală a sancțiunilor financiare impuse statelor membre 
pentru neexecutarea hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost de 339 de 
milioane de euro20. 

98 Printre limitările asociate procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
numeroase direcții generale (8 din 18) au subliniat durata procedurii. Alte limitări 
menționate de la caz la caz de direcțiile generale au fost următoarele: 

o caracterul greoi al procesului (cazurile necesită „un nivel probatoriu ridicat”); 

o necesitatea unor cunoștințe și competențe considerabile; 

o procesul decizional îndelungat și complex din cadrul Comisiei; 

o necesitatea de a recurge la discernământ profesional pentru a decide cu privire la 
continuarea sau închiderea unui caz; 

o natura conflictuală a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

o dificultățile legate de tratarea cazurilor sensibile din punct de vedere politic și 
a cazurilor de conformare parțială;  

o provocarea de a asigura tratamentul egal al statelor membre; 

o lansarea de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor poate fi 
contraproductivă în unele cazuri.   

                                                      
20 Bugetul general al Uniunii Europene – cifrele privind execuția bugetară pentru exercițiile 

financiare 2014, 2015 și 2016 aferentă articolului 711: „Daune cominatorii și sume forfetare impuse 
unui stat membru pentru neexecutarea unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul 
nerespectării unei obligații care îi revine acestuia prin tratat”.  
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99 În ceea ce privește puterea de apreciere a Comisiei legată de procedura formală 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, numeroase state membre (9 din 22) 
considerau că aceasta facilita o asigurare eficace a respectării legislației UE în statele 
membre. Multe alte state membre (10 din 22) estimau că aceasta facilita doar parțial 
asigurarea în mod eficace a respectării legislației, iar câteva (3 din 22) au fost de părere 
că nu exista un astfel de efect de facilitare. Principala preocupare exprimată de 
numeroase state membre (10 din 22) era legată de faptul că Comisia nu mai utiliza în 
mod sistematic mecanismul EU Pilot pentru schimbul de informații cu privire la 
anumite tipuri de cazuri înainte de a lansa o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor. Figura 12 ilustrează numărul de săptămâni necesare în medie, în perioada 
2014-2016, pentru tratarea plângerilor, pentru investigații prin intermediul EU Pilot și 
pentru gestionarea cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor înainte ca 
acestea să fie închise. Această figură arată că pentru soluționarea cazurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate ca urmare a unor plângeri este nevoie de 
aproximativ 140 de săptămâni, jumătate din acest timp fiind utilizat pentru 
investigarea plângerii prin mecanismul EU Pilot înainte de lansarea unei proceduri 
formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Figura 12 – Timpul necesar pentru soluționarea cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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Utilizarea instrumentelor de promovare a conformării  

100 Pe lângă măsurile de monitorizare și de asigurare a respectării legislației, 
Comisia utilizează o serie de „instrumente”, în diferite etape ale ciclului de elaborare 
a politicilor, pentru a ajuta statele membre să aplice dreptul UE în mod corect și la 
timp (așa-numitele „instrumente de promovare a conformării”). Atunci când 
elaborează propuneri, Comisia poate solicita direcțiilor generale responsabile să 
conceapă un plan de punere în aplicare în care să prezinte principalele provocări cu 
care se vor confrunta statele membre și măsurile care sunt așteptate de la acestea. De 
asemenea, acestea pot oferi statelor membre orientări cu privire la modul de 
interpretare, de punere în aplicare și de aplicare a instrumentului juridic respectiv al 
UE. De asemenea, o directivă poate solicita statelor membre să furnizeze documente 
explicative în care să descrie modul în care dispozițiile directivei au fost transpuse în 
legislația națională. 

101 Pe parcursul etapelor de punere în aplicare și de aplicare, Comisia utilizează 
o serie de instrumente de concertare. Acestea includ comitete instituite prin directivă 
și compuse din reprezentanți ai statelor membre, rețele coordonate de Comisie 
formate din reprezentanți ai statelor membre responsabili de punerea în aplicare, 
grupuri de experți înființate de Comisie pentru a oferi consiliere sau ateliere 
organizate de Comisie cu anumite state membre. În unele domenii de politică, 
direcțiile generale organizează, de asemenea, așa-numitele reuniuni „pachet” cu 
diferite state membre, pentru a discuta despre aspecte legate de punerea în aplicare și 
despre cazuri de neîndeplinire a obligațiilor. Pe lângă aceste instrumente de 
concertare, Comisia poate utiliza tablouri de bord sau barometre pentru a ilustra 
performanțele statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE. 

102 Direcțiile generale sunt responsabile de utilizarea acestor instrumente pentru 
a oferi sprijin statelor membre în ceea ce privește instrumentele juridice din domeniul 
lor de politică. Comisia nu păstrează o evidență centralizată a utilizării tuturor acestor 
instrumente de către direcțiile generale. În cadrul sondajelor pe care le-a realizat21, 
Curtea a solicitat direcțiilor generale și statelor membre să răspundă la întrebări legate 
de utilizarea și de eficacitatea fiecărui instrument, precum și de principalele puncte 
forte și limitări ale acestora. De asemenea, statelor membre li s-au cerut informații 
legate de sarcina administrativă pe care le-o impun anumite instrumente și de 
preferințele lor pentru utilizarea unui instrument cu o frecvență mai mică sau mai 

                                                      
21 La elaborarea întrebărilor, Curtea s-a bazat pe întrebările adresate unor funcționari ai Comisiei și din 

statele membre în interviurile structurate desfășurate în 2013 de către Departamentul tematic C din 
cadrul Parlamentului European: „Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale”, pentru Comisia 
pentru afaceri juridice a Parlamentului European. 
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mare. Rezultatele acestei analize pentru fiecare instrument sunt prezentate în 
anexa III. Figura 13 oferă o imagine de ansamblu a modului în care direcțiile generale 
și statele membre au evaluat principalele instrumente. 

Figura 13 – Eficacitatea instrumentelor de promovare a conformării 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului efectuat în rândul direcțiilor generale ale 
Comisiei și în rândul statelor membre. 
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oferă o interpretare definitivă a dreptului UE. Majoritatea statelor membre estimau că 
orientările ar trebui să fie utilizate pe o scară mai largă. 

106 În opinia direcțiilor generale, documentele explicative cu tabele de 
corespondență erau foarte eficace în facilitarea controalelor în materie de 
transpunere și de conformitate desfășurate cu privire la măsurile naționale de punere 
în aplicare. Numeroase state membre au declarat că elaborau astfel de documente 
pentru uzul propriu, ca parte a procedurilor de asigurare a transpunerii corecte 
a directivelor UE, și considerau că eficacitatea lor este ridicată. În schimb, statele 
membre care nu au elaborat documente explicative cu tabele de corespondență 
considerau că acestea sunt foarte dificil de realizat. Direcțiile generale și statele 
membre au recunoscut, de la caz la caz, că documentele explicative contribuie și la 
securitatea juridică și la transparența punerii în practică a dreptului UE. 

107 Majoritatea statelor membre au recomandat Comisiei să utilizeze într-o mai 
mare măsură instrumentele de concertare, în pofida sarcinii administrative 
semnificative pe care o implică participarea la astfel de foruri. Totuși, o serie de state 
membre au remarcat că abordările variau de la o direcție generală la alta și că s-ar 
putea dezvolta, la nivelul Comisiei, o abordare mai orientată și mai coerentă legată de 
utilizarea lor. Deși statele membre au recunoscut rolul pe care l-ar putea juca 
tablourile de bord în le a încuraja să își îmbunătățească performanțele, majoritatea nu 
erau în favoarea utilizării pe scară mai largă a acestor instrumente. 

Asigurarea transparenței în ceea ce privește conformarea și 
supravegherea  

108 Cetățenii și părțile interesate au așteptări ridicate de la Comisie în ceea ce 
privește transparența în gestionarea tuturor tipurilor de cazuri de neîndeplinire 
a obligațiilor, conformarea statelor membre cu dreptul UE și activitățile de 
supraveghere ale Comisiei: 

o reclamanții se așteaptă să fie informați cu privire la măsurile care vor fi luate 
pentru rezolvarea problemelor lor și cu privire la progresele înregistrate; 

o statele membre se așteaptă să beneficieze de un tratament echitabil și 
consecvent în ceea ce privește monitorizarea și asigurarea respectării legislației; 

o legiuitorii UE se așteaptă să fie informați cu privire la punerea în aplicare și la 
aplicarea de către statele membre a actelor legislative ale UE pe care le-au 
adoptat și, la nivel mai general, 
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o alți actori instituționali din UE, cum ar fi Comitetul Economic și Social European 
(CESE), Comitetul Regiunilor (CoR) și Ombudsmanul European, precum și publicul 
larg se așteaptă să fie informați atât cu privire la conformarea statelor membre cu 
dreptul UE, cât și cu privire la performanța activităților de supraveghere ale 
Comisiei.  

109 Comisia utilizează o serie de instrumente pentru a comunica și a informa 
aceste diferite categorii de public cu privire la cazuri specifice, la probleme de 
conformare a statelor membre și la propriile activități de supraveghere, asigurând în 
același timp confidențialitatea atunci când este necesar. 

110 În ceea ce privește cazurile specifice, principalul mijloc de comunicare cu 
reclamanții individuali este corespondența scrisă. Scopul acesteia este de a ține la 
curent reclamanții cu privire la modul în care Comisia le tratează plângerea și de 
a explica motivele oricărei decizii a Comisiei de a nu investiga plângerea sau de 
a închide cazul. Comisia a instituit o serie de garanții administrative pentru reclamanți 
(a se vedea caseta 6). 

Caseta 6 

Garanții administrative pentru reclamanți 

În conformitate cu codul de bună conduită administrativă, Comisia le garantează 
reclamanților că: 

o va înregistra plângerea și va confirma primirea acesteia în termen de 15 zile 
lucrătoare; 

o îi va informa în scris cu privire la orice decizie de a examina mai în detaliu cazul 
cu statul membru în cauză; 

o îi va informa în scris cu privire la orice decizie de a închide cazul sau de 
a deschide o procedură formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

o va explica orice decizie de a închide cazul într-o „scrisoare premergătoare 
închiderii” și va acorda reclamantului un termen de patru săptămâni în care 
acesta să își prezinte observațiile; 

o va informa reclamantul după un an în cazul în care plângerea nu a fost închisă 
sau în cazul în care s-a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor. 

 



54 

 

111 După ce Comisia a deschis o procedură formală de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, reclamantul poate urmări etapele ulterioare ale acesteia prin intermediul 
registrului public al Comisiei care conține deciziile privind procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor și comunicatele de presă aferente. Progresele înregistrate în 
cazurile înaintate CJUE pot fi urmărite prin intermediul site-ului de internet al acestei 
instituții. 

112 În ceea ce privește conformarea statelor membre cu dreptul UE, anumite acte 
legislative ale UE prevăd, în cadrul unor clauze de reexaminare, obligația Comisiei de 
a prezenta rapoarte de implementare22 cu privire la transpunerea directivelor. 
Problemele de transpunere pot fi puse în evidență și în alte tipuri de examinări ex post, 
cum ar fi „verificările adecvării” și evaluările.  

113 Pentru directivele legate în mod specific de piața unică, Comisia furnizează 
indicatori și informații cu privire la o serie de aspecte legate de punerea în aplicare și 
de aplicare în cadrul așa-numitului „tablou de bord” al pieței unice (SMS – Single 
Market Scoreboard). Acesta include o serie de indicatori, dintre care unii sunt legați de 
transpunerea directivelor, de cazurile de neîndeplinire a obligațiilor și de dosarele 
EU Pilot (a se vedea caseta 7). 

                                                      
22 Denumite și „rapoarte de monitorizare” sau „rapoarte privind transpunerea”. 
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Caseta 7 

Indicatori din cadrul tabloului de bord al pieței unice care au legătură 
cu aplicarea dreptului UE de către statele membre 

Transpunerea 
o Deficitul de transpunere (procentul de directive care nu au fost transpuse) 

o Progresele înregistrate în cursul ultimelor șase luni (evoluția numărului de 
directive netranspuse) 

o Directive a căror transpunere prezintă întârzieri foarte mari (doi ani sau mai 
mult) 

o Întârzierea totală a transpunerii (în luni) pentru directivele netranspuse 

o Deficitul de conformare (procentul de directive care au fost transpuse incorect) 

Neîndeplinirea obligațiilor 
o Numărul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor care sunt deschise 

o Schimbări apărute în cursul ultimelor șase luni (evoluția numărului de cazuri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor) 

o Durata acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (în luni) 

o Durata după pronunțarea hotărârii CJUE (în luni) 

EU Pilot 
o Timpul mediu de răspuns al statelor membre la o solicitare de informații 

transmisă de Comisie în comparație cu intervalul de referință de zece 
săptămâni 

 

114 La un nivel mai general, Comisia comunică cu privire la rezultatele activităților 
sale de supraveghere și la aspectele legate de performanța sa prin intermediul 
raportului anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene. Comisia 
elaborează acest raport în principal pentru Parlamentul European și Comisia pentru 
afaceri juridice a Parlamentului European îl examinează în fiecare an, pentru a-l utiliza 
drept bază pentru un raport al Parlamentului. De-a lungul mai multor ani, Comisia 
a rămas consecventă în ceea ce privește conținutul și prezentarea rapoartelor anuale, 
adăugând informații și analize la cererea Parlamentului European. În acest context, 
CESE a invitat Comisia să îi solicite avizul cu privire la raportul anual de monitorizare, 
astfel încât să se permită comunicarea punctelor de vedere ale societății civile 
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organizate cu privire la aplicarea dreptului UE. De asemenea, CESE a încurajat Comisia 
să pună un accent mai puternic pe informațiile publice privind cazurile de neîndeplinire 
a obligațiilor în general23. În mod similar, CoR a subliniat importanța sporirii accesului 
publicului la informații cu privire la aplicarea dreptului UE, având în vedere rolul 
important pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în ceea ce privește punerea în 
practică a legislației UE24. 

115 În perioada 2014-2016 care a fost examinată de Curte, rapoartele anuale ale 
Comisiei au luat forma unor documente de nivel înalt, bine ilustrate (conținând 
aproximativ 30 de pagini), însoțite de două anexe cu informații detaliate și grafice cu 
privire la fiecare dintre cele 28 de state membre și la fiecare dintre domeniile de 
politică relevante. Rezumatul de nivel înalt descrie politica UE în materie de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor, subliniază contribuția pe care o au activitățile de 
supraveghere ale Comisiei la prioritățile relevante ale Comisiei Juncker și explică 
responsabilitățile care revin Comisiei și statelor membre în ceea ce privește aplicarea 
dreptului UE. De asemenea, rezumatul conține o analiză a aspectelor esențiale 
referitoare la gestionarea de către Comisie a plângerilor și a cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor și la hotărârile pronunțate de CJUE, oferind exemple 
ilustrative. Comisia nu oferă însă informații și analize cu privire la o serie de chestiuni 
de interes general pentru părțile interesate (a se vedea caseta 8). 

                                                      
23 Avizul CESE privind controlul punerii în aplicare a legislației UE, 18 octombrie 2017. 

24 Acest aspect a fost ridicat de funcționari din cadrul CoR în răspunsurile scrise la întrebările adresate 
în contextul elaborării prezentei analize panoramice. 
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Caseta 8 

Raportarea anuală cu privire la activitățile de supraveghere ale 
Comisiei 

Analiză prezentată de Comisie: Analiză care nu este prezentată: 

• numărul total de plângeri și de 
cazuri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor gestionate de-a lungul 
anului; 

• durata medie a fiecărei etape 
a procesului de gestionare 
a plângerilor și a cazurilor de 
constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor; 

• tendințele pe cinci ani în ceea ce 
privește plângerile și cazurile de 
constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor; 

• relația dintre tendințele observate 
în cazul plângerilor, al dosarelor 
EU Pilot și al cazurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor; 

• numărul de plângeri și de cazuri de 
constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor deschise; 

• pe ce durată au rămas deschise 
plângerile și cazurile; 

• informații cu privire la activități de 
prevenire, inclusiv cu privire la 
anumite instrumente de promovare 
a conformării (cum ar fi orientări, 
planuri de punere în aplicare și 
documente explicative); 

• informații cu privire la utilizarea 
altor instrumente de monitorizare 
a conformării (cum ar fi principalele 
instrumente de concertare); 

• informații cu privire la respectarea 
termenelor procedurale de către 
statele membre. 

• informații cu privire la respectarea 
de către Comisie a criteriilor de 
referință pentru gestionarea 
plângerilor și a cazurilor de 
neîndeplinire a obligațiilor. 
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116 În acest context, Curtea subliniază faptul că, pe baza unei anchete strategice, 
Ombudsmanul European a încurajat Comisia în 2017 să furnizeze, în raportul său anual 
privind monitorizarea aplicării dreptului UE, mai multe informații cu privire la 
performanța sa în soluționarea cazurilor de încălcare efectivă a dreptului UE în cadrul 
procedurilor premergătoare procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și cu 
privire la durata medie a procesului25. 

Auditul public al conformării cu dreptul UE 

Auditul public la nivel național 

117 În cadrul analizei pe care a realizat-o, Curtea a invitat instituțiile supreme de 
audit din statele membre să identifice rapoartele de audit referitoare la aplicarea 
dreptului UE care au fost publicate în perioada 2013-2017, cu scopul de a obține 
o imagine de ansamblu a activității lor în acest domeniu. Din 185 de rapoarte publicate 
de 13 instituții supreme de audit, Curtea a examinat 62 de rapoarte al căror conținut 
a fost considerat cel mai relevant pentru sfera prezentei analize panoramice. Aceste 
rapoarte reflectau atât audituri de conformitate, cât și audituri ale performanței.  

118 Auditurile efectuate de instituțiile supreme de audit au acoperit o gamă largă 
de domenii de politică, dar majoritatea rapoartelor erau legate de mediu și energie, de 
impozitare și de transporturi. Multe dintre rapoartele privind politica de mediu și cea 
energetică (24 de rapoarte) se concentrau asupra punerii în aplicare a unor directive 
complexe, cum ar fi Directiva-cadru privind apa sau Directiva-cadru privind deșeurile. 
Dintre domeniile abordate, pe locul doi ca frecvență se situa politica fiscală (nouă 
rapoarte), mai multe rapoarte acoperind subsectoarele comerțului electronic și TVA-
ului. Al treilea domeniu cel mai abordat era reprezentat de transporturi (opt rapoarte), 
fiind acoperite diverse teme, de la transportul feroviar până la transportul rutier. Din 
celelalte domenii de politică, rapoartele instituțiilor supreme de audit au mai abordat 
guvernanța economică și financiară, agricultura, dezvoltarea regională și alte teme 
specifice legate de piața unică, inclusiv aspecte precum achizițiile publice sau 
ajutoarele de stat. 

119 Unele audituri realizate cu privire la performanța administrației publice din 
statele membre au examinat cauzele transpunerii tardive, dar numai în contextul unei 
anumite politici sau al unui anumit instrument juridic al UE. În majoritatea cazurilor, 
                                                      
25 Ancheta strategică OI/5/2016/AB privind promptitudinea și transparența în gestionarea de către 

Comisia Europeană a plângerilor vizând cazuri de neîndeplinire a obligațiilor. 
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obiectivele auditului erau legate de performanța unei politici naționale în care erau în 
vigoare unele dispoziții ale legislației UE. În aceste cazuri, instituțiile supreme de audit 
au evaluat în primul rând eficacitatea măsurilor naționale de politică în atingerea 
obiectivelor lor. De regulă, aceste audituri nu includeau o evaluare a procedurilor 
naționale de transpunere și de punere în aplicare a dreptului UE în legislația națională.  

120 Cu toate acestea, un număr semnificativ de rapoarte făceau cel puțin referire la 
respectarea termenelor de transpunere a dreptului UE și au observat întârzieri. În 
câteva cazuri, instituțiile supreme de audit au analizat motivele acestor întârzieri și au 
evaluat orice alte eventuale deficiențe sau inconsecvențe în transpunerea dreptului UE 
în legislația națională. Un raport de audit a identificat un risc de transpunere tardivă pe 
baza unei analize a legislației naționale în raport cu angajamentele care decurg din 
dreptul UE. Un alt raport includea o prezentare generală a procedurii naționale de 
transpunere a directivelor UE. În plus, unele rapoarte au menționat cazuri formale de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor sau cazuri EU pilot care erau legate de subiectul 
auditat, unele instituții supreme de audit prezentând, de asemenea, o imagine de 
ansamblu a consecințelor neconformării cu dreptul UE, inclusiv a impactului financiar.  

121 Câteva audituri care acopereau cazuri în curs de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor au inclus o evaluare calitativă a conformității dispozițiilor legislației 
naționale cu dreptul UE. Un raport de audit includea o analiză a măsurilor naționale de 
punere în aplicare pregătite pentru transpunerea unei directive. Un alt raport conținea 
recomandări care au fost luate în considerare la punerea în aplicare a directivei 
respective, iar un altul a estimat costurile de ajustare legate de punerea în aplicare 
a cerințelor unei noi directive în curs de transpunere.  

122 În mai multe cazuri, rapoartele de audit nu se limitau la administrația centrală. 
Aceste audituri au evaluat măsurile adoptate la nivel regional și local în vederea 
punerii în aplicare a angajamentelor care decurg din dreptul UE.  

123 Curtea a identificat un caz în care o instituție supremă de audit a efectuat un 
audit al performanței la mai multe niveluri administrative cu privire la eficiența 
punerii în aplicare a legislației UE de către administrația națională. Acest audit 
a evaluat procesele subiacente și factorii care afectează atât promptitudinea, cât și 
corectitudinea punerii în aplicare a legislației UE (a se vedea caseta 9).   
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Caseta 9 

Audit al proceselor naționale de punere în aplicare a legislației UE  

„Scopul acestui audit a fost de a investiga care sunt aspectele administrative interne 
și aspectele legate de mediul de funcționare care constituie condițiile prealabile 
necesare pentru o punere în aplicare eficientă a legislației UE.” 

În cadrul acestui audit, s-au examinat următoarele aspecte: 

(1) dacă punerea în aplicare a legislației UE s-a îmbunătățit de-a lungul anilor 
(făcându-se distincție între transpunerea tardivă și cazurile de punere în 
aplicare incorectă);  

(2) dacă guvernul a asigurat condiții eficace pentru punerea în aplicare (prin 
evaluarea situației la nivelul diferitor ministere, a măsurilor de sprijin, 
a orientării și a planificării);  

(3) dacă punerea în aplicare este conformă cu dreptul UE și cu principiile care 
asigură calitatea legiferării (prin evaluarea transparenței, a instrumentelor de 
punere în aplicare, a stabilirii priorităților și a împărțirii responsabilităților); 

(4) dacă guvernul a utilizat în mod eficace marja de manevră prevăzută de 
directive (prin examinarea unor aspecte precum marja de apreciere și 
transparența și a unor instrumente precum tabelele de corespondență sau 
evaluările de impact). 

124 În fine, mai multe instituții supreme de audit includ în rapoarte anuale 
o imagine de ansamblu a transpunerii legislației UE (bazate de regulă pe statisticile 
oficiale ale UE) și a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise 
împotriva statului membru respectiv.  

Auditul public la nivelul UE 

125 Curtea de Conturi Europeană este responsabilă de auditul veniturilor și al 
cheltuielilor UE. Această sferă de acțiune include respectarea reglementărilor 
financiare ale UE, precum și auditarea performanței politicilor și a programelor de 
cheltuieli. În acest context, auditurile realizate de Curte acoperă uneori aspecte legate 
de conformarea statelor membre cu dreptul UE. 

126 S-a procedat la o analiză a rapoartelor speciale ale Curții din perioada 
2014-2017 și au fost identificate 11 rapoarte (din 106) care ridicau probleme legate de 
aplicarea dreptului UE de către statele membre sau de activitățile de supraveghere 
ale Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (1) TUE. 
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127 În cea mai mare parte, observațiile din rapoartele speciale ale Curții care se 
referă la aplicarea dreptului UE vizau cazuri în care netranspunerea corectă sau la timp 
a directivelor UE risca să submineze performanța într-un anumit domeniu de politică. 
În unele cazuri, Curtea a formulat, de asemenea, observații cu privire la perioada de 
timp necesară pentru soluționarea cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 
În ceea ce privește activitățile de supraveghere ale Comisiei, un audit a inclus 
evaluarea controalelor în materie de transpunere și de conformitate efectuate de 
Comisie în domeniul politicii energetice. De asemenea, Curtea a publicat un raport axat 
în mod specific pe performanțele Comisiei în ceea ce privește asigurarea punerii 
eficace în aplicare a unei directive26. 

128 Constatările, observațiile și concluziile Curții care figurează în aceste rapoarte 
ilustrează o serie de probleme care au fost semnalate de direcțiile generale și de 
statele membre în sondajele Curții, de exemplu: 

o claritatea legislației UE – Curtea a observat că, în unele cazuri, în calea punerii în 
aplicare persistau obstacole legate de caracterul vag al textului Directivei privind 
serviciile, Comisia ezitând să ia măsuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
parțial din cauza lipsei de soliditate a temeiului juridic27; 

o suprareglementarea – Curtea a constatat că operatorii și alți participanți la piață 
din diferite state membre se pot confrunta cu cerințe și norme diferite față de 
cele definite în mod specific în dreptul UE sau în orientările privind schema de 
comercializare a certificatelor de emisii (ETS)28; 

o statele membre au dificultăți în a transpune directivele la timp – Curtea 
a observat că termenul de transpunere al unei directive a fost respectat de doar 
opt state membre, ultimul stat membru finalizând transpunerea la doi ani și cinci 
luni după expirarea termenului29; 

o impactul constrângerilor legate de capacitatea financiară a statelor membre – în 
ceea ce privește Directiva privind apa potabilă, Curtea a concluzionat că a existat 

                                                      
26 Raportul special nr. 5/2016: „A asigurat Comisia o punere în aplicare eficace a Directivei privind 

serviciile?”. 

27 Raportul special nr. 5/2016. 

28 Raportul special nr. 6/2016: „Integritatea și implementarea schemei EU ETS”. 

29 Raportul special nr. 5/2016. 
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o îmbunătățire a calității apei și a accesului la aceasta în trei state membre, dar 
a observat că necesarul de investiții rămânea substanțial30; 

o caracterul persistent al neconformării statelor membre – în legătură cu 
combaterea risipei de alimente, Curtea a constatat o contradicție de lungă durată 
între normele UE și reglementările care există în statele membre cu privire la 
legalitatea vânzării de produse după expirarea datei durabilității minimale 
a acestora31; 

o dificultățile cu care se confruntă direcțiile generale la verificarea transpunerii și 
a conformității – Curtea a concluzionat că verificările în materie de transpunere și 
de conformitate realizate de Comisie nu au asigurat succesul punerii în aplicare 
a actelor juridice care urmăreau îndeplinirea obiectivului UE32; 

o întârzieri în declanșarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – 
Curtea a identificat o procedură deschisă împotriva unui stat membru după patru 
ani de la efectuarea controlului de conformitate33; 

o întârzieri importante în gestionarea dosarelor EU Pilot – Curtea a ajuns la 
concluzia că, deși EU Pilot era un instrument util de cooperare între statele 
membre și Comisie, acesta a dus adesea la întârzieri în lansarea procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor34. În plus, s-a observat că, în cazurile în care 
situația de neconformare a fost soluționată pe parcursul investigației, aceasta nu 
a contribuit la crearea unei practici juridice europene consacrate în domeniul în 
cauză35.  

                                                      
30 Raportul special nr. 12/2017: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și 

accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de 
investiții substanțiale”. 

31 Raportul special nr. 34/2016: „Combaterea risipei de alimente: o oportunitate pentru UE de 
a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar”. 

32 Raportul special nr. 16/2015: „Sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea securității 
aprovizionării cu energie, prin dezvoltarea pieței interne a energiei”. 

33 Raportul special nr. 12/2017. 

34 Raportul special nr. 12/2017. 

35 Raportul special nr. 5/2016. 



 

 

Calea de urmat: provocări și 
oportunități 

Comisia ar putea să consolideze și mai mult supravegherea pe 
care o asigură în conformitate cu obligațiile care îi revin în 
temeiul tratatului 

129 Comisia și-a dezvoltat în timp activitățile de supraveghere a aplicării dreptului 
UE, cu scopul de a-și îndeplini obligația care îi revine în temeiul articolului 17 
alineatul (1) TUE. În acest demers, ea a construit o abordare ca răspuns la principalele 
provocări cu care se confruntă în monitorizarea și asigurarea respectării legislației UE 
în statele membre. Curtea a identificat o serie de domenii în care consideră că persistă 
unele provocări. 

130 Comisia și-a integrat funcția de supraveghere în cadrul mai larg al abordării 
privind o mai bună legiferare. Acest lucru va continua să aducă beneficii și oportunități 
din perspectiva asigurării faptului că textele legislative noi și cele revizuite sunt cât mai 
simple și mai ușor de aplicat. În acest context, Comisia ar putea avea în vedere 
realizarea unui bilanț al politicii de supraveghere, care să acopere aspectele relevante 
legate de economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților sale în materie.  

131 În unele domenii de politică, statele membre pot solicita sprijin și asistență 
tehnică din bugetul UE pentru acțiuni care le pot îmbunătăți capacitatea financiară și 
administrativă de a pune în aplicare și de a aplica dreptul UE în mod corect și la timp. 
Utilizarea instrumentelor bugetare oferă de asemenea Comisiei posibilități 
suplimentare de a preveni și de a detecta și a corecta situațiile de neconformare. 
Comisia ar putea avea în vedere dezvoltarea unei abordări coerente și coordonate cu 
privire la utilizarea fondurilor UE pentru a-și consolida capacitatea de a promova, de 
a monitoriza și de a asigura aplicarea legislației UE de către statele membre, atât în 
cadrul fiecărui domeniu de politică în parte, cât și la nivel transversal. 

132 Funcția de supraveghere a Comisiei este organizată pe domenii de politică și 
numeroase direcții generale integrează responsabilități în materie de elaborare 
a legislației și de supraveghere. Acest mod de organizare oferă beneficii, inclusiv prin 
faptul că ajută la gestionarea riscurilor inerente de neconformare asociate cu anumite 
texte legislative ale UE. Analiza realizată de Curte evidențiază modul în care alte riscuri 
inerente care afectează mai multe domenii de politică sunt determinate de 
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particularitățile de la nivelul statelor membre. De asemenea, analiza se oprește asupra 
mecanismelor instituite de Comisie pentru schimbul de informații și de bune practici 
între direcțiile generale. Pe lângă aceasta, este subliniată provocarea pe care 
o reprezintă pentru unele direcții generale efortul de a asigura disponibilitatea în timp 
util a cunoștințelor și a expertizei necesare cu privire la statele membre. Comisia ar 
putea avea în vedere luarea unor măsuri suplimentare pentru a consolida schimbul de 
cunoștințe și de expertiză cu privire la statele membre între domeniile de politică, 
inclusiv partajarea resurselor acolo unde este cazul. 

133 Comisia și-a consolidat relațiile și cooperarea cu autoritățile statelor membre 
prin intermediul mai multor instrumente destinate schimbului de informații. Printre 
altele, statele membre au observat că astfel de instrumente le ajută să își coordoneze 
propriile activități. În opinia Curții, Comisia ar putea avea în vedere dezvoltarea în 
continuare a instrumentelor de asigurare a unui flux coordonat de informații între 
Comisie și statele membre în ceea ce privește cazurile de neîndeplinire prezumată sau 
reală a obligațiilor, astfel încât să țină seama de schimbările intervenite în politica de 
asigurare a respectării legislației începând din 2017.  

134 În general, Curtea a constatat că statele membre sunt în favoarea dezvoltării în 
continuare a instrumentelor Comisiei de promovare a conformării, în pofida sarcinilor 
administrative pe care acestea le antrenează pentru ele. Comisia ar putea avea în 
vedere consolidarea coordonării între serviciile sale în ceea ce privește dezvoltarea și 
implementarea unor astfel de instrumente care să asigure o abordare mai bine 
direcționată și mai coerentă între domeniile de politică, ce ține seama în mod 
corespunzător de sarcinile impuse statelor membre. De asemenea, Curtea a pus în 
evidență marja de manevră care există pentru a se obține din partea statelor 
membre documente explicative mai multe și de mai bună calitate. Aceste documente 
joacă un rol important în asigurarea transparenței pentru cetățeni în ceea ce privește 
legislația națională care pune în aplicare drepturile ce le revin în temeiul legislației UE, 
precum și în ceea ce privește consolidarea capacității Comisiei de a verifica, în mod 
eficient și eficace, că statele membre au transpus integral și cu acuratețe legislația UE. 
Autoritățile legislative ale UE ar putea lua în considerare posibilitatea de a cere în mod 
sistematic statelor membre să prezinte explicații clare și coerente cu privire la modul în 
care au pus în aplicare directivele UE. 

135 Comisia a stabilit priorități în materie de asigurare a respectării legislației și 
criterii de referință pentru tratarea cazurilor și mai multe direcții generale 
monitorizează și raportează deja cu privire la activitățile lor de supraveghere în cadrul 
rapoartelor anuale pe care le elaborează. Comisia ar putea avea în vedere dezvoltarea 
acestor elemente existente într-un cadru general, însoțit de indicatori și de ținte care 
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să acopere caracterul economic, eficient și eficace al activităților sale de supraveghere. 
Un astfel de cadru ar putea oferi o bază pentru construirea de-a lungul timpului a unei 
abordări mai strategice și mai coerente în ceea ce privește gestionarea resurselor și 
a proceselor implicate în supraveghere. 

136 Comisia trebuie să răspundă unor așteptări ridicate în ceea ce privește 
transparența. Ea utilizează o varietate de instrumente pentru a comunica cu părțile 
interesate și pentru a le informa cu privire la activitățile sale de supraveghere, inclusiv 
comunicate de presă lunare referitoare la deciziile legate de cazuri de neîndeplinire 
a obligațiilor și un raport anual care oferă informații cuprinzătoare și detaliate, de nivel 
înalt. Analiza panoramică realizată de Curte a adus în atenție informații suplimentare 
care ar putea prezenta un interes general pentru părțile interesate. Comisia ar putea 
avea în vedere dezvoltarea în continuare a raportării sale anuale pentru a ține seama 
de așteptările părților interesate, inclusiv prin furnizarea mai multor informații cu 
privire la modul general în care gestionează cazurile, respectând însă în același timp 
drepturile reclamanților și ale statelor membre în materie de confidențialitate.  

Auditul public al activităților de supraveghere a conformării cu 
dreptul UE 

137 Analiza panoramică realizată de Curte arată că instituțiile supreme de audit din 
statele membre și Curtea de Conturi Europeană au abordat aspecte legate de modul 
în care statele membre și Comisia asigură conformarea cu dreptul UE în principal în 
cadrul unor audituri ale performanței cu privire la cheltuielile publice din anumite 
domenii de politică. Cu toate acestea, puține audituri s-au axat în mod specific pe 
mecanismele de supraveghere instituite la nivel național și la nivelul UE pentru 
a asigura aplicarea corectă și la timp a dreptului UE. Analiza de față pune în evidență 
sfera pe care o poate viza Curtea de Conturi Europeană în ceea ce privește activitățile 
sale de audit privind modul în care Comisia supraveghează aplicarea dreptului UE de 
către statele membre. Această sferă poate include, de exemplu: 

o contribuția adusă de bugetul UE pentru a sprijini statele membre să pună în 
practică dreptul UE; 

o mecanismele de supraveghere utilizate de Comisie în domenii de politică 
specifice ale UE;  

o gestionarea de către Comisie a plângerilor și a cazurilor de neîndeplinire 
a obligațiilor; 
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o calitatea raportării de către Comisie cu privire la rezultatele activităților de 
supraveghere. 
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Anexe 

Anexa I — Sfera: direcțiile generale și domeniile de politică 
AGRI:  Agricultură și Dezvoltare Rurală* 

CLIMA: Politici Climatice 

CNECT: Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie* 

COMP: Concurență 

EAC: Educație, Tineret, Sport și Cultură 

ECFIN: Afaceri Economice și Financiare 

EMPL: Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune* 

ENER: Energie* 

ENV: Mediu* 

FISMA: Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital* 

GROW: Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 

HOME: Migrație și Afaceri Interne* 

JUST: Justiție și Consumatori* 

MARE: Afaceri Maritime și Pescuit* 

MOVE:  Mobilitate și Transporturi* 

REGIO: Politică Regională și Urbană 

SANTE: Sănătate și Siguranță Alimentară* 

TAXUD: Impozitare și Uniune Vamală* 

* Indică cele 13 domenii de politică cu privire la care Comisia prezintă informații în 
raportul său anual privind „monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene”. 
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Anexa II — Abordare: surse și metode 

 Curtea a analizat datele furnizate de Comisie și provenite din principalele 
sisteme informatice utilizate pentru gestionarea plângerilor și a cazurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor (CHAPs, EU Pilot și NIF). 

 De asemenea, a fost realizat un sondaj în rândul a 18 direcții generale din 
cadrul Comisiei (a se vedea anexa I). 

o Acesta a inclus întrebări referitoare la domeniul de politică aflat în 
responsabilitatea direcției generale respective, la organizare, la tratarea 
cazurilor, la instrumentele de promovare a conformării și la 
mecanismele de monitorizare și de raportare utilizate în perioada 
2014-2016. 

o Pentru a se face trimitere la rezultatele sondajului, au fost utilizate în 
general următoarele formulări: 
 „aproape toate” – toate direcțiile generale, cu excepția uneia 

sau a două dintre cele care au răspuns; 
 „majoritatea” – peste jumătate dintre direcțiile generale care au 

răspuns; 
 „numeroase” – peste o treime, dar mai puțin de jumătate din 

direcțiile generale care au răspuns; 
 „unele” – mai mult de trei, dar mai puțin de o treime din 

direcțiile generale care au răspuns; 
 „câteva” – până la trei direcții generale dintre cele care au 

răspuns. 
o Atunci când se face referire la rezultate, este indicat uneori numărul 

total de respondenți la întrebarea respectivă (și anume, numărul de 
răspunsuri în raport cu numărul de respondenți). 

 Curtea a desfășurat un sondaj și în rândul statelor membre. 

o La acesta au răspuns 27 din 28 de state membre. Răspunsurile au fost 
coordonate de către consilieri juridici din cadrul reprezentanțelor 
permanente ale statelor membre și au fost furnizate cu condiția ca 
statele membre să nu fie identificate nominal. 

o Nu toți respondenții au răspuns la toate întrebările. Pentru a se face 
trimitere la rezultatele sondajului realizat în rândul statelor membre, 
a fost utilizată aceeași abordare ca în cazul sondajului care a vizat 
direcțiile generale (abordare descrisă mai sus). 
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 Curtea a organizat interviuri cu reprezentanți ai principalelor părți interesate de 
la nivel instituțional din UE, și anume Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Ombudsmanul European. 

 Au fost examinate o serie de documente ale Comisiei, inclusiv comunicările cu 
privire la politica de asigurare a respectării legislației, rapoarte anuale de 
activitate ale direcțiilor generale și rapoarte anuale privind „monitorizarea 
aplicării dreptului UE”. 

 De asemenea, Curtea a analizat 11 rapoarte de audit relevante ale sale și 62 de 
rapoarte relevante ale instituțiilor supreme de audit din statele membre pentru 
perioada 2013-2017. 
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Anexa III — Instrumente de promovare a conformării 

Planurile de punere în aplicare 
Comisia elaborează planuri de punere în aplicare a actelor juridice pentru care 
consideră că este nevoie de măsuri de sprijin. Împreună cu o evaluare a impactului, 
planul de punere în aplicare însoțește propunerea legislativă a Comisiei. Acesta 
identifică dificultățile tehnice și provocările legate de conformare și de respectarea 
calendarului cu care se confruntă statele membre și enumeră acțiunile de sprijin ale 
Comisiei (adică celelalte instrumente de promovare care urmează să fie utilizate). 
Planurile de punere în aplicare pot include, de asemenea, acțiuni din partea statelor 
membre și mecanisme de monitorizare de către acestea. 

Comisia elaborează relativ puține planuri de punere în aplicare (în perioada 
2014-2016, au existat între unul și patru planuri în fiecare an, care au acoperit trei 
domenii de politică). Unele direcții generale elaborează, de asemenea, planuri interne 
de punere în aplicare. În ansamblu, direcțiile generale și statele membre au evaluat 
eficacitatea acestor instrumente ca fiind „medie”. Majoritatea statelor membre care 
au răspuns (10 din 18) nu s-au declarat în favoarea unei utilizări sporite a planurilor de 
punere în aplicare ale Comisiei, dar câteva state membre care le considerau eficace s-
au pronunțat pentru o utilizare a lor pe scară mai largă. 

În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale au recunoscut contribuția acestor 
instrumente la anticiparea problemelor și la gestionarea acțiunilor multiple de sprijin. 
Statele membre au observat, de la caz la caz, că aceste planuri erau utile în anumite 
domenii, au contribuit la o punere în aplicare eficientă, au promovat angajamentul 
statelor membre, au facilitat o înțelegere comună și au pus la dispoziție un calendar 
pentru punerea în aplicare. 

În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au menționat că planurile erau uneori 
pregătite prea devreme și aveau după aceea nevoie de actualizare, că, adesea, nu 
exista un angajament din partea statelor membre în raport cu planurile și că acestea 
au impus o sarcină administrativă pentru statele membre. De asemenea, statele 
membre au subliniat, de la caz la caz, faptul că planurile de punere în aplicare nu 
țineau întotdeauna seama de diferențele dintre statele membre, că limitau marja de 
apreciere aflată la dispoziția lor și că au promovat conformarea doar în mod indirect. 
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Orientările 
Comisia pune la dispoziția statelor membre și/sau a părților interesate orientări scrise 
cu privire la modul de punere în aplicare și de aplicare a anumitor instrumente juridice 
ale UE. Orientările conțin interpretări ale legislației UE care sunt obligatorii pentru 
Comisie și trebuie să fie adoptate de către aceasta. 

Orientările se numără printre instrumentele cel mai des utilizate. Direcțiile generale au 
declarat că elaborau orientări cu precădere pentru cazurile în care anticipau provocări 
legate de punerea în aplicare, dar și ca răspuns la dificultățile de punere în aplicare sau 
la cererea statelor membre. Atât direcțiile generale, cât și statele membre considerau 
că orientările se numără printre cele mai eficace instrumente. 

În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale au menționat că orientările 
încurajează înțelegerea comună, clarifică dispozițiile legale și identifică probleme 
specifice. Statele membre au raportat că orientările sunt deosebit de utile în cazul 
actelor legislative complexe. Ele au evidențiat, de la caz la caz, contribuția orientărilor 
la explicarea punctului de vedere al Comisiei, la clarificarea aspectelor legate de 
punerea în aplicare, la asigurarea securității juridice, la facilitarea transpunerii și la 
reducerea riscului apariției unor practici divergente ale statelor membre. 

În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au subliniat că Comisia dispune de 
o competență legală limitată în ceea ce privește interpretarea legislației UE, că statele 
membre nu erau întotdeauna dispuse să urmeze orientările Comisiei, că elaborarea 
acestora putea necesita eforturi considerabile și că uneori aceste documente erau prea 
lungi sau erau puse la dispoziție prea târziu. Statele membre au menționat, de la caz la 
caz, că orientările nu ofereau o interpretare definitivă a legislației UE. Totodată, ele au 
subliniat faptul că nivelul de detaliere al orientărilor nu era întotdeauna cel adecvat 
sau că acestea nu reflectau întotdeauna în mod suficient circumstanțele specifice ale 
statelor membre. În plus, în unele cazuri, orientările au limitat marja de apreciere 
a statelor membre, au redus flexibilitatea de care Comisia avea nevoie pentru 
a răspunde unor circumstanțe neprevăzute și nu se bazau pe o consultare suficientă cu 
statele membre. În răspunsurile sale la întrebările Curții, CoR a remarcat la rândul său 
că incertitudinea cu privire la statutul juridic al orientărilor și contradicțiile existente 
între legislația UE și documentele de orientare reprezentau în unele cazuri o sursă de 
confuzie pentru autoritățile locale și regionale. 

În general, statele membre aveau o opinie mai degrabă pozitivă decât negativă despre 
claritatea, caracterul actual, sfera și nivelul de detaliere al orientărilor. Majoritatea 
statelor membre (12 din 20) considerau că orientările ar trebui să fie utilizate pe 
o scară mai largă. 
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Documentele explicative 
Statele membre pot elabora documente care să explice relația dintre componentele 
unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele lor naționale de 
transpunere. Documentele explicative însoțesc notificarea trimisă de către statele 
membre cu privire la măsurile lor de transpunere. Este posibil ca aceste documente să 
fie solicitate în actul juridic. Comisia evaluează instrumentele juridice și propune să fie 
prevăzută sau nu obligația de a prezenta documente explicative. De regulă, Comisia nu 
propune să fie cerute documente explicative pentru directivele cu puține obligații 
legale, care privesc sectoare de politică bine delimitate ce nu sunt reglementate foarte 
în detaliu la nivel național. Documentele explicative pot include tabele de 
corespondență sau pot lua forma unor astfel de tabele.  

Directivele complexe pot solicita statelor membre să transmită Comisiei documente 
explicative cu privire la măsurile lor naționale de transpunere. Toate direcțiile generale 
care gestionează domenii cu un număr semnificativ de directive au evaluat 
documentele explicative care includ tabele de corespondență ca fiind foarte eficace. În 
schimb, ele considerau că documentele explicative fără tabele de corespondență erau 
mult mai puțin eficace. Majoritatea statelor membre (18 din 23) au evaluat 
documentele explicative cu tabele de corespondență ca fiind eficace, deși câteva state 
membre (5 din 23) nu erau de aceeași părere.  

Numeroase state membre elaborează tabele de corespondență, sau documente 
asemănătoare, în scopuri proprii. Pentru celelalte state membre, elaborarea tabelelor 
de corespondență reprezintă o sarcină administrativă suplimentară considerabilă. 
Majoritatea statelor membre (17 din 23) au explicat că, de regulă, elaborează tabele 
de corespondență dacă li se cere să furnizeze un document explicativ.  

Majoritatea direcțiilor generale preferau ca statele membre să urmeze un model 
standard (care include tabele de corespondență) atunci când elaborează documente 
explicative. Unele state membre (7 din 23) au convenit că un model standard ar face 
mai probabilă elaborarea de documente explicative cu tabele de corespondență, dar 
câteva state membre (3 din 5) care nu redactează astfel de documente nu au fost de 
acord cu această idee. 

În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale au subliniat faptul că 
documentele explicative bine redactate ofereau o imagine de ansamblu utilă 
a măsurilor naționale de punere în aplicare luate de statele membre. De asemenea, 
acestea au remarcat, de la caz la caz, că astfel de documente ajutau Comisia să 
înțeleagă aspectele juridice din diferite state membre și să facă comparații între 
acestea. De asemenea, direcțiile generale estimau că documentele explicative bine 
redactate ajutau atât statele membre, cât și Comisia să asigure o transpunere 
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completă și exactă, reducând în unele cazuri necesitatea ca direcțiile generale să 
externalizeze verificarea transpunerii. La rândul lor, statele membre, de la caz la caz, 
au recunoscut rolul benefic al documentelor explicative atât pentru ele însele, cât și 
pentru Comisie. Ele au evidențiat, de asemenea, contribuția pozitivă a acestora la 
securitatea juridică și la transparența măsurilor naționale de punere în aplicare.  

În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au subliniat, de la caz la caz, că statele 
membre nu erau obligate să elaboreze documente explicative și nu erau întotdeauna 
dispuse să prezinte astfel de documente. De asemenea, potrivit direcțiilor generale, 
calitatea documentelor explicative varia considerabil între statele membre, în special 
în ceea ce privește claritatea, exhaustivitatea și utilitatea informațiilor furnizate. 
Statele membre au subliniat sarcina administrativă implicată de acest tip de 
instrumente, lipsa accentului pe rezultatele dorite ale legislației, precum și necesitatea 
de a actualiza documentele explicative pentru a se ține seama de modificările 
ulterioare ale legislației naționale. 

Majoritatea statelor membre (13 din 19) considerau că este oportun să se solicite 
documente explicative numai pentru directivele foarte complexe. Majoritatea statelor 
membre (11 din 21) nu au recomandat nicio schimbare în ceea ce privește nivelul de 
utilizare a documentelor explicative, dar trebuie precizat că numărul statelor membre 
care s-au pronunțat pentru o utilizare sporită a acestora era mai mare decât numărul 
statelor care doreau o reducere a utilizării lor. Statele membre care recomandau 
o astfel de reducere erau cele care utilizau cel mai puțin documentele explicative 
(4 din 5). Statele membre considerau că sarcina administrativă pe care o presupune 
elaborarea de documente explicative cu tabele de corespondență era relativ ridicată în 
comparație cu alte instrumente și, în orice caz, mai importantă decât efortul pe care îl 
implica elaborarea de documente explicative fără tabele de corespondență.  

Comitete, rețele, grupuri de experți și ateliere 
În ceea ce privește principalele instrumente de concertare, Comisia recurge la 
comitete, rețele, grupuri de experți și ateliere pentru a promova o bună punere în 
aplicare a legislației UE în toate domeniile de politică în care există un număr 
semnificativ de directive. 

o Comitetele – directivele pot prevedea înființarea unor comitete care să asiste 
Comisia la punerea lor în aplicare. Acestea sunt formate din reprezentanți ai 
statelor membre și sunt prezidate de către Comisie. Reprezentanții pot include 
experți care oferă consiliere și iau parte la evaluări inter pares. Comitetele 
prezintă avize formale cu privire la propunerile de acte de punere în aplicare. 
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o Rețelele – pentru a consolida cooperarea, Comisia poate institui rețele informale 
compuse din reprezentanți ai statelor membre responsabili de punerea în aplicare 
a anumitor acte legislative ale UE. Reprezentanții naționali participă în mod 
voluntar la rețele. Rețelele pot include și reprezentanți ai părților interesate.  

o Grupurile de experți – Comisia poate înființa grupuri de experți pentru a obține 
consiliere cu privire la punerea în aplicare a legislației UE.  

o Ateliere – Comisia organizează ateliere pentru a consulta statele membre, 
precum și pentru a facilita și a promova punerea în aplicare a instrumentelor 
juridice ale UE. Atelierele pot fi organizate la nivel tehnic sau la nivel politic înalt 
(cu implicarea unui comisar și/sau a unor înalți funcționari din statele membre).  

Direcțiile generale și statele membre au evaluat eficacitatea acestor instrumente ca 
fiind medie spre ridicată, statele membre acordând un punctaj ușor mai mare decât 
direcțiile generale. În medie, statele membre și direcțiile generale au evaluat grupurile 
de experți ca fiind ușor mai eficace decât celelalte trei instrumente de concertare.  

Dintre cele patru instrumente, direcțiile generale utilizează grupurile de experți cel 
mai des, pe locul doi ca frecvență de utilizare situându-se atelierele. De asemenea, 
majoritatea direcțiilor generale utilizează adesea rețele și ateliere. În majoritatea 
domeniilor de politică, comitetele sunt utilizate cel puțin uneori, dar există câteva 
domenii (5 din 15) în care se recurge rareori la acest instrument. Majoritatea direcțiilor 
generale vizate au raportat că utilizează în mod sistematic comitete și grupuri de 
experți pentru legislația din domeniile lor de politică respective. În schimb, ele au 
precizat că au tendința de a utiliza rețele și ateliere numai în cazurile în care 
anticipează dificultăți la punerea în aplicare. Majoritatea statelor membre erau în 
favoarea utilizării acestor instrumente numai în cazul în care Comisia anticipează 
dificultăți în punerea în aplicare sau în urma unor cereri adresate de statele membre. 
Doar câteva state membre considerau că Comisia ar trebui să le utilizeze în mod 
sistematic în cazul tuturor noilor directive sau politici. 

În ceea ce privește participarea, majoritatea statelor membre (18 din 27) au afirmat că 
participă cel puțin uneori la comitete, rețele, grupuri de experți și ateliere. Puține state 
membre (2 din 27) au raportat că participă întotdeauna. Alte părți interesate în afara 
Comisiei sau a reprezentanților statelor membre (de exemplu, instituțiile supreme de 
audit din statele membre, reprezentanți ai societății civile etc.) participă la comitete, 
rețele și grupuri de experți într-o măsură variată.  

Majoritatea direcțiilor generale (10 din 16) organizează ateliere la scurt timp după 
adoptarea instrumentului juridic, dar acestea pot fi organizate și înainte de adoptare 
sau ulterior, dacă este necesar. Majoritatea statelor membre considerau că cele mai 
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utile sunt atelierele organizate la scurt timp după adoptarea instrumentului juridic 
(12 din 17) sau la câteva luni mai târziu pentru a permite o primă evaluare 
a provocărilor în materie de transpunere (4 din 12). În opinia câtorva state membre 
(4 din 17), atelierele erau mai utile în etapa elaborării sau a adoptării legislației. 

Părțile interesate externe participă uneori la comitete în câteva domenii (4), dar iau 
parte mult mai frecvent la rețele și grupuri de experți într-o gamă mai largă de domenii 
de politică. Participarea variază și în funcție de statul membru. Majoritatea statelor 
membre care au răspuns (14 din 27) au precizat că părțile interesate de la nivel 
național participă uneori sau rareori și doar două state membre au afirmat că acestea 
participă mai des. 

În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale au recunoscut că toate cele patru 
instrumente oferă oportunități pentru a stimula cooperarea, pentru a discuta aspecte 
specifice cu statele membre și a promova o înțelegere comună a legislației, precum și 
pentru a face schimb de experiență și a evidenția bunele practici. De asemenea, 
direcțiile generale au subliniat în mod specific contribuția comitetelor la un proces de 
luare a deciziilor în cunoștință de cauză și rolul grupurilor de experți în elaborarea de 
orientări. De la caz la caz, statele membre au subliniat aceleași puncte forte generale, 
punând accentul pe posibilitatea oferită de aceste instrumente de a analiza provocările 
și soluțiile comune la problemele legate de aplicarea dreptului UE. De asemenea, 
statele membre au insistat asupra accesului la expertiză pe care îl oferă comitetele și 
grupurile de experți, precum și asupra oportunităților de consultare mai puțin formală 
care există în cadrul rețelelor. 

În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au subliniat, de la caz la caz, caracterul 
neobligatoriu al eventualelor soluții, necesitatea de a urmări rezultatele reuniunilor, 
reticența statelor membre de a participa în anumite cazuri, calitatea expertizei 
participanților și resursele implicate. Statele membre au subliniat, de la caz la caz, că, 
adesea, punctele abordate în cadrul reuniunilor adesea nu erau relevante pentru alte 
state membre și că este necesar ca la reuniuni să participe persoanele potrivite. Alte 
limitări invocate priveau riscul unei suprapuneri între aceste instrumente, lipsa 
transparenței în utilizare și marja care există pentru raționalizarea utilizării lor la nivel 
de ansamblu.  

Numeroase state membre au remarcat, de asemenea, că aceste instrumente sunt 
relativ împovărătoare din perspectiva timpului, a costurilor și a persoanelor implicate. 
În ansamblu, statele membre au evaluat sarcina administrativă impusă de aceste 
patru instrumente de concertare ca fiind „medie” și considerau că atelierele impun 
o sarcină mai mare decât celelalte trei instrumente.  
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În pofida sarcinii pe care o implică aceste instrumente de concertare, majoritatea 
statelor membre (12 din 20) au recomandat Comisiei să le utilizeze într-o mai mare 
măsură. Niciun stat membru nu era de părere că aceste instrumente ar trebui să fie 
utilizate mai puțin. 

Reuniunile „pachet” 
Comisia organizează reuniuni „pachet” cu reprezentanți ai unui stat membru de la 
nivel național, regional sau local pentru a rezolva o serie de probleme în materie de 
conformare (cum ar fi dificultăți de transpunere, dosare EU Pilot și cazuri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor). De obicei, aceste reuniuni sunt organizate ad hoc pe 
domenii de politică. 

Spre deosebire de alte instrumente de concertare, reuniunile „pachet” sunt utilizate 
sistematic numai de câteva direcții generale (5 din 15). Acestea se numără printre 
direcțiile generale cu cele mai multe cazuri deschise de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor (5 dintre cele 7 direcții generale cu peste 100 de cazuri deschise). Două 
direcții generale au explicat că utilizează alternative la reuniunile „pachet”, și anume: 
DG GROW a precizat că instituie dialoguri în materie de conformare cu trei state 
membre, iar DG CNECT a declarat că organizează misiuni anuale de informare în toate 
statele membre într-un domeniu de politică dat.  

Direcțiile generale care utilizează reuniunile „pachet” estimau că acestea sunt foarte 
eficace. Aproape toate statele membre care au răspuns (22 din 23) considerau că 
aceste reuniuni sunt eficace. Deși majoritatea statelor membre (12 din23) au acordat 
un punctaj ridicat pentru reuniunile „pachet”, a reieșit că ele erau considerate mai 
puțin eficace decât celelalte patru instrumente de concertare în ansamblu. Unele state 
membre, dar nu toate, valorifică posibilitatea de a participa la reuniuni „pachet”. 

În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale au indicat, de la caz la caz, că 
reuniunile „pachet” ofereau ocazia de a discuta aspecte legate de un anumit stat 
membru, de a îmbunătăți înțelegerea dificultăților cu care se confruntă acesta și de 
a se informa cu privire la cele mai recente evoluții de la nivel național, încurajând în 
același timp un climat de încredere și cooperare cu autoritățile naționale. De la caz la 
caz, statele membre au subliniat faptul că reuniunile „pachet” permiteau o mai bună 
înțelegere a punctelor de vedere ale Comisiei, contribuiau la înțelegerea reciprocă și 
ofereau posibilitatea unui schimb de opinii cu privire la mai multe cazuri. De 
asemenea, în opinia statelor membre, reuniunile „pachet” constituiau o bună 
modalitate de a aborda în același timp mai multe aspecte și cazuri, inclusiv pe cele cu 
caracter transversal. 
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În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au subliniat, de la caz la caz, riscul de 
a nu găsi soluții, sarcina administrativă legată de pregătirea și de organizarea 
reuniunilor, importanța participării persoanelor potrivite din statul membru și 
o anumită lipsă de transparență a procesului. La rândul lor, statele membre au invocat 
faptul că reuniunile „pachet” puteau reprezenta o sarcină administrativă semnificativă 
și depindeau de capacitatea de a reuni toate persoanele relevante, lucru care se putea 
dovedi dificil în cazul în care erau implicate mai multe departamente guvernamentale. 
De asemenea, statele membre au observat că, în unele domenii de politică, reuniunile 
„pachet” nu erau organizate cu suficientă regularitate sau nu erau organizate deloc, că 
acestea abordau uneori prea multe probleme complexe deodată și că nu conduceau 
întotdeauna la soluții rapide. 

La fel ca în cazul altor instrumente de concertare, majoritatea statelor membre au 
evaluat sarcina administrativă impusă de reuniunile „pachet” ca fiind „medie”. 

Majoritatea statelor membre care au răspuns (12 din 20) au recomandat Comisiei să 
organizeze mai multe reuniuni „pachet”. Numeroase state membre recomandau să nu 
se efectueze nicio schimbare în ceea ce privește utilizarea acestui instrument. Doar un 
singur stat membru, care a raportat o frecvență ridicată a reuniunilor „pachet”, 
a recomandat ca acestea să fie utilizate într-o măsură mai mică. 

Tablourile de bord 
Comisia poate publica tablouri de bord (sau barometre) pentru a permite publicului să 
compare performanțele statelor membre în atingerea unor obiective specifice, 
inclusiv în ceea ce privește aplicarea corectă și la timp a dreptului UE în anumite 
domenii de politică. 

Comisia publică mai multe tablouri de bord36, dar numai cel privind piața unică, așa-
numitul SMS, include indicatori și informații legate de transpunerea directivelor, de 
dosare EU Pilot și de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor37. SMS acoperă 
directivele considerate a avea un impact asupra funcționării pieței unice. Printre 
acestea se numără directivele care sunt direct legate de libera circulație a persoanelor, 
a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor în interiorul UE, precum și directivele care au 
un impact direct asupra pieței unice. Directivele vizate se referă la domenii de politică 
precum impozitarea, ocuparea forței de muncă, politica socială, educația, cultura, 

                                                      
36 De exemplu, Tabloul de bord privind justiția, Tabloul de bord european privind inovarea și Tabloul de 

bord privind ajutoarele de stat. 

37 Raportul anual al Comisiei privind „monitorizarea aplicării dreptului UE” include și rezultatele 
activităților de supraveghere desfășurate de Comisie pentru fiecare stat membru în parte. 
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sănătatea publică, protecția consumatorilor, energia, transporturile, mediul38, 
societatea informațională și mass-media. 

În medie, direcțiile generale considerau că tablourile de bord au o eficacitate medie și 
asigură un nivel moderat de motivare a statelor membre de a se conforma dreptului 
UE. Statele membre au acordat un punctaj mai mare pentru eficacitatea tablourilor de 
bord și pentru gradul în care acestea le motivează să își amelioreze conformarea. 

În ceea ce privește punctele forte, direcțiile generale considerau că tablourile de bord 
ofereau o imagine de ansamblu asupra performanțelor care este ușor de utilizat, 
permiteau o comparație între statele membre în timp și valorificau presiunea 
inter pares, promovând în același timp transparența, sensibilizarea și implicarea 
publicului. Statele membre au subliniat, de la caz la caz, beneficii similare. Ele au 
subliniat și rolul pe care îl pot avea tablourile de bord în a le ajuta să identifice 
domeniile unde trebuie să își concentreze eforturile de îmbunătățire a conformării.  

În ceea ce privește limitările, direcțiile generale au evidențiat, de la caz la caz, voința 
statelor membre de a se conforma, lipsa de detaliere la nivel de politici, costurile și 
sarcina administrativă pe care le implică elaborarea acestor documente, precum și 
riscul ca statele membre să reacționeze în mod negativ. Statele membre au subliniat, 
de la caz la caz, că tablourile de bord prezentau evaluări simpliste, includeau anumiți 
indicatori care induc în eroare, nu țineau seama de faptul că multe probleme sunt 
legate de anumite acte legislative și nu reflectau în mod echitabil faptul că statele 
membre pornesc de pe poziții diferite și au sisteme juridice diferite. De asemenea, 
statele membre au remarcat că eficacitatea SMS era limitată de întârzieri în publicarea 
datelor, de faptul că perioada de raportare nu era aliniată la anul calendaristic și de 
lipsa de sancțiuni pentru performanțele slabe. 

Majoritatea statelor membre care au răspuns (15 din 18) nu au recomandat nici 
creșterea, nici reducerea nivelului de utilizare a tablourilor de bord. Numai două state 
s-au pronunțat pentru o utilizare pe scară mai largă a tablourilor de bord și doar un 
stat membru a recomandat reducerea semnificativă a utilizării acestui instrument. În 
ansamblu, statele membre care au răspuns la sondajul Curții nu erau în favoarea unei 
utilizări sporite de către Comisie a tablourilor de bord. 
 

                                                      
38 Cu excepția protecției naturii. 
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Acronime 
BUDG: Direcția Generală Buget 

CESE: Comitetul Economic și Social European 

CJUE: Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

CoR: Comitetul European al Regiunilor 

DG: direcție generală a Comisiei Europene. O listă completă a direcțiilor generale care 
au răspuns la sondajul Curții este prezentată în anexa I. 

ETS: sistemul de comercializare a certificatelor de emisii 

EUR-LEX: registrul public oficial al legislației Uniunii Europene 

Fondurile ESI: fondurile structurale și de investiții europene  

SMS: Tabloul de bord al pieței unice 

TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

TUE: Tratatul privind Uniunea Europeană 

UE: Uniunea Europeană 
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Echipa care a realizat analiza 
panoramică 
Această analiză panoramică a fost realizată de Camera de audit V – condusă de domnul 
Lazaros S. Lazarou, membru al Curții de Conturi Europene –, cameră care se 
concentrează asupra domeniilor finanțării și administrării Uniunii.  

Analiza a fost coordonată de domnul Leo Brincat, membru al Curții, care a beneficiat 
de sprijinul unei echipe formate din Neil Kerr, șef de cabinet, și Annette Farrugia, 
atașat în cadrul cabinetului; Alberto Gasperoni, manager principal; James McQuade, 
coordonator; Michael Spang, Attila Horvay-Kovacs și Jitka Benesova, auditori.  

 
De la stânga la dreapta: Annette Farrugia, Alberto Gasperoni, Leo Brincat, Neil Kerr,  
Jitka Benesova, James McQuade, Attila Horvay-Kovacs. 
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