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1. CONTEXT 

Realitatea a demonstrat  că amenințările la adresa mediului sunt din ce în ce mai mari, iar  

experții din domeniu au evidențiat faptul că dreptul internațional al mediului este fragmentat în 

numeroase convenții și declarații internaționale. Prin urmare, un grup internațional de experți din 

domeniul juridic, sprijinit de guvernul francez a inițiat elaborarea unui nou instrument  de drept 

internațional care va fi obligatoriu din punct de vedere juridic și care va  integra și armoniza  toată 

legislația de mediu într-un singur document. Scopul pactului mondial pentru mediu va fi să 

completeze dreptul internațional în domeniu, să sporească coerența acestuia și să faciliteze punerea în 

aplicare a obligațiilor. Acesta reprezintă o continuare a unor inițiative anterioare precum: declarația 

de la Rio și Rio +20, Agenda 2030 și Acordul de la Paris care a intrat în vigoare în 2016. 

 Președintele Republicii Franceze a prezentat proiectul de text Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite  în data de 19 septembrie 2017, în marja săptămânii ministeriale a celei 

de a 72-a sesiuni a respectivei Adunări Generale.  

Principalele obiective ale pactului, astfel cum au fost stabilite de inițiatorii acestuia, sunt: 

 includerea într-un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic a principiilor fundamentale 

ale dreptului mediului, care figurează deja într-o serie de declarații politice universale, astfel 

încât aceste principii să poată fi invocate în fața instanțelor interne; 

 transformarea în dispoziții cu caracter universal a principalelor prevederi ale convențiilor cu 

caracter juridic obligatoriu care nu sunt universale; 

 adăugarea unor principii noi, care să ia în considerare noile provocări: de exemplu, proiectul 

de text pregătit de juriști include principiile de menținere a nivelului de protecție și de 

reziliență, precum și o obligație de diligență în domeniul mediului. 

 

În urma reuniunii din 19 septembrie 2017 de la New York, un grup ad-hoc de state, condus de 

Franța, a redactat o rezoluție procedurală care urmează să fie prezentată Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite spre adoptare. La 20 decembrie 2017, proiectul de rezoluție a fost pus 

la dispoziție în format electronic, urmând a fi prezentat, în mod oficial, la o dată ulterioară. Obiectivul 

vizat de inițiatori a fost ca rezoluția să fie adoptată în luna martie 2018 pentru începerea negocierilor 

în mod oficial. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=559
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Prin rezoluția menționată, care în prezent face încă obiectul unor discuții informale la New 

York, Adunarea Generală ar urma printre altele:  

- să decidă elaborarea unui instrument internațional, denumit „Pactul mondial pentru mediu”, 

care ar avea drept obiectiv completarea dreptului internațional al mediului, sporirea coerenței 

sale și facilitarea punerii în aplicare a obligațiilor prevăzute de acesta; 

- să decidă instituirea, înainte de organizarea unei conferințe interguvernamentale, a unui grup 

de lucru interguvernamental deschis care să fie însărcinat cu negocierea unui Pact mondial 

pentru mediu, care să se reunească la New York în perioada 2018-2020; 

- să solicite Președintelui Adunării Generale numirea a doi co-facilitatori care să conducă 

negocierile și consultările grupului de lucru, în coordonare și în consultare periodică cu toate 

statele membre, grupurile regionale și cu toate părțile interesate relevante 

 

Temei juridic: Dreptul de acțiune al UE în domeniul mediului este fundamentat  pe art.192 alin.1 

din TFUE și pe art.216 alin. (1) din TFUE. În măsura în care instrumentul internațional intră în 

competența exclusivă a UE potrivit art.3 alin.2 TFUE, principiul subsidiarității nu se aplică. Dacă 

instrumentul internațional intră în sfera competențelor partajate potrivit art.4 din TFUE, va fi necesară 

o acțiune în sensul art.216 din TFUE
1
 pentru a se asigura integritatea dreptului UE precum și 

consecvența dreptului UE privind protecția mediului cu dreptul internațional. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul prezentei recomandări este de a obține din partea Consiliului autorizarea necesară 

privind negocierea viitorului pact mondial de către Comisie, în numele UE. Temeiul juridic pe baza 

căruia Consiliul autorizează deschiderea negocierilor este articolul 218, alineatele (3) și (4) din 

TFUE. Obiectivul participării UE la negocieri este de a se asigura că acest instrument internațional va 

fi cât mai coerent posibil cu legislația UE relevantă și cu alte instrumente de drept internațional din 

domeniu.  

Obiectul pactului se încadrează în politicile și competențele UE, în special în domeniul protecției 

mediului [articolul 192 alineatul (1)] și,  pentru că acesta poate avea consecințe asupra dreptului 

Uniunii, negocierile nu se vor putea desfășura fără participarea UE. 

Întrucât trebuie să se păstreze consecvența dintre dispozițiile dreptului internațional și cele ale 

dreptului UE privind protecția mediului, este necesar  așadar să se acționeze în sensul articolului 216 

alineatul (1) din TFUE, în scopul protejării integrității dreptului UE. 

 

Rezultatele consultărilor cu părțile interesate și ale evaluării impactului 

 

 Dat fiind faptul că  numai obiectivele generale ale inițiativei sunt cunoscute și că actualul proiect 

de text al pactului, redactat de experții din domeniul juridic, nu are niciun statut oficial, scopul și 

conținutul negocierilor nu a putut fi determinat. Cetățenii și părțile interesate vor fi consultați după 

lansarea oficială a procesului de către Adunarea Generală. Toate mijloacele adecvate de consultare 

vor fi utilizate de îndată ce acest nou instrument internațional va prinde contur în cadrul grupului de 

lucru al ONU. Printre părțile interesate se numără reprezentanții administrațiilor statelor membre, 

organizațiile neguvernamentale, cetățenii UE și publicul larg. 

 Nu s-a realizat nicio evaluare a impactului, întrucât nici sfera de aplicare exactă a negocierilor, 

nici conținutul exact al acestora nu au fost încă stabilite. Obiectivul participării UE la negocieri este 

                                                 
1 Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe ţări terţe sau organizaţii internaţionale, în cazul în care se prevede 

astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie este necesară pentru realizarea, în cadrul politicilor Uniunii, a 

unuia dintre obiectivele stabilite prin tratate, fie este prevăzută printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate 

influenţa normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora. 
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de a se asigura că acest instrument internațional va fi cât mai armonizat posibil cu legislația UE 

relevantă și cu alte instrumente de drept internațional din domeniu. 

 

3. POZIȚII EXPRIMATE 

În data de 15 februarie 2018 proiectul de rezoluție avea deja 48 de co-sponsori dintre care 14 

state membre ale UE. De asemenea, au avut loc trei reuniunii informale la New York (în 22 ianuarie, 

6 februarie și 14 februarie 2018) de pre-negociere a proiectului de rezoluție cu privire la care s-au 

adoptat pozițiile statelor europene.  

În acest context, în cadrul Consiliului de mediu din data de 5 martie 2018 s-a reiterat nevoia 

susținerii de către UE și statele membre a inițiativei, atât pe parcursul consultărilor cât și în cadrul 

negocierilor. În continuarea lucrărilor, delegația franceză a prezentat miniștrilor europeni, prin 

intermediul unei anexe, principalele obiective ale Pactului mondial pe mediu precum și o planificare a 

negocierilor ulterioare astfel încât acesta să fie adoptat până în 2020. De asemenea, s-a exprimat 

nevoia ca UE să joace un rol principal în încurajarea partenerilor săi, de a pune în aplicare cele mai 

înalte standarde de protecție a mediului și în ceea ce privește promovarea unor negocieri 

cuprinzătoare, ambițioase și eficiente. 

 În discursul susținut în cadrul ședinței Adunării Generale a ONU din 19 septembrie 2017, 

președintele Consiliului European  Donald Tusk și-a exprimat susținerea cu privire la instituirea unui 

proces cuprinzător, care să permită transpunerea în practică a inițiativei, asigurând totodată că UE și 

statele membre vor coopera în acest sens. În marja acestui eveniment dl Tusk a mai solicitat  punerea 

în aplicarea promptă a Acordului de la Paris. 

Având în vedere scopul recomandării, acela de se asigura că toate statele membre și UE vor 

acționa pentru respectarea politicilor și a legislației europene din domeniul mediului,  responsabilul 

european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella a declarat: „(…) Atunci când 

vorbim despre mediu suntem cu toții implicați. Viitoarele negocieri din cadrul ONU vor avea șansa 

de a consolida, într-un singur instrument internațional, toate principiile fundamentale ale mediului. 

Această acțiune va permite exercitarea de către UE a rolului principal în procesul de transpunere în 

practică. Totodată UE, care deține cea mai avansată  politică de mediu, se angajează să promoveze 

dezvoltarea durabilă la nivel mondial.” 

  

4. LINK-URI UTILE: 

- http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2018/03/05/; 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1525852305837&uri=CELEX:52018PC0138; 

- https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-900428_en; 

- http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/09/19/tusk-speech-un-high-

event-environment/; 

- https://onu.delegfrance.org/The-Global-Pact-for-the-Environnement; 

- http://www.leclubdesjuristes.com/pacte-mondial-lenvironnement-devant-lunion-

europeenne/. 
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