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Rezumat: Având în vedere importanţa mediului pentru desfăşurarea vieţii în condiţii normale, Consiliul 
Europei şi instituţiile Uniunii Europene sunt preocupate, în mod deosebit, de problema conservării naturii şi 
protecţia mediului, stabilind sancţiunile aplicabile şi măsurile ce urmează a se dispune, împotriva celor care 
aduc atingere acestor valori, prin săvârşirea de fapte vătămătoare. De-a lungul timpului s-a conturat o anumită 
„specializare” a celor două structuri continentale, în sensul că problemele conservării naturii au preocupat în 
mod deosebit Consiliul Europei, iar cele vizând protecţia mediului (din perspectiva efectelor poluării) au intrat 
în sfera de acţiune a Uniunii, cu implicaţiile juridice aferente. 
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Introducere 
 
Agresivitatea oamenilor de-a lungul epocilor asupra naturii [1] a dus la acumularea a 

numeroase probleme ecologice la nivelul Europei - ca de altfel şi în alte părţi ale Globului pământesc - 
care se manifestă prin dizarmonie, între mediul creat de oameni şi cel natural (ce constituie patrimoniu 
comun al umanităţii) [2]; s-a produs astfel nu numai alterarea echilibrului ecologic, ci şi o reacţie 
inversă, de bumerang [3], mediul devenind mai puţin favorabil pentru realizarea activităţilor social-
economice şi pentru viaţa omului [4], a cărei calitate este afectată. 

În ultimele decenii, în Europa se desfăşoară o amplă mişcare socială de responsabilizare faţă 
de mediu, care antrenează societatea civilă şi instituţiile publice, pe plan naţional şi internaţional 
regional [5], fiind adoptate în acest domeniu mai multe instrumente juridice,  care cuprind dispoziţii ce 
garantează dreptul la un mediu sănătos. 

Pentru faptele care aduc atingere mediului, s-a stabilit că se va aplica acelaşi principiu, 
consacrat în plan internaţional universal, potrivit căruia violarea unei norme juridice internaţionale 
antrenează răspunderea subiectului de drept internaţional vinovat. 

Sancţiunile pentru faptele care aduc atingere mediului, pot fi de natură civilă, pentru 
prejudiciul ecologic produs, penală sau contravenţională. 

 
1. Rolul Consiliului Europei în sancţionarea faptelor care aduc atingere mediului 
 
Dreptul internaţional regional european de tip clasic şi-a asumat problematica environmentală 

pe cale jurisprudenţială, prin interpretarea creatoare de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a 
prevederilor Convenţiei europene a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, dar mai ales pe cale 
convenţională, prin Convenţia de la Lugano şi Convenţia europeană privind protecţia mediului prin 
dreptul penal. 

 
a) Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale este instrumentul de 

referinţă privind protecţia internaţională a drepturilor omului în spaţiul european, pentru ţările 
aderente. Ea a fost semnată la Roma, în data de 4 noiembrie 1950, fiind completată prin mai multe 
protocoale adoptate ulterior.  

Chiar dacă aspectele privind protecţia mediului nu se numără printre problemele tratate de 
către Convenţie, interpretările Curţii Europene a Drepturilor Omului le-au integrat în mod progresiv, 
impunând statelor un veritabil regim de responsabilitate în materie. 
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Pentru apărarea dreptului la un mediu sănătos, Curtea invocă art. 8§1 din Convenţia europeană 
a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, care recunoaşte dreptul oricărei persoane la respectul 
vieţii private, familiale şi a domiciliului său, cât şi la art. 6§1 care garantează dreptul la un proces 
echitabil; CEDO consideră dreptul la un mediu sănătos ca fiind un drept individual, din categoria 
drepturilor civile intangibile, care poate să facă obiectul unor derogări numai în împrejurări 
excepţionale, iar statele nu îl pot limita decât prin lege. 

Apărarea mediului se impune astfel printr-o manieră „incidentă” faţă de protecţia vieţii private 
şi familiale, ca un element indisociabil, evoluţia realităţilor impunând consacrarea, în acest domeniu, a 
unor norme de conduită pe cale jurisprudenţială [6]. 

Potrivit hotărârii din 18 decembrie 1996, pronunţată de CEDO în cauza Loizidou contra 
Turciei [7], Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale este „un instrument 
viu care trebuie interpretat în lumina condiţiilor vieţii actuale”. Procedându-se în acest mod, pentru 
apărarea mediului a fost utilizată, practic, tehnica pretoriană de „protecţie prin ricoşeu”, extinzându-se 
protecţia anumitor drepturi care nu sunt expres prevăzute în Convenţie, prin interpretarea extensivă a 
celor garantate. Altfel, în cazul atingerilor aduse mediului nu ar putea fi invocată violarea „dreptului la 
un mediu sănătos”, întrucât acest drept nu beneficiază de o garanţie convenţională, decât prin 
„atracţie” de către un alt drept prevăzut expres în Convenţie şi sub acoperirea acestuia. 

Procedând în acest fel, CEDO nu reduce înţelesul termenului de „viaţă privată” la sfera intimă 
a relaţiilor personale, ci îl extinde şi la dreptul individului „de a stabili şi dezvolta relaţii cu semenii 
săi, acoperind, în consecinţă, şi activităţile profesionale ori comerciale, precum şi localurile unde 
acestea se exercită” (cauza Niemietz contra Germaniei, hotărârea din 16 decembrie 1992, A251B §29). 
De asemenea, Curtea a admis (prin sentinţa din 21.02.1990, în cauza Powel şi Rayner) că zgomotul 
avioanelor „a redus calitatea vieţii private şi liniştea căminului”, iar într-o altă cauză (López-Ostra 
contra Spaniei, sentinţa din 9 decembrie 1994) a stabilit că atingerile grave aduse mediului pot afecta 
bunăstarea unei persoane şi o pot lipsi de utilizarea normală a domiciliului său, ceea ce aduce o 
vătămare a vieţii sale private şi de familie. De altfel, în cazul Guerra şi alţii contra Italiei, s-a 
considerat că art. 10 al Convenţiei europene, impune statelor să dea informaţii în materie de mediu, 
necesare pentru protecţia persoanelor asupra cărora se pot produce unele efecte negative. 

Sfera de aplicare a art. 8 din Convenţie a fost extinsă şi la protecţia sănătăţii, afectată de 
condiţiile necorespunzătoare de mediu, constatând expunerea soldaţilor britanici la radiaţii nucleare, 
considerându-se că aceasta „prezintă o legătură suficient de strânsă cu viaţa lor privată de familie” 
(decizia din 9 iunie 1988, în cauza Mc Ginley şi Egan contra Marii Britanii). 

Practica CEDO a statuat şi obligaţia statelor părţi la Convenţie, de a adopta „măsuri pozitive”, 
concrete şi efective, destinate să garanteze dreptul la un mediu sănătos, sancţionând pasivitatea 
autorităţilor publice interne (sentinţa CEDO din anul 1994, în cauza López-Ostra contra Spaniei). 

Curtea a motivat, în hotărârea din 10 decembrie 2004 (cauza Taskin şi alţii contra Turciei), 
admiterea cererii şi prin invocarea prevederilor Constituţiei statului reclamat, care garantează dreptul 
de a trăi într-un mediu sănătos. Totodată, a stabilit că un stat parte poate să răspundă şi atunci când, 
urmare unor acţiuni militare - legale sau nu - încalcă normele de mediu, în zone situate în afara 
teritoriului naţional, dacă în practică exercită controlul asupra zonelor respective (Sentinţa din 18 
decembrie 1996, în cauza Loizidou contra Turciei). 

 
b) Convenţia asupra responsabilităţii civile pentru pagube rezultând din activităţi periculoase 

pentru mediu, adoptată la Lugano, în data de 21 iunie 1993, de către Consiliul Europei, are ca obiect 
stimularea şi uniformizarea reglementărilor juridice ale statelor membre, în ce priveşte repararea 
pagubelor rezultate dintr-o activitate periculoasă şi refacerea mediului. 

Sunt calificate drept periculoase, activităţile decurgând din folosirea unor substanţe nocive 
(anexa Convenţiei cuprinde o listă a substanţelor poluante, potrivit Directivei CEE nr. 92/32 din 30 
aprilie 1992), dar şi orice producere sau utilizare a organismelor modificate genetic, orice utilizare a 
unui microorganism susceptibil să prezinte riscuri pentru om sau pentru mediu, precum şi orice 
exploatare care tratează ori depozitează deşeuri.  

Răspunderea pentru faptele care aduc atingere mediului revine, în general, exploatantului sau 
celui care exercită controlul. 

 
c) Convenţia privind protecţia mediului prin mijloace de drept penal (adoptată de Consiliului 

Europei la Strasbourg, în data de 4 noiembrie 1998 şi semnată de România la 15 februarie 1999), are 
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un rol important în dezvoltarea dreptului penal al mediului [8], stabilind obligaţii pentru statele-părţi 
de a incrimina anumite fapte prin care se aduce atingere mediului din spaţiul comun.  

Convenţia prevede obligaţia incriminării unor fapte săvârşite cu intenţie ori din culpă, cum ar 
fi: eliminarea, emisia ori introducerea de substanţe sau radiaţii ionizante în atmosferă, sol ori ape, dacă 
au cauzat moartea sau grave leziuni persoanelor; creează un risc semnificativ din acest punct de 
vedere; sunt susceptibile de a cauza deteriorarea durabilă a atmosferei, solului ori apelor; cauzează 
moartea ori grave leziuni persoanelor sau produc pagube substanţiale monumentelor protejate, altor 
obiecte protejate, bunurilor, animalelor ori vegetalelor. De asemenea, stipulează obligaţia statelor de a 
califica drept infracţiuni sau contravenţii şi alte fapte ilicite, comise intenţionat sau din neglijenţă, cum 
ar fi: emisiile de poluanţi; zgomotul; eliminarea, tratamentul, stocarea, transportul, exportul sau 
importul de deşeuri, etc. 

În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile şi măsurile ce se impun a se lua vor fi: 
închisoarea, amenda, obligaţia de a readuce mediul la situaţia anterioară, confiscarea instrumentelor, 
produselor sau bunurilor care au servit la săvârşirea faptei ori sunt rezultatul acesteia. 

Persoanele juridice în contul cărora a fost comisă o infracţiune (de către organele lor, un 
membru al acestora ori alţi reprezentanţi) sunt pasibile de sancţiuni, fără ca această responsabilitate să 
excludă urmărirea persoanelor fizice (art. 9). 

 
2. Rolul Uniunii Europene în sancţionarea faptelor care aduc atingere mediului   
 
 În cadrul Uniunii Europene există preocupări deosebite pentru crearea unui regim cât mai 

complet şi unitar în ce priveşte protecţia mediului, reglementările adoptate având la bază principiul 
potrivit căruia poluatorul plăteşte.  

Organismele competente ale Uniunii Europene sunt preocupate, de mai mult timp, de 
adoptarea unui regim cât mai complet şi uniform în domeniul prevenirii şi reparării pagubelor de 
mediu. 

La 9 februarie 2000, Comisia Europeană a adoptat „Cartea albă privind responsabilitatea de 
mediu”, ca rezultat al preocupărilor ce datau încă din 14 mai 1993, când Comisia a adoptat „Cartea 
verde”, în care s-a prevăzut declanşarea reglementărilor specifice. Documentul susţine necesitatea unei 
intervenţii comune în materie, pentru a asigura coerenţa politicilor şi dreptului comunitar şi pentru a 
garanta concurenţa, ameliorând funcţionarea pieţei interioare. 

Un moment de referinţă privind reglementarea  problemelor de mediu, l-a constituit adoptarea 
Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (la Nisa, în decembrie 2000), care, în capitolul 
V, intitulat „Solidaritate”, include protecţia mediului, alături de alte drepturi, cum ar fi: dreptul la 
educaţie, protecţia sănătăţii, protecţia consumatorilor, etc. În acest sens, art. 37 din Cartă prevede că: 
„Un nivel ridicat de protecţie a mediului şi ameliorarea calităţii sale trebuie să fie integrate în politicile 
Uniunii şi asigurate conform principiului dezvoltării durabile”. Deşi această Cartă are un caracter 
general şi nu garantează efectiv dreptul la un mediu sănătos, ea reprezintă o sursă importantă de 
inspiraţie pentru judecătorii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în adoptarea unor soluţii, cât 
şi pentru formularea concluziilor avocaţilor generali, care, cu ocazia judecării anumitor speţe au făcut 
deja referiri la dispoziţiile din Cartă (spre exemplu, în cauza Gulhoed, 12 iulie 2001). 

La data de 21 aprilie 2004 a fost adoptată Directiva 2004/35/CE privind prevenirea şi 
repararea daunelor aduse mediului, care vizează stabilirea unui cadru comun de reglementare a 
răspunderii pentru faptele care aduc atingere mediului, fondată pe principiul poluatorul plăteşte, cât şi 
pentru prevenirea daunelor ecologice la un cost rezonabil pentru societate.  

Responsabilitatea pentru daunele de mediu şi ameninţările iminente, privind producerea 
acestora se aplică - în cazurile în care ele rezultă din activităţi profesionale - dacă se stabileşte o 
legătură de cauzalitate între pagubă şi activităţile determinate de Directivă [9]. 

La data de 19 noiembrie 2008 a fost adoptată Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal - primul act 
normativ al Uniunii Europene vizând dreptul penal al mediului, care constituie cadrul comun pentru 
anumite măsuri de natură penală, menite să asigure o protecţie mai eficace a mediului. 

Directiva 2008/99/CE stabileşte standarde minime privind protecţia mediului, prin intermediul 
dreptului penal, faţă de o serie de activităţi efectiv sau potenţial prejudiciabile (prevăzute la art. 3). 
Statele membre ale UE pot însă adopta sau menţine măsuri mai stricte în domeniu, cu condiţia ca 
acestea să nu contravină unor reglementări ale Uniunii. 
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Pentru transpunerea în practică a Directivei 2008/99/CE, statele membre ale UE trebuie să ia 
măsurile necesare în vederea aplicării, pentru infracţiunile comise de o persoană fizică, de „sancţiuni 
penale eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare”. 

Persoana juridică poate fi, de asemenea, considerată răspunzătoare pentru infracţiunile care au 
fost comise în beneficiul său, de orice persoană ce deţine o poziţie de conducere şi care a acţionat fie 
individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, pe baza unei împuterniciri ori 
a unei prerogative de a lua decizii în numele acesteia, sau a unei prerogative de control în cadrul 
persoanei juridice. 

La 25 iunie 1998, Uniunea Europeană a semnat Convenţia de la Aarhus privind accesul la 
informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu. Drept 
urmare, pentru garantarea procedurală a dreptului la un mediu sănătos, a fost adoptată Directiva nr. 
2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul publicului la informaţiile de 
mediu, care reprezintă reglementarea cadru în materie. Astfel, sub aspect procedural, este reglementat 
dreptul persoanelor fizice sau juridice, de a sesiza eventualele infracţiuni prin care se încalcă 
reglementările Uniunii Europene privind mediul, iar procedurile de acţiune în faţa Comisiei Europene 
permit acesteia să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau să prezinte petiţii Parlamentului 
European ori să angajeze proceduri în faţa mediatorului european, referitoare la dreptul la un mediu 
sănătos. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat faptul că, directivele europene în materie de 
calitatea aerului şi a apei, trebuie să fie interpretate în sensul că ele conferă indivizilor drepturi care 
trebuie să fie protejate de jurisdicţiile naţionale ale statelor membre (hotărârea din 30 mai 1991, în 
cauza Comisia contra Germania). 

La constituirea mecanismelor de protecţie a drepturilor referitoare la un mediu sănătos, şi-a 
adus contribuţia şi jurisprudenţa CJUE, prin stabilirea unor principii comune de acţiune a statelor 
membre, referitoare la această problemă. 

Examinând practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, reiese că aceasta desfăşoară o 
activitate intensă în ce priveşte constatarea vinovăţiei statelor membre, pentru neîndeplinirea unor 
obligaţii stabilite prin normele Uniunii, cu efecte dăunătoare asupra mediului [10]. În acest sens 
exemplificăm, hotărârea pronunţată la 4 octombrie 2007 de către CJCE, Camera a şasea, în cauza C-
523/06 (JO C297 din 8 decembrie 2007), privind acţiunea în constatare a neîndeplinirii de către un stat 
membru, a obligaţiilor care-i revin în ce priveşte preluarea deşeurilor provenite din exploatarea navelor 
şi a reziduurilor de încărcătură, cu consecinţe negative pentru mediu.  Există şi alte hotărâri prin care s-
a constatat: nerespectarea obligaţiilor statelor membre cu privire la manipularea deşeurilor provenite 
din echipamente electrice şi electronice (cauza C-139/06, JO C108 din 6 noiembrie 2006), lipsa 
măsurilor necesare pentru a închide depozitele ilegale de deşeuri (cauza C-423/05, JO C48 din 25 
februarie 2006), nerespectarea obligaţiei de a elabora planuri de gestionare a deşeurilor periculoase 
(cauza C-82/06, JO C86 din 6 aprilie 2006) etc. 

Curtea de Justiţie a pronunţat mai multe hotărâri, prin care a constatat nerespectarea de către 
unele state a directivelor instituţiilor Uniunii privind protecţia calităţii apelor, cum ar fi: neluarea 
măsurilor de tratare adecvată a apelor urbane reziduale din aglomerări urbane (cauza C-405/05, JO 
C48 din 26 februarie 2006), neîndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea calităţii apei destinate 
consumului, când aceasta avea o concentraţie mai mare de nitraţi şi pesticide (cauza C-147/07, JO C95 
din 28 aprilie 2007), deversarea apelor urbane reziduale într-o zonă sensibilă, fără tratare adecvată 
(cauza C-219/05, JO C96 din 28 aprilie 2007), nerespectarea obligaţiilor unui stat, de protecţie a apelor 
subterane împotriva poluării cauzate de substanţe periculoase (cauza C-248/05 (JO C205 din 20 august 
2005).  

Prin numeroase hotărâri, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a relevat şi alte încălcări ale 
directivelor Uniunii Europene, referitoare la protecţia mediului, în domenii cum ar fi: prevenirea şi 
controlul integrat al poluării (cauza C-263/07, JO C22 din 26 ianuarie 2008), accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu (cauza C-391/06, 
JO C294 din 23 iunie 2007), calitatea aerului şi schimbările climatice (cauza C-61/07, JO C din 8 
septembrie 2007), conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică (cauza C-
183/05, JO C182 din 23 iulie 2005), evaluarea efectelor anumitor planuri, programe, proiecte publice 
şi private asupra mediului (cauza C-2/07, JO C107 din 26 aprilie 2008), etc. 
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Concluzii 
 
La început de nou mileniu, omenirea este preocupată în mod deosebit de garantarea siguranţei 

fiinţei umane, de promovarea cât mai largă şi respectarea drepturilor omului [11], inclusiv a dreptului 
la un mediu sănătos, care să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea vieţii în mod normal. 

Atât Consiliul Europei, cât şi Uniunea Europeană, manifestă din ce în ce mai multă preocupare 
în sensul reglementării problemelor de mediu, pentru a se preveni degradarea acestuia, cât şi pentru 
sancţionarea persoanelor vinovate şi obligarea lor la despăgubiri în toate situaţiile de comitere a unor 
fapte care afectează echilibrul ecologic. 

Totodată, acestea veghează ca statele membre să-şi perfecţioneze legislaţia în domeniu, 
corelând normele juridice specifice cu documentele organismelor europene, astfel încât să se acţioneze 
cu maximă eficienţă pentru protecţia mediului. 
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