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iMpliCAţiilE TrATATului dE lA lisAboNA  
AsuprA poliTiCii EuropENE dE MEdiu

Carolina SMOCHINă, doctor, conferenţiar universitar

At its founding in 1957 the European Union had no environmental dimension, but today it 
has some of the most progressive environmental policies in the world. Before environmental 
protection and sustainable development became fundamental objectives in EU treaties, environ-
ment policy was mainly developed through the environment action programmes. Today binding 
environmental regulations are one of the more extensive areas of European legislation. The 
Lisbon Treaty which entered into force 1st of December 2009 marks the end of the confusion 
brought about by failure to ratify the Treaty establishing a Constitution for Europe. Like the 
Constitution before, the environmental implications of the Treaty are not immediately obvious. 
Articles 191 and 193 of the Treaty deal specifically with the Environment, Climate Change and 
Energy and they deserve some consideration by anyone concerned with these issues.

Politica Uniunii Europene în domeniul mediulului este una de succes în com-
paraţie cu alte politici comunitare. Prezentul articol este dedicat analizei procesului 
evolutiv al politicii de mediu prin prisma tratatelor comunitare, îndeosebi făcând 
referinţă la mult aşteptatul Tratat de la Lisabona care aduce modificări esenţiale atât 
Tratatului asupra Uniunii Europene (TEU) cât şi Tratatului de la Roma pe care toto-
dată îl şi redenumeşte în Tratatul asupra Funcţionării a Uniunii Europene (TFEU). 
Analiza de faţă este bazată pe metoda comparativă, cronologică şi sistematică, pentru 
a putea scoate la lumină cele mai importante etape de dezvoltare a politicii europene 
de mediu şi problemele juridice curente.

Este cert faptul că politica de mediu a Uniunii Europene este rezultatul procedu-
rilor de decizie stabilite prin multitudinea de tratate ale Uniunii Europene. Debutul 
procesului de integrare europeană a avut loc într-o perioadă în care mediul nu con-
stituia o preocupare la nivel de politici publice, iar priorităţile Comunităţilor erau 
centrate pe obiective pur economice legate de reconstrucţia Europei după cel de-al 
doilea război mondial. Prin urmare tratatele constitutive nu au inclus competenţele 
comunitare în domeniul mediului.

Până spre sfârşitul anilor 1960 nici un stat european nu a avut definită o politică 
clară a mediului. La nivelul Uniunii Europene, preocuparea pentru mediu a dobândit 
un caracter distinct odată cu semnalele date privind diminuarea resurselor naturale 
şi deteriorarea calităţii apei, aerului si solului. Legislaţia europeană privind protecţia 
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mediului înconjurător a fost iniţiată cu prilejul unei conferinţe a şefilor de stat sau 
guvern desfăşurată în octombrie 1972, unde s-a stabilit că este esenţială existenţa 
unei politici comune pentru protecţia mediului.

Pasul decisiv spre conturarea unei politici de mediu la nivel european s-a făcut 
abia prin Actul Unic European. Acesta a adăugat la Tratatul de la Roma1, prin Titlul 
VII, politica de mediu, cu aplicarea principiului subsidiarităţii, având drept obiective 
conservarea, protecţia şi ameliorarea calităţii mediului, protecţia sănătăţii şi utili-
zarea raţională a resurselor naturale. De asemenea Actul Unic European integrează 
protecţia mediului în alte politici comunitare, iar statele membre trebuie să adopte 
măsuri mai clare pentru mediu.

Totuşi momentul culminant în dezvoltarea instituţională a politicii de mediu a 
fost adoptarea Tratatului de la Maastricht care a conferit pentru prima dată acţiunilor 
de mediu ale Uniunii, statutul de politică într-o concepţie unitară, prin articolele 
2, 3 şi 174.2

Conform articolului 2 al Tratatului, Comunitatea îşi propune ca „printr-o piaţă 
comună, o Uniune economică şi monetară şi adoptarea de politici sau de acţiuni 
comune, să promoveze […] un nivel ridicat de protecţie şi de ameliorare a calităţii 
mediului“; scop în care acţiunea Comunităţii presupune printre altele şi cu titlu de 
noutate „o politică în domeniul mediului“ (art. 3)3. Deşi apreciat ca având importante 
limite în crearea unui cadru favorabil acţiunii comunitare (în special ca urmare a 
lipsei de proceduri decizionale), Tratatul Uniunii Europene are totuşi meritul de a fi 
adăugat la priorităţile europene obiectivul protecţiei mediului, de a fi instituţionalizat 
mediul ca politică europeană comunitară şi de a fi ameliorat procedurile decizionale 
(înlocuirea votului unanim cu majoritate calificată, ca regulă generală).

Confirmarea decisivă a importanţei acordată de către Comunitate protecţiei 
mediului a venit câţiva ani mai târziu, prin Tratatul de la Amsterdam4 (1997).

În primul rând, noul tratat introduce prin art. 2 conceptul de dezvoltare du-
rabilă, chiar dacă prin asocierea de cuvinte „dezvoltare echilibrată şi durabilă“, 
astfel că aceasta devine un obiectiv cu acelaşi statut ca şi al dezvoltării economice 
ori dezvoltării sociale. Progresul esenţial însă, adus de tratat, vine prin art. 6 care 
transformă relativ noua politică europeană de mediu în politica orizontală, astfel 
că aspectele de protecţie a mediului fiind considerate obligatorii pentru celelalte 
politici comunitare.

Articolul 6 al tratatului consolidat stipulează că „exigenţele de mediu trebuiesc 
integrate în definirea şi aplicarea politicilor şi acţiunilor Comunităţii în scopul pro-
movării dezvoltării durabile“. Dezvoltarea durabilă devine astfel un obiectiv cheie al 
Uniunii, iar principiul integrării devine mecanismul central al realizării ei. Tratatul 

1 A se vedea: Tratatul de la Roma // http://www.ier.ro/Tratate/11957E_ROMA.pdf
2 A se vedea: Gabriela Carmen Pascariu, in „Mediul european al afacerilor“, editor Maria Barsan, 

Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006, pp. 275-310.
3 A se vedea: Tratatul de la Maastricht // http://www.ier.ro/Tratate/11992M_Maastricht.pdf
4 A se vedea: Tratatul de la Amsterdam // http://www.ier.ro/Tratate/11997D_Amsterdam.pdf
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simplifică, de asemenea, procedurile decizionale şi introduce dimensiunea externă 
a integrării de mediu, prin art. 177, conform căruia „prin politica în domeniul coo-
perării, complementară celei a statelor membre, Comunitatea urmăreşte dezvoltarea 
economică şi sociabilă durabilă a ţărilor în dezvoltare, în mod special, a celor mai 
defavorizate dintre ele“.

Ulterior Tratatului de la Amsterdam, nu s-au mai făcut completări relevante în 
materie de politică europeană de mediu, de menţionat doar că odată cu amendările 
aduse de Tratatul de la Nisa a fost adoptată o declaraţie cu privire la importanţa 
promovării protecţiei mediului atât la nivel european cât şi global.1

Nici proiectul Tratatului Constituţional nu venea cu elemente noi legate de 
obiective, principii sau proceduri decizionale. Tratatul Constituţional întărea poate 
doar forţa de acţiune a principiului integrării, prin art. 3, unde se preciza pentru 
prima dată, în mod clar, faptul că modelul european este un model al dezvoltării 
durabile : „Uniunea acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei fondată pe 
creştere economică echilibrată şi stabilitatea preţurilor, o economie socială de piaţă 
garantând ocuparea deplină şi progresul social, precum şi un nivel ridicat de ame-
liorare a calităţii mediului“.2

Tratatul de la Lisabona3, cunoscut în faza de proiect sub numele de Tratatul de 
Reformă este destinat să înlocuiască Tratatul Constituţional european. Numele oficial 
este Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană 
şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. Textul tratatului s-a finalizat 
în urma unui summit la Lisabona pe 19 octombrie 2007, iar tratatul a fost semnat 
pe 13 decembrie de către reprezentanţii celor 27 de state membre ale Uniunii Euro-
pene. Intrarea în vigoare a Tratatului era programată, potrivit articolului 6, pentru 
1 ianuarie 2009, în cazul în care toate instrumentele de ratificare ar fi fost depuse 
anterior acestei date sau, în caz contrar, în prima zi a lunii următoare celei în care a 
fost depus ultimul instrument de ratificare. Cum tratatul a supravieţuit referendu-
mul irlandez, iar pe data de 3 noiembrie 2009 tratatul a fost ratificat şi de Republica 
Cehă, ultima dintre cele 27 de ţări membre care a îndeplinit această procedură, el a 
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Obiectivul principal al Tratatului de la Lisabona este revizuirea regulilor care 
stau la baza cooperării dintre ţări. Statele membre nu mai sunt în măsură să facă 
faţă singure problemelor. De-aceea, pentru a găsi soluţii şi a răspunde preocupărilor 
cetăţenilor, este necesar un efort colectiv la nivel european. Europa trebuie să se 
modernizeze, să dispună de instrumente eficiente şi coerente, adaptate nu numai 
la funcţionarea unei Uniuni recent extinse de la 15 la 27 de state membre, ci şi la 
transformările rapide prin care trece lumea de astăzi.

1 A se vedea: Tratatul de la Nisa // http://www.ier.ro/Tratate/12001C_Nisa.pdf
2 A se vedea: Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa // http://european-convention.

eu.int/docs/Treaty/850RO.pdf
3 A se vedea: Tratatul de la Lisabona // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 9.5.2008, C 

115/132
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Prin intermediul Tratatului de la Lisabona, liderii europeni au convenit asupra 
unor noi reguli ţinând cont de schimbările politice, economice şi sociale şi dorind, 
în acelaşi timp, să răspundă aspiraţiilor şi speranţelor europenilor. În mod general 
putem afirma că Tratatul de la Lisabona stabileşte care sunt competenţele Uniunii 
Europene şi mijloacele pe care aceasta le poate utiliza şi modifică structura insti-
tuţiilor şi modul de funcţionare a acestora. În consecinţă, caracterul democratic şi 
valorile fundamentale ale Uniunii sunt consolidate.

Printre principalele inovaţii ce sunt aduse prin Tratatul de la Lisabona, se numără:
Acordarea statutului juridic obligatoriu Cartei Drepturilor Fundamentale; rol 

întărit acordat parlamentelor naţionale (informarea acestora cu privire la proiectele 
legislative iniţiate de Uniune sau asupra cererilor de aderare; implicarea sporită a 
parlamentelor naţionale în aspecte privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, 
consolidarea rolului acestora în controlul subsidiarităţii); menţinerea inovaţiilor 
aduse în materie de politică externă şi de securitate comună din Tratatul Constitu-
ţional, precum şi în cea de apărare, prin preluarea majorităţii prevederilor în aceste 
domenii.

Astfel, este introdusă posibilitatea unei cooperări mai strânse între statele membre 
interesate în domeniul de securitate şi apărare (cooperarea structurată permanen-
tă). De asemenea, este asigurată vizibilitatea şi coerenţa acţiunii europene în aceste 
domenii, prin înfiinţarea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
Externe şi Politica de securitate, care va prezida Consiliul Relaţii Externe şi va fi în 
acelaşi timp unul dintre vice-preşedinţii Comisiei.

Pentru prima dată în istoria construcţiei europene, importanţa relaţiilor de 
vecinătate ale Uniunii este consacrată la nivel de Tratat. Acordarea personalităţii 
juridice unice Uniunii Europene (aspect care va permite o coerenţă şi vizibilitate 
crescute a acesteia pe scena internaţională, prin capacitatea de reprezentare sau de a 
deveni membru al unei organizaţii internaţionale); includerea principiului supremaţiei 
dreptului comunitar, consacrat în trecut numai pe cale jurisprudenţială.

Cu privire la politica de mediu a Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona re-
uşeşte să ridice standardele cu privire la politica de mediu. În urma analizei textului 
acestuia, găsim prevederi reformulate în cadrul obiectivelor Uniunii, principiilor, 
titlului, competenţelor în luarea deciziilor, schimbărilor climaterice etc.

Astfel că Tratatul de la Lisabona conţine careva ajustări şi precizări, în special 
articolele relevante conform versiunii consolidate sunt 191-193 înloc de 174-76, incluse 
în cadrul titlului XX întitulat „Mediul“. Totodată schimbarea pur cosmetică se referă 
şi la includerea referinţei cu privire la schimbările climaterice.1

De menţionat în acest context faptul că în anii precedenţi Uniunea Europeană 
a avut o intensă activitate diplomatică la nivel internaţional (“green diplomacy“) în 
combaterea schimbărilor climatice, jucând un rol decisiv în realizarea celor două 

1 A se vedea: Hans Vedder, The Treaty of Lisbon and European Environmental Policy // http://
ssrn.com/1310190/ p. 3
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tratate majore din acest domeniu, Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind 
Schimbările Climatice şi Protocolul Kyoto. În martie 2000, Comisia a lansat Pro-
gramul European privind Schimbările Climatice, care a condus la adoptarea unei 
serii de noi reglementări şi măsuri, printre care schemele de comerţ cu emisii, care 
au devenit operative de la 1 ianuarie 2005.

Dacă revenim la Tratatul de la Lisabona, acesta menţionează în articolul 2 că 
unul dintre obiectivele Uniunii este de a contribui la dezvoltarea durabilă a Europei 
care se bazează, în mod special, pe un nivel ridicat de protecţie a mediului şi pe 
îmbunătăţirea calităţii acestuia.

Deşi ideea de dezvoltare durabilă era menţionată şi în tratatele anterioare, Trata-
tul de la Lisabona va întări şi va defini mai bine acest obiectiv. Astfel că dezvoltarea 
durabilă este, de asemenea, considerată ca fiind unul dintre obiectivele fundamentale 
ale Uniunii în relaţiile sale cu restul lumii1.

Totuşi schimbările climatice se numără printre cele mai mari provocări ecologice, 
sociale şi economice cu care se confruntă omenirea în prezent2. Odată cu Tratatul de 
la Lisabona, combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial devine un obiectiv 
specific al politicii de mediu a Uniunii Europene. De menţionat faptul că aceste 
modificări cu privire la schimbările climaterice au fost aduse în urma negocierilor 
cu guvernului irlandez, astfel că datorită acestuia schimbările climaterice au devenit 
un obiectiv explicit al Uniunii Europene. Apropo în acest context de menţionat că 
Tratatul de la Lisabona este primul tratat care face referire la energie.3

Tratatul de la Lisabona include sprijinirea acţiunilor internaţionale de comba-
tere a schimbărilor climatice pe lista obiectivelor care definesc politica europeană 
de mediu. În acest fel, Tratatul afirmă, în mod clar, că, în acest domeniu, Uniunea 
Europeană are de jucat un rol de importanţă majoră pe scena mondială.

Conform articolului 19, politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la 
următoarele obiective:

— Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
— Ocrotirea sănătăţii persoanelor;
— Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
— Promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să contracareze 

problemele de mediu la scară regională sau mondială şi în special lupta îm-
potriva schimbărilor climaterice.

1 A se vedea: Articolul 2(5) Tratatul de la Lisabona // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
9.5.2008, C 115/132

2 A se vedea: ADAPTING to climate change: towards a European framework for action: White 
Paper: - Brussels: Commission of the European Communities, 2009. – 17 p.; Commission staff 
working document accompanying the White Paper: adapting to climate change: towards a 
European framework for action: impact assessment. – Brussels: Commission of the European 
Communities, 1.4.2009.- 133 p.

3 A se vedea: Articolul 194 TFEU Tratatul de la Lisabona // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
9.5.2008, C 115/132
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Finalul frazei este nou. Aceasta confirmă şi reîntăreşte angajamentul politic faţă 
de importanţa schimbărilor climaterice, mai ales pe plan mondial.1

Totodată politica Uniunii în domeniul mediului urmăreşte un nivel ridicat de 
protecţie, ţinând seama de diversitatea situaţiilor din diferite regiuni ale Uniunii. 
Aceasta se bazează pe principiile precauţiei şi acţiunii preventive, pe principiul re-
medierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului şi pe principiul „polu-
atorul plăteşte“. În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerinţelor în 
domeniul protecţiei mediului presupun, în cazuri adecvate, o clauză de salvgardare 
care autorizează statele membre să ia, din motive de protecţie a mediului fără caracter 
economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri de control din partea Uniunii.

În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea ţine seama de:
— datele ştiinţifice şi tehnice disponibile;
— condiţiile de mediu din diferite regiuni ale Uniunii;
— avantajele şi costurile care pot rezulta din acţiune sau din inacţiune;
— dezvoltarea economică şi socială a Uniunii în ansamblul său şi de dezvoltarea 

echilibrată a regiunilor sale.
În cadrul competenţelor lor, Uniunea şi statele membre cooperează cu ţările terţe 

şi cu organizaţiile internaţionale competente. Condiţiile cooperării Uniunii pot face 
obiectul unor acorduri între aceasta şi terţele părţi în cauză. Paragraful precedent 
nu aduce atingere competenţei statelor membre de a negocia în cadrul organismelor 
internaţionale şi de a încheia acorduri internaţionale.

Conform celor menţionate mai sus, prin intermediul Tratatului de la Lisabona, 
Carta drepturilor fundamentale a devenit izvor de drept obligatoriu pentru statele 
membre ale Uniunii Europene. Astfel că aceasta conţine de asemenea prevederi cu 
privire la politica europeană de mediu. Articolul 37 se referă explicit la protecţia me-
diului, stipulând că politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie 
a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate 
cu principiul dezvoltării durabile.2

De fapt acest articol dedicat mediului, nu este încadrat în limbajul „drepturilor“3, 
dar cuprinde unul din principiile de integrare ale politicii de mediu şi anume cel al 
dezvoltării durabile.

Din punctul de vedere al principiilor de mediu, Tratatul de la Lisabona prezintă o 
surpriză interesantă, incluzând în textul său trei principii ale mediului. În articolul 11 
al TFEU versiunea consolidată este stipulat faptul că cerinţele de protecţie a mediului 
trebuie integrate în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor Uniunii, 
în special pentru promovarea dezvoltării durabile; iar Uniunea Europeană şi statele 

1 A se vedea: Maria Lee, The environmental implications of the Lisbon Treaty // Environmental 
Law Review 10 (2008), p.133

2 A se vedea: Carta drepturilor fundamentale // http://www.europarl.europa.eu/charter/defa-
ult_en.htm

3 A se vedea:  Maria Lee, The environmental implications of the Lisbon Treaty // Environmental 
Law Review 10 (2008), p.138
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membre ţin seama de toate cerinţele bunăstării animalelor ca fiinţe sensibile […].1 
Iar în articolul 194(2) se menţionează cel de-al treilea principiu şi anume principiul 
cu privire la explorarea propriilor resurse energetice.

Deci în linii generale putem afirma faptul că în urma intrării în vigoare a Tra-
tatului de la Lisabona avem de a face cu o Europă mai eficientă, cu metode de lucru 
şi reguli de vot simplificate, cu instituţii eficiente şi moderne pentru o Uniune Eu-
ropeană cu 27 de membri, capabilă să acţioneze mai bine în domenii de prioritate 
majoră. Cât priveşte subiectul de cercetare, Tratatul de la Lisabona oferă o viaţă 
mai bună pentru europeni, deoarece ameliorează capacitatea Uniunii Europene de 
a acţiona în diverse domenii de prioritate majoră pentru Uniunea de azi şi pentru 
cetăţenii săi — precum politica energetică, sănătatea publică, schimbările climatice, 
serviciile de interes general, cercetare etc.

Concluzii

În urma analizei efectuate, ar putea fi trase câteva concluzii ce pot servi juriştilor 
şi nu numai drept subiecte de reflecţie şi dezbatere. Şi anume:

— La fondarea Uniunii Europene în 1957 aceasta nu includea prevederi legate 
de mediu, dar astăzi Uniunea Europeană are una din cele mai progresive 
politici de mediu din lume;

— Politica de mediu a Uniunii Europene este rezultatul procedurilor de decizie 
stabilite prin tratatele comunitare;

— Imediat sau în termen mediu este de aşteptat ca Uniunea Europeană să fie 
izvorul primar paneuropean al politicii de mediu, conducând aproape toate 
deciziile naţionale în aceeaşi direcţie cum face astăzi, iar una din marile 
provocări o constituie aplicarea politicii de mediu în noile ţări membre;

— În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult — la fel ca întreaga lume. Astăzi, 
mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluţie constantă, Europa trebuie să 
facă faţă unor noi provocări: globalizarea economiei, evoluţia demografică, 
schimbările climatice, nevoia de surse durabile de energie şi noile ameninţări 
la adresa securităţii. Iată provocările secolului al XXI-lea; astfel că Uniunea 
Europeană ar putea fi numită promotor global al dezvoltării durabile;

— Tratatul de la Lisabona stabileşte care sunt competenţele Uniunii Europene 
şi mijloacele pe care aceasta le poate utiliza şi modifică structura instituţiilor 
şi modul de funcţionare a acestora. În consecinţă, caracterul democratic şi 
valorile fundamentale ale Uniunii sunt consolidate;

— Schimbările climatice se numără printre cele mai mari provocări ecologice, 
sociale şi economice cu care se confruntă omenirea în prezent. Odată cu 
Tratatul de la Lisabona, combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial 

1 A se vedea: Articolul 13 TFEU Tratatul de la Lisabona // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
9.5.2008, C 115/132
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devine un obiectiv specific al politicii de mediu a Uniunii Europene.
— Cu privire la politica de mediu a Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona 

reuşeşte să ridice standardele acesteia.

Iar în ceea ce privesc argumentele cu privire la titlul articolului, ar fi de precizat 
faptul că tentativa de „înverzire“ a Tratatului de la Lisabona prin intermediul lobbis-
mului din partea „verzilor“, comparativ cu tratatele de la Maastricht, Amsterdam şi 
Nisa, a fost restrânsă de procedura relativ obscură a negocierilor textului tratatului. 
Astfel, conform celor menţionate mai sus, Tratatul de la Lisabona a fost preocupat 
în mod special de arhitectura instituţională a Uniunii Europene şi a integrării eu-
ropene în general.

Impactul asupra politicii europene de mediu este minimal, dar care totuşi con-
tribuie la consolidarea dreptului european al mediului şi la continuarea dezbaterilor 
în rândul specialiştilor, dând un impuls cercetărilor ulterioare.


