
Parchetul European pentru Infracțiuni
de Mediu
Infracțiunile care afectează mediul cauzează daune 
însemnate atât în Europa cât și în lume. În același timp, aceste 
infracțiuni oferă profituri foarte mari făptașilor, cu un risc 
relativ scăzut de detectare. Deseori, aceste infracțiuni au o 
latură transfrontalieră. Infracțiunile de mediu sunt o problemă 
serioasă și în creștere care trebuie adresată la nivel european. 

Propunem înființarea unui Parchet European pentru 
Infracțiuni de Mediu, care să urmărească infracțiunile 
transfrontaliere care afectează mediul înconjurător. Acest 
Parchet va face parte din Parchetul European deja înființat. 

Care este problema? 
Infracțiunile care afectează mediul reprezintă al patrulea cel 
mai lucrativ tip de activitate criminală, ce valorează aproape 
216 miliarde de euro anual1. De exemplu, în UE, veniturile 

anuale din traficul ilicit de deșeuri nepericuloase variază între 
1,3 miliarde de euro și 10, 3 miliarde, la care se adaugă aproape 
1,7 miliarde de euro din traficul ilicit cu deșeuri periculoase2. 
ONU se așteaptă ca acest tip de infracțiuni să crească cu 
5-7% anual3. În același timp, aceste infracțiuni nu sunt 
raportate și investigate la nivel național sau european.

Infracțiunile de mediu determină și pierderi însemnate de 
vieți omenești. 

Ce propunem?
Potrivit Eurobarometrului din 2020, 94% dintre cetățenii 
europeni spun că protejarea mediului este importantă pentru 
ei. Trebuie să luăm în seamă acest fapt și să creăm un Parchet 
European specializat cu protejarea mediului înconjurător. 

Parchetul European pentru Infracțiuni de Mediu va fi responsabil de: 

Infracțiuni care afectează mediul precum defrișările ilegale, traficul de lemn, traficul de deșeuri, pescuitul excesiv al 
speciilor protejate, braconajul, poluarea aerului, a apei și a solului. 

combaterea factorilor de risc precum corupția, aplicarea deficitară a legii, lipsa capacităților administrative de la 
nivelul statelor membre în ceea ce privește investigarea infracțiunilor de mediu. 

dimensiunea transfrontalieră a infracțiunilor de mediu, inclusiv rutele de trafic ilegal, și implementarea de metode 
de detectare a practicilor de spălare de bani sau de ascundere a infractorilor în alte state membre. 

metode de prevenire, detectare, investigare și trimitere în urmărire penală a infracțiunilor de mediu.

Cum va funcționa?
Parchetul European pentru Infracțiuni de Mediu va fi parte din 
nou formatul Parchet European și va putea fi înființat prin 
extinderea mandatului EPPO, așa cum este stipulat în articolul 
86.4 al TFEU. Parchetul pentru infracțiuni de mediu ar avea 
următoarele responsabilități: 

Oferă statelor membre suport în investigații; 
coordonează operațiuni transfrontaliere; alertează 
autoritățile naționale cu privire la factorii de risc; 
oferă informații și bune practici, introduce 
digitalizarea și inovația în instituțiile de investigații. 
Parchetul poate realiza o platformă de cooperare 
între autoritățile naționale.

Va crește conștientizarea publică față de 
infracțiunile care afectează mediul precum și față de 
metodele de a detecta și raporta astfel de 
infracțiuni. Astfel va crește responsabilizarea și 
performanța autorităților naționale din domeniu.  

O să răspundă la dorința legitimă a cetățenilor 
europeni de a vedea justiția funcționând în ceea ce 
privește protejarea mediului. 

1 European Environmental Bureau (2020): Crime and punishment report
2 Andreatta D.; Favarin S.; Meneghini C.; Savona, E. U. (2017): An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU.
3 Nellemann, C. (Editor) (2016): The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security. 



Beneficiile înființării unui Parchet European 
pentru Infracțiuni de Mediu: 

O să lupte pentru reducerea defrișărilor 
ilegale din România precum și pentru 
reducerea transportului ilegal de deșeuri, 
periculoase sau nepericuloase.
O să sprijine implementarea adecvată a Legii 
Europene a Climei și altor inițiative ce fac 
parte din Pactul Verde European precum 
Strategia pentru Biodiversitate, Strategia de 

la Fermă la Consumator, Strategia privind 
Economia Circulară și Planul de Acțiune 
privind Poluarea, Strategia Forestieră și 
Strategia privind Solul etc. 
O să ajute lupta împotriva altor tipuri de 
crimă organizată, care sunt apropiate de 
infracțiunile de mediu, precum spălarea de 
bani, traficul, crime etc. 

Ilustrație de Dan Perjovschi


