www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2013-03-03 11:03:43

Eversheds lanseaza Ghidul de Mediu. In România, punct fierbinte pe harta
investițiilor în energia verde, chestiunile care țin de autorizari și mediu joaca un rol
crucial în succesul proiectelor

Autoritațile europene și naționale abordeaza problemele de mediu cu mai mare atenție, vadit preocupate de
impactul pe care îl au activitațile din toate industriile asupra mediului, multe cu potențialul de a determina
efecte adverse asupra mediului. În România, politicile de mediu se concentreaza în acest moment pe
resursele de energie regenerabila și pe schema de sustinere cu certificate verzi aferenta.
Cele mai importante aspecte ale politicilor de mediu din întreaga lume sunt analizate în prima ediție a Ghidului de
Mediu publicat de firma internaționala de avocatura Eversheds. Ghidul ofera o incursiune valoroasa în cadrul
legislativ, ajutându-i pe antreprenori sa înțeleaga jargonul juridic, adesea complex și întotdeauna tehnic, precum și
sa aiba o privire de ansamblu asupra relevanței practice și juridice a problemelor de mediu din 27 de țari europene,
doua țari din Asia și patru din Orientul Mijlociu.
„Pentru companii cu dimensiune internationala care își desfașoara activitatea în jurisdicții diferite, cu legi diferite,
este esențial sa înteleaga la ce se pot aștepta din punctul de vedere al reglementarilor de mediu în fiecare dintre
locatiile în care opereaza. Având în vedere ritmul accelerat al modificarii reglementarilor, precum și atenția pe care
autoritațile o acorda respectarii lor, este necesara o abordare integrata a piețelor în care companiile opereaza. Aici
intervine Ghidul de Mediu, oferindu-le companiilor o perspectiva asupra modului în care sunt reglementate
aspectele de mediu și cum sunt percepute de autoritați si societatile care sunt vizate, din toata lumea. În acest
moment, România este în mod cert unul dintre punctele fierbinți pe harta investițiilor în energia regenerabila, cu o
schema de sustinere extrem de generoasa pentru producatori, însa chestiunile care țin de autorizari în general și, în
special, de aspecte de mediu joaca un rol crucial în succesul unei investiții”, spune Cristina Popescu, partener în
cadrul Eversheds Lina & Guia, coordonatoare a departamentului Dreptul Mediului.
Avocații Eversheds Lina & Guia au o experiența bogata în domeniul dreptului mediului, de la autorizații și licențe,
la contaminari și poluare accidentala, și pâna la raportari și alte obligații de conformare. Portofoliul firmei include
companii din diverse industrii, inclusiv producatori de energie electrica solara, eoliana, sau biomasa, ferme de
animale, construcții și proiecte.
Potrivit Ghidului, în cele mai multe țari europene activitațile cu potențial de contaminare a mediului au nevoie de o
autorizație. În general, aceste activitați supuse autorizarii includ producerea de energie, metalurgia, producția de
hârtie și hrana, substanțe chimice, precum și majoritatea activitaților cu deșeuri și de epurare a apei.
Poate fi interesant de știut ca, de exemplu, în Grecia, autoritațile tind sa verifice daca o companie are autorizațiile
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necesare, mai degraba decât daca respecta legislația în vigoare.
Tot din Ghid aflam ca, în timp ce în România autoritațile sunt din ce în ce mai active, urmarindu-i pe operatori tot
mai atent, în Estonia autoritațile acționeaza în general doar când primesc informații de la concurenții celor care
încalca legislația.
Companiile cu activitați în domeniul imobiliar vor considera util sa afle ca în anumite țari precum Austria sau
Grecia folosirea azbestului în construcții este interzisa, în timp ce în Rusia azbestul este în continuare foarte
utilizat. În timp ce în majoritatea țarilor riscul presupus de prezența azbestului trebuie sa fie gestionat continuu sau
eliminat prin îndepartarea acestuia, alte țari, precum Irlanda sau Slovacia, nu cer operatorilor sa înlature azbestul
din cladiri.
Ghidul de Mediu ofera informații și despre transferul responsabilitații cu privire la contaminarea existenta în caz
de cumparare sau închiriere a unei proprietați, ce investigații trebuie sa faca cei care cumpara active imobiliare și
daca asigurarea de mediu este o varianta valabila, respectiv daca reprezinta o practica des întâlnita.
Eversheds este o societate internaționala de avocatura cu 45 de birouri în 28 de țari. Eversheds este una dintre cele
mai mari societați de avocatura din lume, cu peste 2.100 de avocați și 4.000 de angajați care acopera toate ariile de
practica și sectoarele importante.
În România, Eversheds este prezenta prin Eversheds Lina & Guia, o societate de avocatura ce ofera servicii
juridice la cel mai înalt standard, într-o gama larga de arii de practica.
Eversheds Lina & Guia are un portofoliu impresionant de clienți, incluzând companii internaționale precum Tyco
International, HSBC, Sony, LVMH, Autoliv, Cosmote, Merrill Lynch, AECOM, CEEG sau Smiths Group.
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