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1. CONTEXT 

 

Documente anterioare inițierii propunerii: 
 

 În anul 2013, Comisia Europeană a lansat Cartea verde privind strategia europeană în 

materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător - COM(2013)123, cu scopul de a lansa 

o amplă reflecție asupra posibilelor răspunsuri la provocările de politică publică generate de 

deșeurile de plastic, care la acea dată nu erau abordate în mod specific în legislația comunitară în 

materie de deșeuri. Cartea verde subliniază faptul că există atât provocări, cât și oportunități care 

decurg dintr-o mai bună gestionare a deșeurilor din plastic. Documentul a marcat o evoluție în 

planul gestionării deșeurilor din plastic, prin faptul că le plasează în contextul economiei 

circulare. 

 Tranziția către o economie mai circulară, în care cadrul căreia valoarea produselor, a 

materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea 

de deșeuri este redusă la minimum, reprezintă o contribuție esențială la eforturile UE de 

dezvoltare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor și competitivă. Materialele plastice reprezintă unul din cele cinci 

domenii prioritare ale Planului de acțiune al UE pentru economia circulară - COM(2015)614. În 

acest document, Comisia a identificat materialele plastice ca fiind o prioritate majoră și s-a 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=552
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_16_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20925/2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0123&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0123&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522147347982&uri=CELEX:52015DC0614
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angajat să elaboreze „o strategie menită să răspundă provocărilor generate de materialele 

plastice de-a lungul lanțului valoric și să analizeze întregul ciclu de viață al acestora”. 

 

 Strategia privind politica industrială a UE - COM(2017)479 a evidențiat importanța  

capacității industriei de a se adapta și de a inova continuu, prin facilitarea investițiilor în noi 

tehnologii și asimilarea modificărilor determinate de creșterea digitalizării și tranziția către o 

economie circulară și cu emisii scăzute de carbon.  

 În scrisoarea de intenție privind Starea Uniunii (septembrie 2017) adresată președintelui 

Parlamentului European Antonio Tajani și prim-ministrului al Estoniei, Juri Ratas (stat membru 

care a deținut președinția Consiliului UE în semestrul al doilea 2017), Comisia a anunțat că 

”această strategie va acționa pentru ca toate ambalajele din plastic să fie reciclate până în 

2030”. 

 

Astfel, la 16 ianuarie 2018, Comisia a publicat mini-pachetul privind economia circulară care 

cuprinde trei propuneri: 

- o comunicare privind strategia europeană pentru materialele plastice în contextul 

tranziției de la economia liniară la economie circulară - COM(2018)28; 

- o comunicare privind interfața dintre legislația referitoare la substanțe chimice, produse și 

deșeuri COM(2018)32 ; 

- un cadru de monitorizare privind economia circulară COM(2018)29. 

 

Cauze care au determinat inițierea propunerii: 
 

 Producția mondială de materiale plastice a crescut de 20 de ori față de anul 1960, 

ajungând la 322 de milioane de tone in 2015. În UE, sectorul materialelor plastice a avut o cifră 

de afaceri de 340 de miliarde de euro în 2015. Se așteaptă ca producția să se dubleze încă o dată 

pe parcursul următorilor 20 de ani. Rata de reutilizare și reciclare a materialelor plastice scoase 

din uz a rămas foarte scăzută, în special în comparație cu alte materiale precum hârtia, sticla sau 

metalele. În Europa se generează în fiecare an aproximativ 25,8 milioane de tone de deșeuri din 

plastic. Mai puțin de 30% din aceste deșeuri sunt colectate în scopul reciclării. În același timp, 

ratele de depozitare și de incinerare ale deșeurilor din plastic rămân ridicate: 31% și respectiv 

39%, iar potrivit estimărilor 95% din valoarea ambalajelor din material plastic, adică între 70 și 

105 miliarde de euro anual, este pierdută pentru economie, după un prim foarte scurt ciclu de 

utilizare
1
. La nivel global, s-a estimat că generarea și incinerarea deșeurilor de plastic produc 

anual aproximativ 400 de milioane de tone de CO2. Utilizarea pe scară mai largă a materialelor 

plastice reciclate poate reduce dependența de extracția de combustibili fosili pentru producerea 

materialelor plastice și poate reduce emisiile de CO2
2
. 

 Cantități foarte mari de deșeuri din material plastice sunt dispersate în mediu, atât din 

surse terestre, cât și marine, producând daune semnificative din punct de vedere economic și de 

mediu. În ansamblu, între 5 și 13 milioane de tone de materiale plastice, reprezentând între 1,5 și 

4 % din producția globală de material plastic, ajung în oceane în fiecare an. Fenomenul este 

exacerbat de creșterea cantității de deșeuri produse în fiecare an, precum și de creșterea 

consumului de articole din plastic de „unică folosință”, respectiv ambalaje sau alte produse de 

consum care sunt aruncate după o foarte scurtă utilizare, și care sunt rareori reciclate. 

 

                                                 
1 Ellen MacArthur Foundation, The new plastics economy, 2016  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy

_Pages.pdf%20). 
2 Potrivit estimărilor, prin reciclarea unei tone de plastic se economisesc aproximativ două tone de CO2 (a se vedea 

http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/05/FEDEREC_ACV-du-Recyclage-en-France-VF.pdf ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522150815384&uri=CELEX:52017DC0479
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5477-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5479-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2018-INIT/ro/pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf%20).
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf%20).
http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/05/FEDEREC_ACV-du-Recyclage-en-France-VF.pdf
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2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Strategia are ca obiectiv principal de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, în 

cadrul căreia proiectarea și producerea materialelor plastice și a produselor din plastic să 

îndeplinească pe deplin nevoile de reutilizare, reparare și reciclare, și în care să fie dezvoltate și 

promovate materiale mai durabile. Conform noilor planuri, toate ambalajele din plastic de pe 

piața UE vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de articole din plastic de unică 

folosință va fi redus, iar utilizarea micro-plasticelor va fi limitată. 

Propunerea prezintă o viziune privind economia circulară a materialelor plastice. Pentru a 

transforma această viziune în realitate, se propune un set ambițios de măsuri la nivelul UE 

structurat pe patru teme prioritare: 

2.1. Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice  
 

 Pentru a se atinge niveluri mai ridicate de reciclare a materialelor plastice, comparabile 

cu cele pentru alte materiale, este necesară îmbunătățirea modului în care sunt produse și 

concepute materialele plastice și articolele din plastic. Totodată, este necesară o cooperare 

sporită de-a lungul întregului lanț valoric. Strategia prevede o serie de modalități pentru 

îmbunătățirea calității reciclării materialelor plastice: 

- proiectarea cu potențial de reciclare - Comisia va lucra la o revizuire a cerințelor 

esențiale pentru introducerea pe piață a ambalajelor. Obiectivul va fi acela de a se asigura că 

până în 2030, toate ambalajele din material plastic introduse pe piața UE sunt reutilizabile sau 

reciclabile cu ușurință; 

- stimularea cererii de materiale plastice reciclate - Comisia se angajează să colaboreze cu 

Comitetul european de standardizare și cu industria pentru a dezvolta standarde de calitate pentru 

sortarea deșeurilor de plastic și materialele plastice reciclate și să ia măsuri legate de etichetarea 

ecologică și achizițiile publice verzi. În anumite ocazii, compoziția chimică a materialelor 

plastice reciclate  poate constitui o barieră pentru utilizările preconizate. Activitatea Comisiei cu 

privire la interfața dintre politicile privind substanțele chimice, deșeurile și produsele va 

contribui în mod direct la creșterea nivelului de utilizare a materialelor plastice reciclate. În ceea 

ce privește utilizarea de materiale plastice reciclate în aplicații care intră în contact cu hrana, 

Comisia se angajează să finalizeze rapid procedurile de autorizare pentru peste o sută de procese 

de reciclare în condiții de siguranță.  

- colectare selectivă și sortare, mai bune și mai armonizate: autoritățile naționale, 

regionale și locale, în cooperare cu operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor, joacă un 

rol-cheie în sensibilizarea opiniei publice și asigurarea unei colectări selective de înaltă calitate. 

2.2. Reducerea deșeurilor din plastic și a aruncării gunoaielor pe domeniul public 

- prevenirea generării de deșeuri din plastic în mediul înconjurător, prin reducerea utilizării 

articolelor de unică folosință și reducerea deșeurilor marine; UE a intervenit deja  prin stabilirea 

unor cerințe pentru statele membre de a adopta măsuri de reducere a consumului de pungi de 

plastic
3
 și de a monitoriza și reduce deșeurile marine

4
. Comisia va propune o inițiativă legislativă 

privind articolele din plastic de unică folosință la nivelul UE; 

- instituirea unui cadru de reglementare clar pentru materialele plastice cu proprietăți 

biodegradabile. Strategia are în vedere proiectarea unor materiale plastice biodegradabile și 

compostabile. Aplicații specifice, cum ar fi utilizarea pungilor din plastic compostabile pentru 

colectarea separată a deșeurilor biologice au arătat deja efecte pozitive; 

- reducerea poluării cu micro-plastice. Micro-plasticele pot fi adăugate în mod intenționat 

în produse, o cantitate semnificativă a acestora regăsindu-se în mări, cu efecte nocive asupra 

mediului marin. Comisia a inițiat procesul de restricționare a utilizării micro-plasticelor adăugate 

                                                 
3 Directiva (UE) 2015/720 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi 

de transport din plastic subțire. 
4 Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin. 
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în mod intenționat, în conformitate cu procedurile REACH de restricționare a substanțelor care 

prezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătate. 

 

2.3.Orientarea inovării și a investițiilor către soluții circulare  
 

Soluțiile inovatoare de sortare avansată, reciclarea chimică și îmbunătățirea proiectării 

polimerilor pot avea un impact puternic. Comisia acordă o atenție deosebită inovării în ceea ce 

privește materiale complet biodegradabile în apa de mare și în apa dulce, și sunt care inofensive 

pentru mediu și ecosisteme. Va fi acordat sprijin financiar pentru proiecte de infrastructură și 

inovare, prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice și al altor instrumente de 

finanțare ale UE (de exemplu, fondurile structurale și Orizont 2020 – majorarea sprijinului 

financiar cu 100 milioane euro). 

2.4.Valorificarea acțiunii la nivel global  
 

UE va continua să sprijine acțiunile internaționale, să promoveze cele mai bune practici la nivel 

mondial și să-și folosească instrumentele de finanțare externă pentru o mai bună prevenire și 

gestionare a deșeurilor. Comisia va lua parte în mod activ la grupul de lucru creat de Adunarea 

Organizației Națiunilor Unite pentru mediu în decembrie 2017, pentru a elabora răspunsul 

internațional în vederea combaterii deșeurilor marine din plastic și a micro-plasticelor. În 2018, 

Comisia va lansa un proiect de reducere a deșeurilor din plastic și a deșeurilor marine în Asia de 

Est și de sud-est, unde problema se agravează în mod accelerat. 

Evaluarea impactului 

Sectorul privat, împreună cu autoritățile naționale și regionale, orașele și cetățenii vor trebui să se 

angajeze în acțiuni concrete.  

Conform analizei de impact, Strategia UE:  

- crește profitabilitatea reciclării pentru întreprinderi, prin elaborarea de norme privind 

ambalajele, pentru a îmbunătăți posibilitățile de reciclare a plasticului utilizat pe piață, extinderea 

și modernizarea instalațiilor de reciclare și instituirea unui sistem optimizat și standardizat la 

nivel UE pentru colectarea separată și sortarea deșeurilor;  

- reduce generarea deșeurilor din plastic,  în plus față de prevederile deja adoptate cu 

privire la reducerea utilizării pungilor de plastic; se au în vedere măsuri destinate și altor tipuri de 

articole din plastic de unică folosință, precum și uneltelor de pescuit. De asemenea, Comisia va 

lua măsuri pentru a limita utilizarea micro-plasticelor în produse și va stabili standarde pentru 

plasticul biodegradabil și compostabil;  

- stopează poluarea cu deșeuri a mediului marin - se prevăd norme noi pentru instalațiile 

portuare de preluare a deșeurilor de pe nave, precum și măsuri care să asigure faptul că deșeurile 

generate pe nave sau acumulate pe mare sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător;  

- stimulează investițiile și inovarea - Comisia va elabora ghiduri pentru autoritățile 

naționale și pentru întreprinderile europene privind modul de reducere la sursă a deșeurilor din 

plastic. Sprijinul pentru inovare va fi majorat cu 100 de milioane euro, cu ajutorul cărora se va 

finanța dezvoltarea de materiale plastice inteligente și mai reciclabile, îmbunătățirea eficienței 

proceselor de reciclare, precum și depistarea și eliminarea substanțelor periculoase și a 

contaminanților din plasticul reciclat;  

- încurajează acțiunile la nivel global - UE va continua să colaboreze cu parteneri din 

statele terțe pentru găsirea unor soluții la nivel global și dezvoltarea de standarde internaționale 

în domeniu. 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUŢII  

- Strategia privind plasticele a fost prezentată în Grupul de lucru pentru chestiuni de mediu 

la nivel internațional din cadrul Consiliului, la data de 26 ianuarie 2018 și a fost primită pozitiv 

de majoritatea statelor membre; 

http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-international-environment-issues/
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-international-environment-issues/
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- În cadrul reuniunii Consiliului Mediu din data de 5 martie 2018, miniștrii au dezbătut 

pachetul de măsuri adoptat de către Comisie la 16 ianuarie 2018, care urmărește obținerea de 

rezultate cu privire la Planul de acțiune privind economia circulară
5
. Pachetul cuprinde trei 

comunicări: 

1. o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - 

COM(2018)28 final; 

2. o comunicare privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară -

COM(2018)29 final; 

3. o  comunicare  privind  punerea  în  aplicare  a  pachetului de măsuri privind economia 

circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele 

și deșeurile - COM(2018)32 final. 

 Miniștrii au evidențiat nevoia avansării Strategiei UE pentru materialele plastice, întrucât 

aceasta urmărește în principal să îmbunătățească modul în care se utilizează și reciclează 

materialele plastice. Aceștia au apreciat pachetul adoptat de către Comisie și au făcut apel la 

punerea în aplicare urgentă a unor măsuri concrete, în special pentru a crește nivelul de reciclare 

al materialelor plastice și pentru a limita consumul de materiale plastice de unică folosință. S-a 

exprimat nevoia unei abordări cât mai cuprinzătoare a lanțului valoric al produselor din plastic, 

în care proiectarea ecologică joacă un rol esențial. În cadrul schimbului de opinii miniștrii au 

evidențiat o serie de acțiuni care pot fi adoptate la nivel național, precum creșterea calității 

materialelor reciclate pe baza unor standarde stabilite, achizițiile publice ecologice, utilizarea 

normelor privind răspunderea extinsă a producătorilor, împreună cu stimulentele financiare și 

angajamentele asumate în  mod   voluntar  de către industrie. 

 În baza schimbului de opinii de la nivelul Consiliului Mediu, președinția bulgară a 

Consiliului UE (primul semestru al anului 2018) va pregăti un set de concluzii care va fi analizat 

apoi în grupul de lucru aferent, în perspectiva adoptării în cadrul reuniunii Consiliului Mediu din 

luna iunie 2018. 

Parlamentul European: 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a adoptat în data de 

27.03.2018 proiectul de raport cu privire la acest subiect, fiind evidențiate următoarele: 

- necesitatea punerii în aplicare a întregului aquis privind gestionarea deșeurilor și 

susținerea obiectivul Comisiei ca toate ambalajele din plastic să fie reutilizabile și reciclabile 

până în 2030; încurajarea părților interesate din industrie să întreprindă acțiuni concrete nu doar 

cu privire la ambalajele pentru consumatori, ci în general, prin promovarea de modele de 

afaceri durabile și circulare; 

- rata de absorbție a materialelor plastice reciclate în produsele noi se află la un nivel 

scăzut, de doar 6%;  crearea unei piețe unice a materialelor plastice secundare prin 

intermediul a patru elemente cheie: (1) standarde noi de calitate și de verificare (dezvoltarea unor 

clase diferite de reciclare, corespunzătoare funcționalității diferite a produselor), (2) norme 

obligatorii privind conținutul reciclat pentru anumite produse (integrarea conținutului reciclat în 

criteriile pentru achizițiile publice verzi), (3) promovarea achizițiilor ecologice, (4) interfața 

dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (intensificarea controalelor 

privind materialele importate); 

- prevenirea generării deșeurilor prin adoptarea unei legislații specifice cu privire la 

reducerea consumului de materialele  plastice de unică folosință, elaborarea de norme clare 

privind biomateria și biodegrabilitatea, precum și interdicția adăugării intenționate a micro-

plasticelor  în anumite  produse (cosmetice, detergenți, etc.); 

- decizia Chinei de restricționare a importurilor de anumite deșeuri din plastic reprezintă o 

oportunitate pentru UE de a promova trecerea la o economie circulară a materialelor 

                                                 
5 Comunicarea intitulată „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM(2015)614 

final 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2018/03/05/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5477-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5479-2018-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-619.271%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1520511596880&uri=CELEX:52015DC0614
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plastice prin  investiții și inovare, printr-o abordare holistică a întregului lanț valoric și 

promovarea de modelele de afaceri și de consum circulare. 

 

Poziția României  

 Referitor la pachetul privind economia circulară, România consideră că produsele 

reciclate și procesul de reciclare solicită acum, mai mult ca niciodată, o atenție responsabilă. Cea 

mai bună abordare pentru a promova o creștere durabilă, care să susțină în mod ferm utilizarea 

plasticului reciclat, este de a realiza un lobby eficient pentru a crește din ce în ce mai mult 

încrederea consumatorului în această industrie. Se consideră prioritară restructurarea industriei 

pe criterii inovatoare, care se bazează pe astfel de materiale și produse. 

 România susține schema de certificare voluntară a operatorilor pentru a ajuta la 

formularea unor parametri detaliați privind bunele practici pentru colectarea și reciclarea 

materialelor plastice, în vederea obținerii terenului necesar pentru realizarea punerii în aplicare a 

acestui proces. 

 Comitetul economic și social european a emis la data de 6 februarie 2018 o notă de 

informare cu privire la Strategia privind materialele plastice într-o economie circulară. 

Calendarul instituției prevede în data de 3 mai 2018 o ședință a secțiunii specializate pentru 

elaborarea proiectului de aviz, care va fi cel mai probabil adoptat în sesiunea plenară din 23-24 

mai 2018. 

 

4. LINK-URI: 
 

 documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018)16 care însoțește COM(2018)28; 

 europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_ro.pdf; 

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

 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation

_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf; 

 http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/05/FEDEREC_ACV-du-Recyclage-en-

France-VF.pdf;  

 Comunicarea intitulată „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia 

circulară” - COM (2015) 614 final; 

 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategy-

plastics-circular-economy; 

 http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/draft-

reports.html?urefProcYear=2018&urefProcNum=2035&urefProcCode=INI&linkedDocument=tr

ue&ufolderComCode=&ufolderLegId=&ufolderId=#documents. 
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