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ANEXA I 

Lista viitoarelor măsuri ale UE pentru punerea în aplicare a strategiei 

Măsurile Calendar 

Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice 

Acțiuni menite să îmbunătățească proiectarea produselor: 

− lucrări pregătitoare pentru viitoarea revizuire a Directivei privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje: Comisia urmează să inițieze lucrările privind noi norme 

armonizate pentru a se asigura că, până în 2030, toate ambalajele din materiale 

plastice introduse pe piața UE pot fi reutilizate sau reciclate în mod eficient din 

perspectiva costurilor 

− măsuri subsecvente COM(2018) 32 „Comunicare privind punerea în aplicare a 

pachetului privind economia circulară: opțiunile de abordare a interfeței dintre 

legislația privind substanțele chimice, produsele și deșeurile”: îmbunătățirea 

trasabilității produselor chimice și abordarea aspectelor legate de substanțele 

„moștenite” din fluxurile reciclate 

− noi măsuri de proiectare ecologică: examinarea cerințelor necesare pentru a 

favoriza reciclabilitatea materialelor plastice  

 

începând cu T1 2018 

 

 

 

 

începând cu T1 2018 

 

 

 

 

ȋn desfǎșurare 

Acțiuni de stimulare a conținutului reciclat: 

− lansarea unei campanii de asumare de angajamente la nivelul UE vizând industria și 

autoritățile publice  

− evaluarea stimulentelor economice sau de natură reglementară pentru stimularea 

utilizării conținutului reciclat, în special în contextul: 

− revizuirii Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (a se 

vedea mai sus) 

− evaluării/revizuirii Regulamentului privind produsele pentru construcții 

− evaluării/revizuirii Directivei privind vehiculele scoase din uz  

− în ceea ce privește materialele care intră în contact cu alimentele: finalizarea rapidă 

a procedurilor de autorizare în curs pentru procesele de reciclare a materialelor 

plastice, mai buna caracterizare a agenților contaminanți și introducerea unui sistem 

de monitorizare 

− dezvoltarea de standarde de calitate pentru deșeurile de plastic sortate și pentru 

materialele plastice reciclate în cooperare cu Comitetul European de Standardizare  

− etichetarea ecologică și achizițiile publice verzi: stimularea în continuare a utilizării 

de materiale plastice reciclate, inclusiv prin dezvoltarea unor mijloace adecvate de 

verificare 

 

T1-T3 2018 

începând cu T1 2018 

 

 

 

 

 

ȋn desfǎșurare 

 

2018 

 

începând cu 2018 

Acțiuni pentru îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor de plastic: 

− publicarea de noi orientări privind colectarea selectivă și sortarea deșeurilor  

− asigurarea unei mai bune puneri în aplicare a obligațiilor existente privind 

colectarea selectivă, inclusiv prin revizuirea în curs a legislației privind deșeurile 

 

2019 

 

ȋn desfǎșurare 

Reducerea deșeurilor de plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public 

Acțiuni pentru reducerea materialelor plastice de unică folosință: 

− activitate de analiză, inclusiv lansarea unei consultări publice pentru a se stabili 

domeniul de aplicare al unei inițiative legislative privind produsele din plastic de 

unică folosință 

 

ȋn desfǎșurare 

Acțiuni menite să combată deșeurile marine generate pe mare: 

− adoptarea unei propuneri legislative privind instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor navelor 

− elaborarea de măsuri pentru a reduce pierderile sau abandonarea în larg a uneltelor 

de pescuit (de exemplu obiective de reciclare, sisteme de răspundere extinsă a 

producătorilor (REP), fonduri de reciclare sau sisteme cu returnarea garanției 

pentru ambalajele reutilizabile) 

− elaborarea de măsuri pentru a limita pierderile de materiale plastice din acvacultură 

( de exemplu, posibilitatea unui document de referință privind cele mai bune tehnici 

disponibile)  

 

T1 2018 

 

începând cu 2018 

Acțiuni de monitorizare și de reducere a deșeurilor marine într-un mod mai eficace: 

− ameliorarea monitorizării și cartografierii deșeurilor marine, inclusiv a 

microplasticelor, pe baza unor metode armonizate la nivelul UE 

 

începând cu 2018 
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− sprijin pentru statele membre cu privire la punerea în aplicare a programelor lor de 

măsuri referitoare la deșeurile marine în conformitate cu Directiva-cadru privind 

strategia pentru mediul marin, în special legătura cu planurile lor de măsuri privind 

gestionarea deșeurilor marine în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile 

 

 

 

Acțiuni privind materialele plastice compostabile și biodegradabile: 

− începerea lucrărilor în vederea elaborării unor norme armonizate privind definirea 

și etichetarea materialelor plastice compostabile și biodegradabile 

− efectuarea unei evaluări a ciclului de viață în scopul identificării condițiilor în care 

utilizarea acestora este benefică și a criteriilor pentru o astfel de aplicare 

− lansarea procesului de restricționare prin intermediul REACH a utilizării plasticului 

oxodegradabil 

 

începând cu T1 2018 

 

începând cu T1 2018 

 

ȋn desfǎșurare  

Acțiuni în vederea reducerii poluării cu microplastice: 

− lansarea procesului de restricționare prin intermediul REACH a adăugării 

intenționate de microplastice în produse  

− examinarea opțiunilor de politică în vederea reducerii eliberării neintenționate de 

microplastice din cauciucuri, textile și vopsea [de exemplu,  cerințe minime privind 

proiectarea cauciucurilor (abraziunea și durabilitatea cauciucurilor, dacă este 

cazul) și/sau o obligație de informare (inclusiv etichetare, dacă este cazul), metode 

de evaluare a pierderilor de microplastice din textile și cauciucuri, asociate cu o 

obligație de informare (inclusiv o eventuală etichetare)/cerințe minime, finanțare 

dedicată pentru cercetare și dezvoltare] 

− elaborarea de măsuri pentru reducerea scurgerilor de pelete din plastic (de exemplu, 

sisteme de certificare de-a lungul lanțului de aprovizionare al plasticului și/sau un 

document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în conformitate cu 

Directiva privind emisiile industriale) 

− evaluarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale: evaluarea eficacității 

în ceea ce privește captarea și eliminarea microplasticelor  

 

ȋn desfǎșurare 

 

ȋn desfǎșurare 

 

 

 

 

 

începând cu T1 2018 

 

 

ȋn desfǎșurare 

Orientarea investițiilor și a inovării către soluții circulare 

Acțiuni de promovare a investițiilor și inovării în lanțul valoric: 

− orientări ale Comisiei privind eco-modularea redevențelor REP  

− recomandări ale recent-lansatei „Platforme de sprijin financiar pentru economia 

circulară” 

− examinarea fezabilității introducerii unui fond privat de investiții pentru a finanța 

soluții inovatoare și noi tehnologii menite să reducă impactul producției primare de 

materiale plastice asupra mediului  

− sprijin financiar direct 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 strategiile de specializare inteligentă, 

Orizont 2020)  

− continuarea activității cu privire la impactul ciclului de viață al materiilor prime 

alternative pentru producția de materiale plastice 

− elaborarea unei agende strategice de cercetare pentru inovare privind materialele 

plastice în vederea orientării viitoarelor decizii de finanțare  

 

2019 

la jumătatea anului 

2018 

 

până la jumătatea 

anului 2019 

 

 

ȋn desfǎșurare 

 

 

începând cu 2018 

 

T2 2018 

Valorificarea acțiunii la nivel global 

Acțiuni axate pe regiuni-cheie: 

− proiect de reducere a deșeurilor de plastic și a deșeurilor marine în Asia de Est și de 

Sud-Est pentru a sprijini producția și consumul durabile, promovarea ierarhiei 

deșeurilor și a răspunderii extinse a producătorului, precum și îmbunătățirea 

recuperării uneltelor de pescuit 

− examinarea opțiunilor pentru măsuri specifice în vederea reducerii poluării cu 

materiale plastice în Marea Mediterană, în sprijinul punerii în aplicare a Convenției 

de la Barcelona 

− cooperarea în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri de plastic în 

principalele bazine hidrografice ale lumii 

începând cu 2018 

Acțiuni de sprijin pentru inițiativele multilaterale privind materialele plastice: 

− reînnoirea angajamentului privind deșeurile de plastic și marine în foruri precum 

ONU, G7, G20, convenția MARPOL și convențiile maritime regionale, inclusiv 

elaborarea de instrumente practice și de acțiuni specifice privind pescuitul și 

acvacultura 

începând cu 2018 
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− sprijin pentru acțiuni în temeiul Convenției de la Basel, în special pentru punerea în 

aplicare a setului de măsuri privind gestionarea rațională a deșeurilor din punct de 

vedere ecologic 

Acțiuni legate de cooperarea bilaterală cu țările terțe: 

− promovarea unei economii circulare a materialelor în țările terțe prin intermediul 

dialogurilor politice în materie de comerț, industrie și mediu, precum și diplomația 

economică 

− utilizarea finanțării bilaterale, regionale și tematice aferente politicii UE de 

dezvoltare, de vecinătate și de extindere pentru a sprijini strategia privind 

materialele plastice prin prevenirea și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și 

prin susținerea economiei circulare prin programe și instrumente, inclusiv „Switch 

to Green” și planul de investiții externe 

începând cu 2018 

Acțiuni referitoare la comerțul internațional: 

− sprijinirea elaborării de standarde industriale internaționale privind sortarea 

deșeurilor de plastic și materialele plastice reciclate  

− asigurarea faptului că deșeurile de plastic exportate sunt tratate în conformitate cu 

Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri  

− sprijinirea dezvoltării unui sistem de certificare pentru unitățile de reciclare din UE 

și din țări terțe 

începând cu 2018 
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ANEXA II 

Lista măsurilor recomandate autorităților naționale și industriei 

Măsuri-cheie de îmbunătățire a aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice 

Autoritățile naționale și regionale sunt încurajate să: 

 favorizeze materialele plastice reciclate și reutilizabile în achizițiile publice 

 utilizeze mai bine impozitarea și alte instrumente economice pentru a: 

− recompensa utilizarea de materiale plastice reciclate și a favoriza reutilizarea și reciclarea față de 

depozitare și incinerare 

− intensifice colectarea selectivă a deșeurilor de plastic și să îmbunătățească modul în care se face acest 

lucru 

 instituie sisteme REP bine concepute și/sau sisteme de returnare a garanției, în consultare cu sectoarele 

relevante 

 asume angajamente voluntare în favoarea obiectivelor strategiei, în special în ceea ce privește stimularea 

utilizării de materiale plastice reciclate 

Industria este încurajată să: 

 întreprindă pași concreți pentru îmbunătățirea dialogului și a cooperării în cadrul lanțului valoric, în special 

cu privire la aspectele legate de proiectarea materialelor și a produselor 

 asume angajamente voluntare în favoarea obiectivulor strategiei, în special în ceea ce privește stimularea 

utilizării de materiale plastice reciclate 

Măsuri-cheie pentru reducerea deșeurilor de plastic și a aruncării de gunoaie pe domeniul public 

Autoritățile naționale și regionale sunt încurajate să: 

 sensibilizeze opinia publică cu privire la aruncarea de gunoaie pe domeniul public și să ia în considerare 

aplicarea de amenzi, în cazul în care acestea nu există deja; promoveze activități de curățare a plajelor  

 intensifice colectarea deșeurilor, în special în apropierea coastelor, și să îmbunătățească coordonarea dintre 

autoritățile responsabile pentru gestionarea deșeurilor, a apei și a mediului marin 

 intensifice eforturile în vederea eradicării depozitelor de deșeuri ilegale și neconforme 

 elaboreze un sistem de monitorizare la nivel național a deșeurilor marine pe baza unor metode armonizate la 

nivelul UE  

 să adere la convențiile maritime regionale, în special pentru a dezvolta planuri regionale de reducere a 

deșeurilor marine 

 aibă în vedere introducerea unor sisteme REP, în special în scopul de a oferi stimulente pentru colectarea 

uneltelor de pescuit aruncate în mare și reciclarea materialelor plastice agricole 

 aibă în vedere introducerea unor sisteme de returnare a garanției, în special pentru ambalajele de băuturi 

Industria este încurajată să: 

 promoveze alternativele existente la articolele din plastic de unică folosință (de exemplu, în cazul 

cateringului sau al cumpărării „la pachet”), atunci când acestea sunt mai benefice din punct de vedere 

ecologic 

 încheie și să pună în aplicare acorduri intersectoriale pentru reducerea eliberării de microplastice în mediu 

 pună în aplicare măsuri pentru evitarea scurgerilor de pelete din plastic  

Măsuri-cheie pentru orientarea investițiilor și a inovării către soluții circulare 

Autoritățile naționale, regionale și locale sunt încurajate să: 

 utilizeze mai bine instrumentele economice, în special pentru a majora costul depozitării și incinerării și 

pentru a promova reciclarea și prevenirea generării deșeurilor de plastic 

 utilizeze în mai mare măsură achizițiile publice și finanțarea publică pentru a sprijini reciclarea și prevenirea 

generării deșeurilor de plastic 

Industria este încurajată să: 

 mărească investițiile în infrastructură și în activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniile cu relevanță 

directă pentru atingerea obiectivelor strategiei 

 contribuie la activitățile privind instituirea unui fond de investiții privat pentru a contrabalansa externalitățile 

de mediu aferente producției de materiale plastice 

Măsuri-cheie pentru valorificarea acțiunii la nivel mondial 

Autoritățile naționale și regionale, inclusiv din țări terțe, sunt încurajate să: 

 se angajeze în forurile internaționale pentru a elabora un răspuns global la creșterea deșeurilor marine 

 întreprindă măsuri la nivel intern pentru a reduce eliberarea de materiale plastice în mediu, să prevină 
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generarea de deșeuri de plastic și să sporească gradul de reciclare 

Industria este încurajată să: 

 joace un rol activ în sprijinirea unei economii circulare integrate transfrontaliere a materialelor plastice, 

inclusiv prin elaborarea unui protocol la nivel mondial privind materialele plastice 

 

ANEXA III 

Campania de asumare de angajamente 

1. Comisia Europeană invită părțile interesate să se angajeze în mod voluntar să 

promoveze utilizarea materialelor plastice reciclate. Obiectivul este de a se asigura că, 

până în 2025, zece milioane de tone de materiale plastice reciclate se regăsesc în noi 

produse pe piața UE.  

 

2. Întreprinderile și/sau asociațiile interesate din industrie au termen până la 30 iunie 

2018 să își prezinte angajamentele la următoarea adresă de email: GROW-ENV-

RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu 

 

3. Părțile interesate sunt rugate ca atunci când își trimit angajamentele să furnizeze 

Comisiei Europene date privind modul în care angajamentul lor contribuie la atingerea 

obiectivului cantitativ stabilit la punctul 1. Astfel de date vor fi tratate în regim de 

confidențialitate și vor fi utilizate exclusiv în scopul monitorizării progreselor globale 

în direcția atingerii obiectivului cantitativ. Angajamentele asumate vor fi supuse 

controlului de calitate și vor fi evaluate în ceea ce privește fiabilitatea și capacitatea lor 

de a respecta termenele declarate. 

 

4. Părțile interesate sunt invitate ca, atunci când își transmit angajamentele privind 

conținutul de material reciclat, să facă angajamente care să vizeze și alte aspecte care 

sunt relevante pentru strategie, cum ar fi proiectarea pentru reciclare. 

 

5. Angajamentele primite vor fi făcute publice prin intermediul unei pagini web dedicate. 

 

6. Comisia va prezenta, până la 31 octombrie 2018, o evaluare a angajamentelor primite 

și a contribuției globale a acestora la atingerea obiectivului cantitativ stabilit la 

punctul 1. În cazul în care contribuțiile vor fi considerate a fi insuficiente, Comisia va 

începe să analizeze următorii pași posibili, inclusiv măsuri de reglementare. 

 


