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Economia circulară: Strategia UE privind materialele plastice 

 

Prima strategie la nivel european privind materialele plastice, adoptată în data de 16 ianuarie 2018 se 
înscrie în eforturile de tranziție către o economie mai circulară. 

 
Aceasta va proteja mediul de poluarea cu plastic și în același timp va stimula creșterea și inovarea, 
astfel încât provocările cu care ne confruntăm să devină un program pozitiv pentru viitorul Europei. 
Există argumente economice solide pentru transformarea modului în care produsele sunt concepute, 
fabricate, folosite și reciclate în UE, iar dacă vom lua inițiativa în acest domeniu vom crea 
noi posibilități de investiții și locuri de muncă. 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 intenționată a microplasticului va fi limitată. 

Prin noua strategie, Uniunea Europeană: 

• va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru întreprinderi. Se vor elabora norme noi 
privind ambalajele, cu scopul de a îmbunătăți posibilitățile de reciclare a plasticului utilizat pe 
piață și de a stimula cererea de conținut de plastic reciclat. Pe măsură ce se va colecta mai 
mult plastic, va fi necesar să se extindă și să se modernizeze instalațiile de reciclare și să se 
instituie un sistem optimizat și standardizat pentru colectarea separată și sortarea deșeurilor la 
nivelul UE. Aceste măsuri vor genera economii de aproximativ o sută de euro pe tonă de 
deșeuri colectate. De asemenea, măsurile vor genera o valoare adăugată mai mare, în 
sprijinul unei industrii reziliente și mai competitive a materialelor plastice; 

• va reduce deșeurile din plastic. Legislația europeană a dus deja la o reducere semnificativă 
a utilizării pungilor de plastic în mai multe state membre. Noile planuri se vor axa pe alte tipuri 
de articole din plastic de unică folosință și pe uneltele de pescuit, vor sprijini campaniile de 
sensibilizare din statele membre și vor stabili sfera de aplicare a normelor UE care urmează 
să fie propuse în 2018, pe baza datelor disponibile și a consultării părților interesate. De 
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asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a limita utilizarea microplasticului în produse și va 
stabili standarde pentru plasticul biodegradabil și compostabil; 

• va pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor. Noi norme privind instalațiile portuare de 
preluare vor aborda problema deșeurilor marine. Se vor adopta măsuri care să asigure faptul 
că deșeurile generate pe nave sau acumulate pe mare nu sunt lăsate în urmă, ci sunt aduse 
pe uscat și gestionate în mod corespunzător. Sunt incluse, de asemenea, măsuri care vor 
reduce sarcina administrativă a porturilor, a navelor și a autorităților competente; 

• va stimula investițiile și inovarea. Comisia va elabora orientări pentru autoritățile naționale 
și pentru întreprinderile europene privind modul de reducere la minimum a deșeurilor din 
plastic la sursă. Sprijinul pentru inovare va fi majorat cu 100 de milioane EUR, 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; 

• va încuraja schimbarea în întreaga lume. Pe lângă îndeplinirea acestor angajamente, 
Uniunea Europeană va colabora cu parteneri din întreaga lume pentru găsirea unor soluții la 
nivel mondial și dezvoltarea de standarde internaționale. Vom continua, de asemenea, să 
sprijinim inițiative din alte țări, așa cum am făcut pentru curățarea Râului Gange, în India. 

Următoarele etape
Noua Directivă privind instalațiile portuare de preluare, propusă astăzi, va fi transmisă Parlamentului 
European și Consiliului în vederea adoptării. 

În cursul anului 2018, Comisia va prezenta o propunere privind articolele din plastic de unică 
folosință, în conformitate cu cerințele privind o mai bună reglementare. 

Părțile interesate pot contribui până la 12 februarie 2018 la consultarea publică în curs. 

Comisia va lansa revizuirea Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și va pregăti 
orientări privind colectarea separată și sortarea deșeurilor, care vor fi publicate în 2019. 
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Acest proiect a primit finanţare de la 
Programul de Cercetare şi Inovare al Uniunii 
Europene  - Orizont 2020, în conformitate cu 
acordul de finanţare nr 649647. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_ro

