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I. CONTEXT  

 

În decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat un plan amplu privind stimularea 

economiei circulare în întreaga UE, [COM (2015) 614]. În acest sens, Comisia aprecia că 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 și 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. Experții executivului de la Bruxelles consideră că economia circulară are potențialul de 

a stimula competitivitatea UE prin protejarea întreprinderilor împotriva penuriei de resurse și a 

prețurilor volatile, contribuind la crearea unor noi oportunități de afaceri și a unor modalități 

inovatoare și mai eficiente de producție și consum. 

În prezent, Comisia Europeană face o actualizarea a propunerilor din 2015 și promovează 

câteva măsuri noi în privința gestionării deșeurilor și a materiilor prime secundare. 

Aceste propuneri se înscriu într-un pachet mai amplu de măsuri publicat de către Comisie în 

luna ianuarie a.c., pachet care mai prevede:  

 O comunicare privind o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie 

circulară, [COM(2018)28]; 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=545
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=423
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=423
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=423
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
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 O comunicare privind interfața dintre legislațiile referitoare la substanțe chimice, produse și 

deșeuri, [COM(2018)32]; 

 O nouă directivă privind instalațiile portuare de preluare, [COM(2018)33]. 

 

 Totodată, aceste comunicări vin în completarea Raportului privind materiile prime critice
1
, 

din luna mai 2014, și a Raportului privind plasticul oxodegradabil, publicat recent de Comisia 

Europeană
2
. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

 

 Cadrul de monitorizare a economiei circulare se bazează pe două documente elaborate în 

ultimii ani de Comisia Europeană, pe care le completează: Tabloul de bord privind eficiența 

resurselor
3
 și pe Tabloul de bord al materiilor prime

4
. Cadrul este prezentat pe un site web

5
, unde toți 

indicatorii sunt disponibili spre vizualizare și vor fi actualizați. 

 Comisia Europeană menționează că nu există un indicator universal recunoscut de 

„circularitate” și sunt puțini indicatori solizi bine elaborați, care să descrie cele mai relevante 

tendințe. Cu o singură măsură sau cu un singur scor nu ar fi posibilă captarea adecvată a 

complexității și a numeroaselor dimensiuni ale tranziției către economia circulară. Din acest motiv, 

se va utiliza un set de indicatori relevanți pentru acest cadru de monitorizare.  

 Cadrul de monitorizare are scopul de a măsura progresul către economia circulară într-un 

mod care să includă diversele dimensiuni ale acesteia în toate etapele ciclului de viață al resurselor, 

produselor și serviciilor. Acesta este motivul pentru care cadrul de monitorizare are un set de zece 

indicatori grupați în patru etape și aspecte ale economiei circulare: (1) producție și consum, (2) 

gestionarea deșeurilor, (3) materii prime secundare și (4) competitivitate și inovare. 

 Comisia Europeană va îmbunătăți baza de cunoștințe și disponibilitatea datelor pentru 

măsurarea progreselor înregistrate în direcția economiei circulare, astfel: 

- în prezent, se lucrează la elaborarea metodologiilor și a colecțiilor de date care pot fi utilizate 

pentru indicatorii privind achizițiile publice verzi și deșeurile alimentare, în vederea publicării 

datelor în următorii ani; 

- s-a propus armonizarea metodologiilor de calcul al ratelor de reciclare a deșeurilor municipale și 

a deșeurilor de ambalaje;  

- prin programul Orizont 2020, Comisia finanțează mai multe proiecte de cercetare care vor 

furniza date de o calitate superioară pentru completarea statisticilor oficiale, în special prin 

sistemul de informații al UE privind materiile prime. 
  

 Acest cadru de monitorizare captează, printr-un set concis de indicatori, principalele elemente 

ale economiei circulare, inclusiv ciclul de viață al produselor și materialelor, domeniile și sectoarele 

prioritare, precum și impactul asupra competitivității, inovării și ocupării forței de muncă. Prin 

urmare, acesta va fi un instrument de urmărire a principalelor tendințe ale tranziției, pentru a evalua 

dacă măsurile aplicate și angajamentul tuturor actorilor au fost suficient de eficace și pentru a 

identifica cele mai bune practici din statele membre, care pot fi diseminate. 

 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  

 Dialogul cu statele membre UE și cu părțile interesate va contribui la îmbunătățirea în 

continuare a cadrului. Acesta se bazează în mare măsură pe statisticile de înaltă calitate pe care 

                                                 
1 Revizuit în 2017, prin comunicarea COM (2017) 490. 
2 Comisia Europeană: Obiectiv 2030: materiale plastice recuperabile/reciclabile 100%, (ianuarie 2017): 

 https://ec.europa.eu/romania/news/20181601_strategie_europeana_materiale_plastice_ro.  
3 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm. 
4 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c-01aa75ed71a1. 
5 http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy.  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321?locale=ro
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com2018-0033-port-reception-facilities.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0297&from=RO
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55e921314015e94dc76300223.do
https://ec.europa.eu/romania/news/20181601_strategie_europeana_materiale_plastice_ro
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
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statele membre le transmit către Eurostat. Comisia încurajează, de asemenea, implicarea tuturor 

instituțiilor UE. 

 Comisia Europeană s-a angajat, în planul de acțiune pentru economia circulară, să prezinte 

un cadru de monitorizare simplu și eficace. Acest aspect a fost reluat de Consiliul UE în concluziile 

sale referitoare planul de acțiune pentru economia circulară
6
, în care a subliniat „necesitatea unui 

cadru de monitorizare care să consolideze și să evalueze progresul către o economie circulară, 

reducând în același timp sarcina administrativă”. De asemenea, Parlamentul European a invitat 

Comisia să elaboreze indicatori privind eficiența utilizării resurselor, pentru a urmări progresul în 

direcția economiei circulare
7
. 

  

 La 18 decembrie 2017, președinția estoniană a Consiliului UE a ajuns la un acord 

provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European în privința tuturor celor patru propuneri 

legislative din pachetul privind deșeurile, publicate de Comisia Europeană în 2015.  

 Propunerile legislative aprobate privind deșeurile stabilesc obiective obligatorii privind 

reducerea deșeurilor și norme actualizate pentru scăderea producției de deșeuri, asigurarea unui 

control mai bun al gestionării deșeurilor, încurajarea reutilizării produselor și îmbunătățirea reciclării 

în toate statele membre.  

 În UE, aproape o treime din deșeurile municipale se depozitează și o parte limitată din total 

se reciclează. Prin acest acord, statele membre ale UE se angajează la obiective clare la nivelul UE 

privind reutilizarea, reciclarea și depozitarea, precum și la norme de îmbunătățire a gestionării 

diferitelor fluxuri de deșeuri. Aceasta va contribui la accelerarea tranziției către o economie circulară 

și va reduce la minimum impactul nostru asupra planetei.  

 

 Acest acord provizoriu modifică următoarele șase acte legislative: 

 Directiva-cadru privind deșeurile (considerată actul legislativ fundamental al pachetului); 

 Directiva privind deșeurile de ambalaje ; 

 Directiva privind depozitarea deșeurilor; 

 Directivele privind deșeurile electrice și electronice, privind vehiculele scoase din uz și 

privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. 

  

 Printre elementele esențiale ale acestui acord se numără: 

 definiții mai clare ale conceptelor esențiale legate de deșeuri; 

 noi obiective obligatorii la nivelul UE pentru reducerea deșeurilor, care trebuie să fie 

îndeplinite până în 2025, 2030 și 2035. Aceste obiective cuprind procentul de deșeuri 

municipale și de reciclare a deșeurilor de ambalaje (cu obiective specifice pentru diferite 

materiale de ambalare), precum și un obiectiv pentru deșeurile municipale depozitate până în 

2035; 

 metode și norme mai stricte de calculare a progreselor înregistrate în direcția obiectivelor 

respective; 

 cerințe mai stricte pentru colectarea separată a deșeurilor, implementarea consolidată 

pentru ierarhia deșeurilor prin instrumente economice și măsuri suplimentare pentru statele 

membre care au drept scop prevenirea producerii de deșeuri; 

 cerințe minime pentru scheme de răspundere extinsă a producătorilor. În conformitate cu 

aceste scheme, producătorii răspund de colectarea, sortarea și tratarea bunurilor uzate pentru 

reciclarea acestora.  

    

 În acest context, în data de 27 februarie a.c., deputații europeni din Comisia pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și-au dat votul asupra acordului provizoriu rezultat în 

                                                 
6 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-economy/pdf. 
7 Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 privind eficiența resurselor: trecerea la o economie circulară 

(2014/2208(INI)). 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circular-economy/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2208(INI)
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urma negocierilor interinstituționale pentru pachetul economia circulară privind reciclarea și 

depozitarea deșeurilor.  

 Raportorul elaborat de dna. Simona Bonafè (S&D), a declarat că: „(…)După negocieri 

îndelungate cu membrii Consiliului UE am reușit să avem un rezultat extraordinar care pune bazele 

unei noi dezvoltări economice și sociale durabile în Europa. Statele membre vor fi obligate să 

urmeze măsuri clare și comune privind ciclul de viață al materiilor prime și eliminarea deșeurilor. 

(…) Pachetul, în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, reduce deșeurile și 

urmărește un prag ambițios de reciclare pentru toate statele membre. O bătălie care va face din 

economia Vechiului Continent una dintre cele mai virtuoase din lume.” Plenul Parlamentului 

European va vota acest pachet în timpul sesiunii sale din 16-18 aprilie a.c., la Strasbourg. Acordurile 

au fost deja agreate informal de Consiliul UE. 

 

 Tot la 18 decembrie 2017, Consiliul UE a mai adoptat și o serie concluzii privind 

ecoinovarea. Acestea vor permite tranziția de importanță vitală către o economie circulară. 

Ecoinovarea a fost o prioritate a președinției estoniene a UE în cursul acestui semestru. Discuțiile pe 

această temă din cadrul reuniunii informale a miniștrilor mediului din UE, de la Tallinn din iulie 

2017, au reprezentat o importantă sursă de inspirație pentru aceste concluzii.  

 Ministrul mediului al Republicii Estonia, dl. Kiisler, aprecia că: „(...) Trebuie să depunem 

toate eforturile pentru a trece la economia circulară și cred că ecoinovarea este un element esențial 

în această tranziție. Statele membre cer o politică globală a UE care ar acoperi întregul ciclu de 

viață al produselor. În același timp, guvernele ar trebui să ușureze cât mai mult posibil sarcina 

întreprinderilor de a introduce pe piață produse inovatoare.” 

 

Europarlamentarii din Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) 

a Parlamentului European au aprobat acordul provizoriu la care s-a ajuns în cadrul Consiliului UE la 

18 decembrie 2017
8
.  

Deputații europeni consideră că statele membre ale UE iau deja măsuri pentru reducerea la 

minimum a impactului ambalajelor asupra mediului și contribuie la realizarea obiectivelor de 

prevenire a producerii deșeurilor
9
. Însă, deputații mai precizează că statele membre ar trebui să ia 

măsuri pentru a obține o reducere susținută a consumului de ambalaje care nu sunt reciclabile și de 

ambalaj excesiv. Astfel de măsuri nu trebuie să compromită igiena sau siguranța alimentară. În plus, 

statele membre pot lua și alte măsuri, prin consultare cu agenții economici, consumatorii și 

organizațiile pentru protecția mediului, care vizează reunirea și valorificarea multiplelor inițiative 

adoptate în statele membre în domeniul prevenirii. 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

Pentru ţara noastră, sunt deosebit de importante propunerile UE în privinţa consolidării 

cadrului economiei circulare. În 2017, sub egida Ministerului Mediului s-a organizat conferința 

„Economia circulară în România”
10

, în cadrul căreia mai mulți participanți și-au exprimat susținerea 

față de necesitatea dezvoltării unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. 

 Ministrul mediului a participat la acest eveniment și a susținut că “«(...) România va trebui 

să adopte cât mai rapid economia circulară, care presupune transformarea deşeurilor în materii 

prime, cu un impact major în protecţia mediului şi dezvoltarea industrială. Pentru aceasta, nu doar 

oamenii simpli trebuie educaţi, prin programe naţionale de conştientizare, dar şi autorităţile, chiar 

şi politicienii, pentru că România are multe de recuperat şi nu ne mai putem permite „să ascundem 

                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-

0029&language=EN.  
9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0072+0+DOC+XML+V0//RO  
10

 http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-conferinta-economia-circulara-in-romania-bucuresti-05-octombrie-

2017/2386  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/18/council-conclusions-on-eco-innovation-transition-towards-a-circular-economy/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/18/council-conclusions-on-eco-innovation-transition-towards-a-circular-economy/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0029&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0029&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0072+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0072+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-conferinta-economia-circulara-in-romania-bucuresti-05-octombrie-2017/2386
http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-conferinta-economia-circulara-in-romania-bucuresti-05-octombrie-2017/2386
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gunoiul sub preş”». Totodată, “Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor este insuficient, va 

trebui să mai aducem modificări legislative. Vom iniţia programe naţionale de conştientizare a 

populaţiei cu privire la necesitatea reciclării”, a mai declarat ministrul la această conferință. 

 

 În luna februarie 2018, sub auspiciile Coaliției pentru Economie Circulară în România 

(CERC) s-a desfășurat o dezbatere publică privind implementarea legislației privind contribuțiile la 

Fondul pentru Mediu. Cu acest prilej, președintele CERC a menționat că “(...) este un moment în 

care s-au tras semnale puternice privind stimularea reciclării deșeurilor în România, dar și 

necesitatea unui parteneriat constant și productiv între mediul privat și cel economic, atât pentru 

dezvoltarea cercetării cât și pentru formarea specialiștilor atât de necesari în contextul nou al 

economiei circulare, o prioritate absolută pentru toate statele membre ale Uniunii Europene”. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_ro.htm
https://www.green-report.ro/este-romania-pregatita-pentru-economia-circulara/
http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-conferinta-economia-circulara-in-romania-bucuresti-05-octombrie-2017/2386
http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-conferinta-economia-circulara-in-romania-bucuresti-05-octombrie-2017/2386

