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1.7.2015 A8-0215/2 

Amendamentul 2 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 
Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 21 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - având în vedere petiția „Opriți risipa de 
alimente în Europa”, 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Amendamentul 3 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât Parlamentul a solicitat în mod 
repetat Comisiei să stabilească indicatori și 
obiective obligatorii din punct de vedere 
juridic pentru utilizarea eficientă a 
resurselor; 

N. întrucât Parlamentul a solicitat în mod 
repetat Comisiei să stabilească indicatori și 
obiective pentru utilizarea eficientă a 

resurselor; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Amendamentul 4 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. îndeamnă Comisia să propună, până la 
sfârșitul lui 2015, un obiectiv cu caracter 
obligatoriu de creștere a eficienței utilizării 

resurselor la nivelul UE cu 30 % până în 
2030 față de nivelurile din 2014 și 

obiective individuale pentru fiecare stat 
membru; subliniază că, înainte ca 
obiectivele privind utilizarea eficientă a 

resurselor să poată fi implementate, acestea 
trebuie să fie susținute de indicatori; 
 

19. îndeamnă Comisia să propună, până la 
sfârșitul lui 2015, un obiectiv de creștere a 
eficienței utilizării resurselor la nivelul UE 

cu 30 % până în 2030 față de nivelurile din 
2014 și obiective individuale pentru fiecare 

stat membru; subliniază că, înainte ca 
obiectivele privind utilizarea eficientă a 
resurselor să poată fi implementate, acestea 

trebuie să fie susținute de indicatori; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Amendamentul 5 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. îndeamnă Comisia să prezinte 
propunerea anunțată referitoare la 
revizuirea legislației privind deșeurile până 

la sfârșitul lui 2015, aplicând cu 
rigurozitate ierarhia deșeurilor, și să 

includă următoarele aspecte:  

– definiții clare și fără ambiguități; 

– elaborarea de măsuri de prevenire a 

deșeurilor; 

– stabilirea de obiective obligatorii în 

materie de reducere a generării de deșeuri 
pentru deșeurile municipale, comerciale și 

industriale, obiective care să fie îndeplinite 
până în 2025; 

– stabilirea unor standarde minime clare 

pentru cerințe extinse în legătură cu 
răspunderea producătorului în vederea 

asigurării transparenței și rentabilității 
sistemelor de răspundere extinsă a 
producătorilor; 

– aplicarea principiului conform căruia 
„plătești în funcție de ce arunci” pentru 

deșeurile reziduale, îmbinată cu 
mecanismele obligatorii de colectare 
separată pentru hârtie, metal, plastic și 

sticlă, astfel încât să se faciliteze o calitate 
superioară a materialelor reciclate; 

introducerea colectării separate obligatorii 
pentru deșeurile biologice până în 2020; 

35. îndeamnă Comisia să prezinte 
propunerea anunțată referitoare la 
revizuirea legislației privind deșeurile până 

la sfârșitul lui 2015, aplicând cu 
rigurozitate ierarhia deșeurilor, și să 

includă următoarele aspecte: 

– definiții clare și fără ambiguități; 
– elaborarea de măsuri de prevenire a 

deșeurilor; 

– stabilirea de obiective obligatorii în 

materie de reducere a generării de deșeuri 
pentru deșeurile municipale, comerciale și 
industriale, obiective care să fie îndeplinite 

până în 2025; 

– stabilirea unor standarde minime clare 

pentru cerințe extinse în legătură cu 
răspunderea producătorului în vederea 

asigurării transparenței și rentabilității 
sistemelor de răspundere extinsă a 
producătorilor; 

– aplicarea principiului conform căruia 
„plătești în funcție de ce arunci” pentru 

deșeurile reziduale, îmbinată cu 
mecanismele obligatorii de colectare 
separată pentru hârtie, metal, plastic și 

sticlă, astfel încât să se faciliteze o calitate 
superioară a materialelor reciclate; 

introducerea colectării separate obligatorii 
pentru deșeurile biologice până în 2020; 
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– creșterea obiectivelor privind 
reciclarea/pregătirea în vederea reutilizării 
la minimum 70% din deșeurile municipale 

solide și la 80% reciclare a deșeurile de 
ambalaje până în 2030, pe baza unei 

metode de raportare riguroase care să 
prevină raportarea deșeurilor eliminate 
(depozitate sau incinerate) ca deșeuri 

reciclate, folosind aceeași metodă 
armonizată pentru toate statele membre 
bazată pe statistici verificate la nivel 

extern; obligația reciclatorilor de a raporta 
cantitățile de deșeuri care intră în instalația 

de sortare, precum și cantitatea de deșeuri 
reciclate care iese din instalațiile de 
reciclare; 

– limitarea strictă a arderii la deșeurile 
nereciclabile și nebiodegradabile, 

indiferent de recuperarea energiei, până în 
2020; 
– reducerea obligatorie, treptată, a 

depozitării, pusă în aplicare concertat cu 
cerințele privind reciclarea și defalcată în 

trei etape (2020, 2025 și 2030), ducând în 
cele din urmă la o interdicție privind 
depozitarea deșeurilor, cu excepția 

anumitor deșeuri periculoase și reziduale 
pentru care depozitarea constituie opțiunea 

cea mai compatibilă cu mediul 
înconjurător; 

– introducerea unor taxe pentru 
depozitarea și arderea deșeurilor; 

 

– creșterea obiectivelor privind 
reciclarea/pregătirea în vederea reutilizării 
la minimum 70% din deșeurile municipale 

solide și la 80% reciclare a deșeurile de 
ambalaje până în 2030, pe baza unei 

metode de raportare riguroase care să 
prevină raportarea deșeurilor eliminate 
(depozitate sau incinerate) ca deșeuri 

reciclate, folosind aceeași metodă 
armonizată pentru toate statele membre 
bazată pe statistici verificate la nivel 

extern; obligația reciclatorilor de a raporta 
cantitățile de deșeuri care intră în instalația 

de sortare, precum și cantitatea de deșeuri 
reciclate care iese din instalațiile de 
reciclare; 

– limitarea strictă a arderii la deșeurile 
nereciclabile și nebiodegradabile, 

indiferent de recuperarea energiei, până în 
2020; 

– reducerea obligatorie, treptată, a 
depozitării, pusă în aplicare concertat cu 
cerințele privind reciclarea și defalcată în 

trei etape (2020, 2025 și 2030), ducând în 
cele din urmă la o interdicție privind 
depozitarea deșeurilor, cu excepția 
anumitor deșeuri periculoase și reziduale 
pentru care depozitarea constituie opțiunea 

cea mai compatibilă cu mediul 
înconjurător; 

– încurajarea statelor membre să 
introducă taxe pentru depozitarea și 
arderea deșeurilor; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Amendamentul 6 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. invită Comisia să propună până la 
sfârșitul anului 2015 obiective, măsuri și 
instrumente pentru a aborda în mod 

eficient problema deșeurilor alimentare, 
inclusiv să stabilească o țintă obligatorie în 

ceea ce privește reducerea deșeurilor 
alimentare cu cel puțin 30% până în 2025 
în sectorul de producție, vânzare cu 

amănuntul/distribuție, servicii 
alimentare/hoteliere și sectorul casnic; 
invită Comisia ca, atunci când realizează o 
evaluare de impact privind noile propuneri 
legislative pertinente, să evalueze impactul 

potențial al acestora în ceea ce privește 
deșeurile alimentare; 

47. invită Comisia să propună până la 
sfârșitul anului 2015 obiective, măsuri și 
instrumente pentru a aborda în mod 

eficient problema deșeurilor alimentare, 
inclusiv să stabilească o țintă obligatorie în 

ceea ce privește reducerea deșeurilor 
alimentare cu cel puțin 30% până în 2025 
în sectorul de producție, vânzare cu 

amănuntul/distribuție, servicii 
alimentare/hoteliere și sectorul casnic; 

solicită Comisiei să promoveze stabilirea 
de convenții în statele membre prin care 
să propună sectorului comerțului cu 
amânuntul de alimente să distribuie 
produsele nevândute asociațiilor 
caritabile; invită Comisia ca, atunci când 

realizează o evaluare de impact privind 
noile propuneri legislative pertinente, să 

evalueze impactul potențial al acestora în 
ceea ce privește deșeurile alimentare; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Amendamentul 7 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. îndeamnă Comisia să propună 
aplicarea principiilor și normelor privind 
folosirea celor mai bune tehnologii 

disponibile (BAT) în cazul tuturor 
materialelor și părților de clădiri și să 

elaboreze un pașaport al clădirilor care să 
aibă la bază întregul ciclu de viață al unei 
clădiri; consideră că pașaportul clădirilor 
ar crește transparența și ar cuprinde 
informații pentru a facilita întreținerea, 
reparațiile, renovarea și reciclarea; 

52. solicită Comisiei să stabilească dacă 
pot fi extinse principiile și normele privind 
folosirea celor mai bune tehnologii 

disponibile (BAT) pentru a cuprinde toate 
materialele și părțile de clădiri și să 

elaboreze un pașaport al clădirilor care să 
aibă la bază întregul ciclu de viață al unei 
clădiri; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Amendamentul 8 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. consideră, având în vedere că 90% din 
construcțiile din 2050 există deja, că ar 
trebui stabilite cerințe și stimulente 

speciale pentru sectorul renovărilor pentru 
ca, până în 2050, majoritatea clădirilor să 
aibă un randament energetic pozitiv; 
invită, prin urmare, Comisia să elaboreze 
o strategie pe termen lung pentru 
renovarea clădirilor existente și să 
îmbunătățească rolul strategiilor 
naționale de renovare introduse de 
Directiva 2012/27/CE privind eficiența 
energetică; 

53. consideră, având în vedere că 90% din 
construcțiile din 2050 există deja, că ar 
trebui stabilite cerințe și stimulente 

speciale pentru sectorul renovărilor pentru 
ca, până în 2050, să îmbunătățească 
amprenta energetică a clădirilor;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Amendamentul 9 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. îndeamnă Comisia să propună 
proceduri de achiziții publice ecologice 
obligatorii; consideră că în toate 
achizițiile publice ar trebui să fie preferate 
produsele și soluțiile refolosite, reparate, 

reprelucrate, recondiționate și alte 
asemenea produse și soluții durabile și 
eficiente în ceea ce privește utilizarea 

resurselor și că, dacă acestea nu sunt 
preferate, ar trebui să se aplice principiul 
„respectă sau explică”; 

60. îndeamnă Comisia să propună 
proceduri de achiziții publice prin care ar 
trebui să fie preferate produsele și soluțiile 

refolosite, reparate, reprelucrate, 
recondiționate și alte asemenea produse și 

soluții durabile și eficiente în ceea ce 
privește utilizarea resurselor și că, dacă 
acestea nu sunt preferate, ar trebui să se 

aplice principiul „respectă sau explică”; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Amendamentul 10 

Peter Liese 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. îndeamnă Comisia să prezinte în prima 
parte a anului 2016 comunicarea privind 
alimentele sustenabile, care a fost amânată 

în repetate rânduri din 2013; subliniază că, 
având în vedere că producerea și consumul 

de alimente reprezintă o proporție 
semnificativă din utilizarea resurselor, 
comunicarea ar trebui să abordeze într-o 

manieră holistică utilizările ineficiente ale 
resurselor în lanțul alimentar și să 
încurajeze elaborarea unei politici privind 
alimentele sustenabile; invită Comisia să 
evalueze creșterea utilizării unor ambalaje 

alimentare favorabile mediului, inclusiv o 
evaluare a fezabilității înlocuirii treptate a 
ambalajelor alimentare cu materiale 
biodegradabile și compostabile, în 
conformitate cu standardele europene; 

65. îndeamnă Comisia să prezinte în prima 
parte a anului 2013 comunicarea privind 
alimentele sustenabile, care a fost amânată 

în repetate rânduri din 2016; subliniază că, 
având în vedere că producerea și consumul 

de alimente reprezintă o proporție 
semnificativă din utilizarea resurselor, 
comunicarea ar trebui să abordeze într-o 

manieră holistică utilizările ineficiente ale 
resurselor în lanțul alimentar și să 
încurajeze elaborarea unei politici privind 
alimentele sustenabile; invită Comisia să 
evalueze creșterea utilizării unor ambalaje 

alimentare favorabile mediului, inclusiv o 
evaluare a fezabilității folosirii 
materialelor biodegradabile și 

compostabile, după caz, în conformitate cu 
standardele europene și cu o abordare 
bazată pe ciclul de viață; 

Or. en 

 
 


