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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. ia act de declarațiile Comisiei anexate 

la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Spre informare, declarațiile au următorul conținut: 

DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND UN CADRU DE POLITICI PENTRU 

ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

Comisia este hotărâtă să asigure punerea în aplicare integrală a planului de acțiune al UE 

pentru economia circulară1. Pentru a urmări progresele realizate către economia circulară, 

Comisia a adoptat un cadru de monitorizare2 pe baza Tabloului de bord privind eficiența 

resurselor și a Tabloului de bord al materiilor prime. Comisia atrage atenția și asupra 

activității sale curente care vizează elaborarea unui indicator pentru amprenta produselor și a 

organizațiilor. 

 

Măsurile întreprinse în cadrul planului de acțiune al UE pentru economia circulară contribuie, 

de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind sustenabilitatea consumului și a 

producției, în contextul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 12. Acest lucru este valabil, de 

exemplu, în cazul strategiei pentru materialele plastice3 sau în cazul propunerii, modificate 

recent, privind garanțiile legale pentru bunurile de consum4. 

 

În ceea ce privește coerența cadrelor normative ale Uniunii, Comisia a adoptat recent și o 

comunicare în care a prezentat o serie de opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile 

privind substanțele chimice, produsele și deșeurile5. În 2018, Comisia va examina, de 

asemenea, opțiunile și măsurile care vizează instituirea unui cadru de politică mai coerent 

                                                 
1 COM(2015) 614 final 
2 COM(2018) 29 final 
3 COM (2018) 28 final 
4 COM(2017) 637 final 
5 COM (2018) 32 final 
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pentru diferitele direcții de acțiune privind politica UE în domeniul produselor, din 

perspectiva contribuției acestora la economia circulară. În cadrul acestor inițiative și al 

acțiunilor ulterioare acestora vor fi analizate, de asemenea, interacțiunea dintre actele 

legislative și cooperarea sectorului industrial în ceea ce privește utilizarea produselor 

secundare și pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor. 

 

În ceea ce privește proiectarea ecologică, în conformitate cu Planul de lucru pentru 

proiectarea ecologică pentru perioada 2016-20191, își confirmă angajamentul neclintit de a 

asigura o contribuție mai semnificativă a proiectării ecologice la economia circulară, de 

exemplu prin eforturi mai sistematice în vederea îmbunătățirii eficienței în utilizarea 

materialelor, cum ar fi a durabilității acestora și a capacității lor de a fi reciclate.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2016) 773 final 
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DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND INIȚIATIVELE REFERITOARE LA 

ECONOMIA COLABORATIVĂ  

 

În conformitate cu planul de acțiune pentru economia circulară1, Comisia a lansat o serie de 

inițiative pentru economia colaborativă. Precum a anunțat în comunicarea sa din iunie 2016 

privind o agendă europeană pentru economia colaborativă2, Comisia va continua să 

monitorizeze evoluțiile economice și normative în ceea ce privește economia colaborativă, 

pentru a încuraja crearea de noi modele de afaceri, inovatoare, asigurând totodată un grad 

adecvat de protecție socială și a consumatorilor.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2015)614 final 
2 COM(2016)356 final 
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DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND MICROPLASTICELE  

 

În contextul strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară1, 

adoptată recent, Comisia a prezentat o abordare integrată drept răspuns la preocupările privind 

microplasticele, inclusiv ingredientele de tip microgranule. Aceasta se axează pe măsuri de 

prevenire și vizează reducerea volumului de microplastice provenind de la toate sursele 

principale, indiferent dacă provin din produsele în care acestea sunt adăugate intenționat (cum 

ar fi produsele de îngrijire personală și vopselele) sau din fabricarea și utilizarea altor produse 

(cum ar fi materialele plastice oxodegradabile, pneurile, granulele de plastic și materialele 

textile).  

__________________ 

                                                 
1 COM (2018) 28 final 
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DECLARAȚIE A COMISIEI PRIVIND RAPORTAREA DATELOR REFERITOARE 

LA DEȘEURI ÎN 2020  

 

Având în vedere procesul de monitorizare a progreselor realizate către noile obiective legate 

de deșeurile urbane și deșeurile de ambalaje și având în vedere dispozițiile aplicabile privind 

revizuirea, în special pentru stabilirea unor obiective privind evitarea generării de deșeuri 

alimentare și reciclarea uleiurilor uzate, Comisia subliniază importanța înțelegerii comune la 

care au ajuns colegislatorii cu privire la faptul că statele membre vor asigura includerea 

datelor pentru anul 2020 în datele raportate în temeiul Directivei 2008/98/CE privind 

deșeurile, al Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și al Directivei 

1999/31/CE privind depozitele de deșeuri. 

 

 

 

 

 


