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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Obiectivul directivei prevăzut la articolul 1 este de a „reduce impactul anumitor produse din 

plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane”. 

 

Prin urmare, în opinia comisiei pentru agricultură, este important să se menționeze tipurile de 

poluare cu materiale plastice din domeniul agricol, chiar dacă problemele sunt mai grave la 

nivel local sau regional. Propunerea Comisiei de a reduce poluarea cu materiale plastice de 

unică folosință își are fundamentul în evaluarea impactului principalelor categorii de poluare 

cu deșeuri plastice mari care, în medie la nivel european, ajung deșeuri marine. Abordarea din 

cadrul propunerii acordă o atenție sporită acestui fapt. 

 

În primul rând, ar trebui să se menționeze că materialele plastice care ajung pe terenuri sau în 

ecosistemele agricole pot fi ingerate de animale sau pot trece în ecosistemele marine, 

ajungând astfel în mare. În mod similar, materialele plastice care ajung în sol se fragmentează 

în cele din urmă sau, sub acțiunea biocenozei solului, se descompun în fragmente mai mici, 

inclusiv în microplastice. Acestea ajung în apa reținută de sol, de unde pot intra în 

ecosistemele acvatice de apă dulce și mai apoi în sistemele marine. Această a doua cale de 

pătrundere a materialelor plastice în sistemele marine nu este luată în considerare în abordarea 

bazată pe deșeurile marine din cadrul evaluării impactului, care se concentrează pe materialele 

plastice mari. 

 

În al doilea rând, există anumite tipuri de poluare cu materiale plastice predominante la nivel 

regional sau local, care sunt asociate cu utilizări specifice ale terenurilor care presupun 

folosirea de materiale plastice agricole. Efectul tipurilor de poluare menționate poate fi 

amplificat de practicile locale sau infrastructură. De exemplu, mulți fermieri și producători 

întâmpină dificultăți când vor să recicleze mulciul sintetic sau se confruntă cu refuzul 

reciclării foliilor pentru mulcire din plastic care sunt murdare de pământ. 

 

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că abordarea din proiectul Comisiei include măsuri 

de sensibilizare a consumatorilor, în cazul de față, utilizatorii, precum fermierii, care se pot 

concretiza în informații despre eliminarea și reciclarea materialelor plastice agricole, cerințe 

de etichetare, responsabilitatea extinsă a producătorilor de materiale plastice etc. Prin urmare, 

astfel de măsuri nu presupun neapărat impunerea unor sarcini suplimentare nejustificate sau 

costisitoare pentru fermieri. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Funcționalitatea ridicată și  

costurile relativ reduse ale plasticului îi 

conferă acestui material o dimensiune din 

ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. 

Utilizarea sa crescândă în aplicații cu 

durată scurtă de viață, care nu sunt 

proiectate pentru reutilizare sau reciclare 

eficientă din punct de vedere al costurilor, 

înseamnă că modelele de producție și de 

consum aferente au devenit din ce în ce 

mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în 

contextul planului de acțiune pentru 

economia circulară32, Comisia a 

concluzionat în Strategia europeană pentru 

materialele plastice33 că această creștere 

constantă a generării de deșeuri de plastic 

și dispersia acestora în mediu, în special în 

mediul marin, trebuie să fie abordate 

pentru a obține un ciclu de viață cu 

adevărat circular pentru materialele 

plastice. 

(1) Costurile relativ reduse ale 

plasticului îi conferă acestui material o 

dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața 

de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în 

aplicații cu durată scurtă de viață, care nu 

sunt proiectate pentru reutilizare sau 

reciclare eficientă din punct de vedere al 

costurilor, înseamnă că modelele de 

producție și de consum aferente au devenit 

din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin 

urmare, în contextul planului de acțiune 

pentru economia circulară32, Comisia a 

concluzionat în Strategia europeană pentru 

materialele plastice33 că această creștere 

constantă a generării de deșeuri de plastic 

și dispersia acestora în mediu, în special în 

mediul marin, trebuie să fie abordate 

pentru a obține un ciclu de viață cu 

adevărat circular pentru materialele 

plastice. 

__________________ __________________ 

32 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de 

acțiune al UE pentru economia circulară” 

[COM(2015)0614 final]. 

32 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de 

acțiune al UE pentru economia circulară” 

[COM(2015)0614]. 

33 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „O strategie europeană pentru 

materialele plastice într-o economie 

circulară” [COM(2018)28 final]. 

33 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „O strategie europeană pentru 

materialele plastice într-o economie 

circulară” [COM(2018)0028]. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În conformitate cu acordurile 

multilaterale37 și cu legislația Uniunii 

privind deșeurile38, statele membre au 

obligația să asigure buna gestionare a 

deșeurilor pentru prevenirea și reducerea 

deșeurilor marine provenite din surse 

maritime și terestre. În conformitate cu 

dispozițiile legislației Uniunii privind apa39 

statele membre au obligația, de asemenea, 

să abordeze problema deșeurilor marine 

atunci când aceasta subminează atingerea 

stării ecologice bune a apelor lor marine, 

inclusiv ca o contribuție la obiectivul de 

dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU. 

(4) În conformitate cu acordurile 

multilaterale37 și cu legislația Uniunii 

privind deșeurile38, statele membre au 

obligația să asigure buna gestionare a 

deșeurilor pentru prevenirea și reducerea 

deșeurilor marine provenite din surse 

maritime și terestre. În conformitate cu 

dispozițiile legislației Uniunii privind 

apa39, statele membre au obligația, de 

asemenea, să abordeze problema deșeurilor 

marine  pentru a se asigura că 

proprietățile acestora, inclusiv compoziția 

chimică și cantitățile lor, nu provoacă 

daune apelor marine, inclusiv ca o 

contribuție la obiectivul de dezvoltare 

durabilă nr. 14 al ONU. 

__________________ __________________ 

37Convenția Națiunilor Unite privind 

dreptul mării (UNCLOS), Convenția 

privind prevenirea poluării marine prin 

deversare de deșeuri și alte materiale 

(Convenția de la Londra din 1972) și 

Protocolul său din 1996 (Protocolului de la 

Londra), Anexa V la Convenția 

internațională pentru prevenirea poluării de 

către nave (MARPOL), Convenția de la 

Basel privind controlul transporturilor 

transfrontaliere de deșeuri periculoase și al 

eliminării acestora. 

37Convenția Națiunilor Unite privind 

dreptul mării (UNCLOS), Convenția 

privind prevenirea poluării marine prin 

deversare de deșeuri și alte materiale 

(Convenția de la Londra din 1972) și 

Protocolul său din 1996 (Protocolului de la 

Londra), Anexa V la Convenția 

internațională pentru prevenirea poluării de 

către nave (MARPOL), Convenția de la 

Basel privind controlul transporturilor 

transfrontaliere de deșeuri periculoase și al 

eliminării acestora. 

38 Directiva 2008/98/CE și Directiva 

2000/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind 

instalațiile portuare de preluare a deșeurilor 

provenite din exploatarea navelor și a 

reziduurilor de încărcătură (JO L 332, 

28.12.2000, p. 81). 

38 Directiva 2008/98/CE și Directiva 

2000/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind 

instalațiile portuare de preluare a deșeurilor 

provenite din exploatarea navelor și a 

reziduurilor de încărcătură (JO L 332, 

28.12.2000, p. 81). 

39 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei (JO L 327, 

22.12.2000, p. 1) și Directiva 2008/56/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 

de acțiune comunitară în domeniul politicii 

39 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei (JO L 327, 

22.12.2000, p. 1) și Directiva 2008/56/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 

de acțiune comunitară în domeniul politicii 
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privind mediul marin (Directiva-cadru 

„Strategia pentru mediul marin”) (JO L 

164 25.6.2008, p. 19). 

privind mediul marin (Directiva-cadru 

„Strategia pentru mediul marin”) (JO L 

164 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În Uniune, 80-85 % din deșeurile 

marine, măsurate ca număr de deșeuri de 

pe plajă, sunt din plastic, articolele din 

plastic de unică folosință reprezentând 50 

%, iar articolele legate de pescuit 

reprezentând 27 %. Produsele din plastic 

de unică folosință includ o gamă diversă de 

produse de consum cu flux comercial 

ridicat utilizate în mod curent care sunt 

aruncate înapoi în mare după ce au fost 

utilizate o singură dată în scopul pentru 

care acestea au fost furnizate, sunt rareori 

reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul 

public. O proporție semnificativă a 

echipamentelor de pescuit introduse pe 

piață nu este colectată pentru tratare. 

Produsele din plastic de unică folosință și 

echipamentele de pescuit care conțin 

plastic reprezintă, prin urmare, o problemă 

deosebit de gravă în contextul deșeurilor 

marine, prezintă un risc grav pentru 

ecosistemele marine, pentru biodiversitate 

și, potențial, pentru sănătatea umană și 

afectează turismul, pescuitul și transportul 

maritim. 

(5) În Uniune, 80-85 % din deșeurile 

marine, măsurate ca număr de deșeuri de 

pe plajă, sunt din plastic, articolele din 

plastic de unică folosință reprezentând 

50 %, iar articolele legate de pescuit 

reprezentând 27 %. Produsele din plastic 

de unică folosință includ o gamă diversă de 

produse de consum cu flux comercial 

ridicat utilizate în mod curent care sunt 

aruncate înapoi în mare după ce au fost 

utilizate o singură dată în scopul pentru 

care acestea au fost furnizate, sunt rareori 

reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul 

public. O proporție semnificativă a 

echipamentelor de pescuit introduse pe 

piață nu este colectată pentru tratare. 

Produsele din plastic de unică folosință și 

echipamentele de pescuit care conțin 

plastic reprezintă, prin urmare, o problemă 

deosebit de gravă în contextul deșeurilor 

marine, prezintă un risc grav pentru 

ecosistemele marine, pentru biodiversitate 

și pentru sănătatea umană și afectează 

turismul, pescuitul și transportul maritim. 

Or. en 

Justificare 

Prin acest amendament, prezentul considerent se aliniază cu articolul 1, care recunoaște 

efectele asupra sănătății. 
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Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) UE ar trebui să adopte o abordare 

cuprinzătoare pentru problema 

microplasticelor și să încurajeze toți 

producătorii să limiteze cu strictețe 

cantitatea de microplastice din preparate 

și să evite în cea mai mare măsură 

posibilă ca produsele ce conțin 

microplastice să ajungă în sol sau în apa 

dulce și, prin urmare, în ecosistemele 

acvatice marine. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a-și concentra eforturile 

acolo unde este cea mai mare nevoie de 

ele, prezenta directivă ar trebui să se refere 

doar la cele mai întâlnite produse din 

materiale plastice de unică folosință, care 

se estimează că reprezintă, ca număr, 

aproximativ 86 % din materialele plastice 

de unică folosință găsite pe plajele din 

Uniune. 

(7) Pentru a-și concentra eforturile 

acolo unde este cea mai mare nevoie de 

ele, prezenta directivă ar trebui să se refere 

la cele mai întâlnite produse din materiale 

plastice de unică folosință, care se 

estimează că reprezintă, ca număr, 

aproximativ 86 % din materialele plastice 

de unică folosință găsite pe plajele din 

Uniune, și la echipamentele de pescuit ce 

provoacă daune semnificative prin 

poluarea mediul marin. 

Or. en 

Justificare 

Proiectul de directivă vizează, de asemenea, echipamentele de pescuit care sunt aruncate în 

mare. 
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Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Se constată o mare eterogenitate a 

surselor poluării cu plastic în funcție de 

regiuni. În unele regiuni, alte produse din 

plastic contribuie considerabil la deșeurile 

marine, așa cum s-a demonstrat prin 

monitorizarea realizată în temeiul 

Directivei-cadru „Strategia pentru mediul 

marin” și de către societatea civilă. În 

astfel de regiuni, ar trebui ca statelor 

membre să li se ceară să adopte măsuri 

specifice ca să combată alte surse de 

poluare cu materiale plastice frecvent 

întâlnite la nivel național sau local. De 

exemplu, materialele plastice agricole 

sunt corelate și cu problemele privind 

poluarea terestră, rate de reciclare scăzute 

și eliminarea neadecvată a deșeurilor. În 

special, la nivel local, se poate constata o 

reticență în a accepta materialele plastice 

agricole pentru reciclare. Astfel de 

materiale plastice agricole ar trebuie să 

fie acceptate fără obstacole inutile de 

instalațiile de reciclare sau de eliminare a 

deșeurilor. 

Or. en 

Justificare 

Cu toate că acest proiect de directivă include produsele din plastic de unică folosință cel mai 

des întâlnite pe plajele din UE, tipurile de materiale plastice găsite variază semnificativ de la 

o regiune la alta. Anumite produse din materiale plastice care nu sunt incluse în proiectul de 

directivă se găsesc în cantități semnificative la nivel local. Materialele plastice agricole 

reprezintă o problemă majoră în anumite regiuni: de exemplu, prin autopsie s-au găsit astfel 

de materiale plastice care fuseseră ingerate de cașaloți în sudul Spaniei. Mai mult, foliile de 

mulcire folosite și murdare de pământ ar putea fi refuzate de instalațiile de reciclare locale. 
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Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) În plus, poluarea terestră și 

contaminarea solului cu bucăți mari de 

plastic și cu fragmente din aceste bucăți 

sau cu microplastice poate fi 

semnificativă la nivel local sau regional. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Justificare 

Scopul prezentei directive este de a limita impactul asupra mediului în general, chiar dacă 

prin acțiunea de evaluare a impactului se pune accentul pe deșeurile marine. Totuși, 

problemele la nivel local legate de sistemele terestre și de apă dulce (care ajung în sistemele 

marine) pot fi grave. De exemplu, în Flandra, mai mult de 5 000 de vaci pe an se îmbolnăvesc 

ca urmare a ingerării deșeurilor (dintr-un efectiv total de 1,3 milioane de bovine); în Țările 

de Jos, anual, între 11 000 și 13 000 de vaci sunt grav afectate de deșeuri, iar mai mult de 

4 000 mor din această cauză (dintr-un efectiv total de 4,29 milioane). 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Sticlele pentru băuturi care sunt 

produse din plastic de unică folosință 

reprezintă unele dintre cele mai întâlnite 

articole de deșeuri marine găsite pe plajele 

din Uniune. Acest lucru este cauzat de 

ineficiența sistemelor de colectare separată 

și de un nivel scăzut de participare la 

aceste sisteme din partea consumatorilor. 

Este necesar să se promoveze sisteme de 

colectare separată mai eficiente și, prin 

urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv 

minim de colectare separată pentru sticlele 

pentru băuturi care sunt produse din plastic 

(20) Sticlele pentru băuturi care sunt 

produse din plastic de unică folosință 

reprezintă unele dintre cele mai întâlnite 

articole de deșeuri marine găsite pe plajele 

din Uniune. Acest lucru este cauzat de 

ineficiența sistemelor de colectare separată, 

de un nivel scăzut de participare la aceste 

sisteme din partea consumatorilor, dar și 

de calitățile fizice și chimice ale 

materialelor plastice, care le fac să fie 

rezistente la degradare și astfel să persiste 

în mediul înconjurător zeci de ani sau 

chiar secole după ce și-au îndeplinit 
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de unică folosință. Statele membre ar trebui 

să poată atinge acest obiectiv minim prin 

stabilirea unor obiective de colectare 

separată pentru sticlele pentru băuturi care 

sunt produse din plastic de unică folosință 

în cadrul schemelor de răspundere extinsă 

a producătorilor sau prin instituirea unor 

sisteme de returnare a garanției sau prin 

orice alte măsuri pe care le consideră 

adecvate. Aceasta va avea un impact direct 

și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra 

calității materialelor colectate și asupra 

calității materialelor reciclate, creând 

oportunități pentru întreprinderi de 

reciclare și o piață a produselor reciclate. 

scopul. Este necesar să se promoveze 

sisteme de colectare separată mai eficiente 

și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un 

obiectiv minim de colectare separată pentru 

sticlele pentru băuturi care sunt produse 

din plastic de unică folosință. Statele 

membre ar trebui să poată atinge acest 

obiectiv minim prin stabilirea unor 

obiective de colectare separată pentru 

sticlele pentru băuturi care sunt produse 

din plastic de unică folosință în cadrul 

schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor sau prin instituirea unor 

sisteme de returnare a garanției sau prin 

orice alte măsuri pe care le consideră 

adecvate. Aceasta va avea un impact direct 

și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra 

calității materialelor colectate și asupra 

calității materialelor reciclate, creând 

oportunități pentru întreprinderi de 

reciclare și o piață a produselor reciclate. 

Or. en 

Justificare 

Alte articole decât cele plastice care nu sunt incluse în sistemele de colectare sunt mai puțin 

persistente, șansele ca ele să se degradeze sunt mai mari și astfel este mai puțin probabil ca 

ele să se acumuleze sub formă de deșeuri pe plajă sau în mediul marin. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În conformitate cu punctul 22 din 

Acordul interinstituțional între 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze 

o evaluare a prezentei directive. Această 

evaluare ar trebui să se bazeze pe 

experiența acumulată și pe datele colectate 

în cursul punerii în aplicare a directivei și 

(22) În conformitate cu punctul 22 din 

Acordul interinstituțional între 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze 

o evaluare a prezentei directive. Această 

evaluare ar trebui să se bazeze pe 

experiența acumulată și pe datele colectate 

în cursul punerii în aplicare a directivei și 
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pe baza datelor colectate în temeiul 

Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 

2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui 

să ofere baza pentru o analiză a posibilelor 

măsuri suplimentare și, având în vedere 

monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, 

pentru o evaluare a necesității de a revizui 

anexa care enumeră produsele din plastic 

de unică folosință. De asemenea, evaluarea 

ar trebui să analizeze dacă progresul 

științific și tehnic care s-a realizat între 

timp, inclusiv elaborarea de materiale 

biodegradabile și elaborarea de criterii sau 

a unui standard pentru biodegradabilitatea 

materialelor plastice în mediul marin, astfel 

cum este prevăzut în Strategia europeană 

pentru materialele plastice, permite 

stabilirea unui standard pentru 

biodegradarea anumitor produse din plastic 

de unică folosință în mediul marin. 

Standardul respectiv ar include un 

standard pentru a testa dacă, ca urmare a 

descompunerii fizice și biologice în mediul 

marin, materialele plastice s-ar 

descompune complet în dioxid de carbon 

(CO2), biomasă și apă într-o perioadă de 

timp suficient de scurtă pentru ca acestea 

să nu fie dăunătoare pentru viața marină 

și să nu conducă la o acumulare de 

materiale plastice în mediul înconjurător. 

În acest caz, produsele din plastic de 

unică folosință care îndeplinesc un astfel 
de standard ar putea fi exceptate de la 

interdicția de a fi introduse pe piață. Deși 

Strategia europeană pentru materialele 

plastice prevede deja măsuri în acest 

domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, 

provocările în ceea ce privește stabilirea 

unui cadru de reglementare pentru 

materiale plastice cu proprietăți 

biodegradabile, din cauza diferitelor 

condiții marine din mări. 

pe baza datelor colectate în temeiul 

Directivei 2008/56/CE sau al 

Directivei 2008/98/CE. Evaluarea 

respectivă ar trebui să ofere baza pentru o 

analiză a posibilelor măsuri suplimentare 

și, având în vedere monitorizarea 

deșeurilor marine în Uniune, pentru o 

evaluare a necesității de a revizui anexa 

care enumeră produsele din plastic de 

unică folosință. De asemenea, evaluarea ar 

trebui să analizeze dacă progresul științific 

și tehnic care s-a realizat între timp, 

inclusiv elaborarea de materiale 

biodegradabile și elaborarea de criterii sau 

a unui standard pentru biodegradabilitatea 

materialelor plastice în mediul marin, astfel 

cum este prevăzut în Strategia europeană 

pentru materialele plastice, permite 

stabilirea unui standard pentru 

biodegradarea anumitor produse din plastic 

de unică folosință în mediul marin. Dar 

ținând cont de faptul că biodegradarea 

este o opțiune la sfârșitul ciclului de viață 

și duce în sine la eliminarea produselor de 

unică folosință care se descompun apoi 

într-un ritm diferit, în funcție de mediul 

înconjurător pe care îl poluează, și care 

pot afecta animalele și viața marină, 

elaborarea de criterii sau a unui standard 

pentru biodegrabilitate în mediul marin nu 

se poate încadra printre viitoare exceptări 

din cadrul prezentei directive. Obiectivul 

prezentei directive este de a preveni și a 

reduce impactul anumitor produse din 

plastic asupra mediului și asupra sănătății 

umane, precum și de a promova tranziția 

la o economie circulară, susținută de 

sistemele de reutilizare sau reciclare. Deși 

Strategia europeană pentru materialele 

plastice prevede deja măsuri în acest 

domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, 

provocările în ceea ce privește stabilirea 

unui cadru de reglementare pentru 

materiale plastice cu proprietăți 

biodegradabile, din cauza diferitelor 

condiții marine din mări. 

__________________ __________________ 

48 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 48 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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Or. en 

Justificare 

Exceptarea materialelor plastice biodegradabile în această directivă contravine scopului și 

naturii textului, și anume de a proteja mediul înconjurător, inclusiv viața și sănătatea marină. 

Susținerea fabricării de produse de unică folosință care se descompun în mediul înconjurător 

și care pot fi ingerate de orice animal, fără a ști precis cât de sigure sunt, împiedică 

concretizarea obiectivelor prezentei directive. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Întrucât obiectivele prezentei 

directive, și anume prevenirea și reducerea 

impactului anumitor produse din plastic de 

unică folosință și al echipamentelor de 

pescuit care conțin plastic asupra mediului, 

promovarea tranziției către o economie 

circulară, inclusiv promovarea unor modele 

de afaceri, produse și materiale inovatoare, 

contribuind astfel la funcționarea eficientă 

a pieței interne, nu pot fi realizate de statele 

membre într-o măsură suficientă, ci mai 

degrabă, datorită anvergurii și efectelor 

prezentei directive, pot fi realizate mai bine 

la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut 

la articolul menționat, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestor obiective, 

(25) Întrucât obiectivele prezentei 

directive, și anume prevenirea și reducerea 

impactului anumitor produse din plastic de 

unică folosință și al echipamentelor de 

pescuit care conțin plastic asupra mediului 

și asupra sănătății umane, promovarea 

tranziției către o economie circulară, 

inclusiv promovarea unor modele de 

afaceri, produse și materiale inovatoare, 

contribuind astfel la funcționarea eficientă 

a pieței interne, nu pot fi realizate de statele 

membre într-o măsură suficientă, ci mai 

degrabă, datorită anvergurii și efectelor 

prezentei directive, pot fi realizate mai bine 

la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut 

la articolul menționat, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestor obiective. 

Or. en 

Justificare 

Această modificare este în conformitate cu articolul 1 care recunoaște că impactul asupra 

sănătății reprezintă o îngrijorare. 
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Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivul prezentei directive este de a 

preveni și a reduce impactul anumitor 

produse din plastic asupra mediului, în 

special asupra mediului acvatic, și asupra 

sănătății umane, precum și de a promova 

tranziția la o economie circulară cu modele 

de afaceri, produse și materiale inovatoare, 

contribuind astfel la funcționarea eficientă 

a pieței interne. 

Obiectivul prezentei directive este de a 

preveni și a reduce impactul produselor 

din plastic asupra mediului, în special 

asupra mediului acvatic, și asupra sănătății 

umane, precum și de a promova tranziția la 

o economie circulară netoxică cu modele 

de afaceri, produse și materiale inovatoare 

netoxice, contribuind astfel la funcționarea 

eficientă a pieței interne. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a reduce impactul asupra sănătății, obiectivul trebuie să fie caracterul netoxic. Acesta 

este în conformitate cu dorința de a avea un viitor netoxic, așa cum s-a legiferat și planificat 

deja în unele state membre. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă măsurile necesare 

pentru a realiza o reducere semnificativă a 

consumului de produse din plastic de unică 

folosință enumerate în partea A din anexă 

pe teritoriul lor până la … [șase ani de la 

data-limită pentru transpunerea prezentei 

directive]. 

Statele membre adoptă măsurile necesare 

pentru a realiza pe teritoriul lor o reducere 

de 50 % a consumului de produse din 

plastic de unică folosință enumerate în 

partea A din anexă până în 2025 și o 

reducere de 80 % până în 2030. 

Or. en 

Justificare 

Directiva (UE) 2015/720 privind pungile din plastic stabilește, de asemenea, obiective clare 

comune, dar oferă statelor membre libertatea de a decide cum să le îndeplinească. Acest 
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lucru a condus la reducerea semnificativă a utilizării pungilor din plastic subțiri. De 

exemplu, în Irlanda, pe parcursul unui an, s-a redus cu 90 % folosirea pungilor. Aceste 

produse sunt importate în Europa în mare parte și din ce în ce mai mult din regiunea Asia-

Pacific. Statele membre au luat deja măsuri împotriva acestor produse: Franța a interzis 

paharele din plastic și măsuri similare sunt avute în vedere în Insulele Baleare și în regiunea 

Navarra din Spania. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Astfel de măsuri pot include obiective 

naționale de reducere a consumului, măsuri 

care să asigure că la punctul de vânzare 

către consumatorul final sunt puse la 

dispoziție alternative reutilizabile la 

produsele respective, instrumente 

economice precum asigurarea faptului că 

produsele din plastic de unică folosință nu 

sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare 

către consumatorul final. Măsurile 

respective pot varia în funcție de impactul 

asupra mediului al produselor menționate 

în primul paragraf. 

Astfel de măsuri pot include obiective 

naționale de reducere a consumului, măsuri 

care să asigure că la punctul de vânzare 

către consumatorul final sunt puse la 

dispoziție alternative reutilizabile la 

produsele respective, instrumente 

economice precum asigurarea faptului că 

produsele din plastic de unică folosință nu 

sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare 

către consumatorul final sau restricții de 

introducere pe piață. Măsurile respective 

pot varia în funcție de impactul asupra 

mediului sau asupra sănătății al 

produselor menționate la primul paragraf. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia poate adopta un act de 

punere în aplicare care să stabilească 

metodologia pentru calcularea și 

verificarea reducerii semnificative a 

consumului de produse din plastic de unică 

folosință menționate la alineatul (1). Actul 

de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

2. Comisia adoptă un act de punere în 

aplicare care să stabilească metodologia 

pentru calcularea și verificarea reducerii 

semnificative a consumului de produse din 

plastic de unică folosință menționate la 

alineatul (1). Actul de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 16 



 

PA\1157360RO.docx 15/20 PE623.923v01-00 

 RO 

menționată la articolul 16 alineatul (2). alineatul (2) în termen de doi ani de la 

intrare în vigoare a prezentei directive. 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

fiecare produs din plastic de unică folosință 

prevăzut în partea D din anexă care este 

introdus pe piață poartă un marcaj clar, 

lizibil și indelebil, informând consumatorii 

cu privire la unul sau mai multe dintre 

următoarele aspecte: 

1. Statele membre se asigură că 

fiecare produs din plastic de unică folosință 

prevăzut în partea D din anexă care este 

introdus pe piață poartă un marcaj clar, 

lizibil și indelebil, informând consumatorii 

cu privire la următoarele aspecte: 

Or. en 

Justificare 

Este important să se furnizeze informații cu privire la toate elementele enumerate, nu numai 

asupra unuia, respectiv: prezența materialelor plastice, impactul materialelor plastice asupra 

mediului înconjurător și mijloace corespunzătoare de eliminare a deșeurilor. Acest aspect 

este important și pentru materialele plastice folosite în agricultură și alimentație, unde 

consumatorii sunt fermierii și ambalatorii. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) impactul aruncării pe domeniul 

public și al altor mijloace 

necorespunzătoare de eliminare a acestor 

produse și echipamente de pescuit care 

conțin plastic asupra mediului, în special 

asupra mediului marin. 

(b) impactul materialelor plastice 

asupra mediului înconjurător, inclusiv 

asupra solului și, în special, asupra 

mediului înconjurător marin și asupra 

sănătății umane. 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

persoanele fizice sau juridice sau 

asociațiile, organizațiile sau grupurile 

acestora, în conformitate cu legislația sau 

practica națională, au acces la o cale de 

atac în fața unei instanțe judiciare sau a 

unui organism independent sau imparțial 

instituit în conformitate cu legea, prin care 

este contestată legalitatea de fond sau de 

procedură a deciziilor, acțiunilor sau 

omisiunilor referitoare la punerea în 

aplicare a articolelor 5, 6, 7 și 8, atunci 

când este îndeplinită una dintre 

următoarele condiții: 

1. Statele membre se asigură că 

persoanele fizice sau juridice sau 

asociațiile, organizațiile sau grupurile 

acestora, în conformitate cu legislația sau 

practica națională, au acces la o cale de 

atac în fața unei instanțe judiciare sau a 

unui organism independent și imparțial 

instituit în conformitate cu legea, prin care 

este contestată legalitatea de fond sau de 

procedură a deciziilor, acțiunilor sau 

omisiunilor referitoare la punerea în 

aplicare a articolelor 4, 5, 6, 7, 8 și 9, 

atunci când este îndeplinită una dintre 

următoarele condiții: 

Or. en 

Justificare 

Articolul trebuie să includă și obligațiile prevăzute la articolul 4 (reducerea obiectivelor) și 

la articolul 9 (obiectivul de colectare separată). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia realizează o evaluare a 

prezentei directive până la … [șase ani 

după data limită pentru transpunerea 

prezentei directive]. Evaluarea se bazează 

pe informațiile disponibile în conformitate 

cu articolul 13. Statele membre furnizează 

Comisiei orice informații suplimentare 

necesare pentru evaluare și pentru 

pregătirea raportului menționat la alineatul 

1. Comisia realizează o evaluare a 

prezentei directive până la … [trei ani după 

data limită pentru transpunerea prezentei 

directive]. Evaluarea se bazează pe 

informațiile disponibile în conformitate cu 

articolul 13. Statele membre furnizează 

Comisiei orice informații suplimentare 

necesare pentru evaluare și pentru 

pregătirea raportului menționat la alineatul 
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(2). (2). 

Or. en 

Justificare 

Șase ani de la perioada de tranziție ar însemna probabil că evaluarea nu se va realiza mai 

devreme de 2027. Luând în considerare importanța și urgența problemei poluării mediului 

înconjurător și, în special, a mediului marin, trebuie să se realizeze mai rapid o evaluare a 

directivei. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) s-au realizat progrese științifice și 

tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii 

sau un standard de biodegradabilitate în 

mediul marin aplicabile produselor din 

plastic de unică folosință în sfera de 

aplicare a prezentei directive, precum și 

înlocuitori de unică folosință ai acestora, 

pentru a determina care produse nu mai 

trebuie să facă obiectul restricțiilor 

privind introducerea pe piață, după caz. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 6 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - polistirenul în toate întrebuințările 

sale, cu excepția cazurilor în care se poate 

demonstra că o utilizare specifică a 

acestui material aduce cele mai mari 

beneficii mediului înconjurător și 

societății și este colectat pentru tratarea 

deșeurilor; 
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Or. en 

Justificare 

Polistirenul expandat (EPS) se găsește de regulă în mediul înconjurător ca deșeu marin ce 

are impact asupra mediului înconjurător, impact social și economic, ca urmare a 

caracteristicilor sale de fragmentare rapidă în microplastice. Chiar dacă este posibilă 

reciclarea materialului, contaminarea alimentelor din cauza întrebuințării sale și densitatea 

sa mică fac ca reciclarea sa să nu fie viabilă din punct de vedere economic. EPS-ul este 

folosit pentru ambalare, inclusiv pentru ambalarea alimentelor; sunt disponibile alternative 

pentru astfel de întrebuințări. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – liniuța 6 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - ambalajele care conțin plastic 

utilizate pentru produsele alimentare sau 

materialele ce vin în contact cu alimentele 

(de exemplu, plicurile de ceai din plastic 

sau impregnate cu plastic) contribuie la 

încărcarea solului cu microplastice în 

urma procesului de compostare sau de 

fermentare generatoare de biogaz; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea D – liniuța 3 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - materialele plastice agricole, când 

se identifică la nivel local sau național ca 

fiind un factor ce contribuie semnificativ 

la poluarea cu materiale plastice a 

mediului înconjurător și când ratele de 

colectare scad sub 90 %; 

Or. en 
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Justificare 

Astfel, materialele plastice agricole se adaugă pe lista de produse pentru care cerințele în 

materie de comercializare vor include etichetarea sau informații pentru consumatori, în cazul 

de față, fermierii. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea E – liniuța 8 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - materialele plastice agricole, când 

se identifică la nivel local sau național ca 

fiind un factor ce contribuie semnificativ 

la poluarea cu materiale plastice a 

mediului înconjurător și când ratele de 

colectare scad sub 90 %; 

Or. en 

Justificare 

Astfel, materialele plastice agricole se adaugă pe lista de produse față de care producătorii 

își asumă o mai mare responsabilitate pentru bunurile pe care le vând, în cazul de față, către 

fermieri. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea F – liniuța 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - materialele plastice agricole, când 

se identifică la nivel local sau național ca 

fiind un factor ce contribuie semnificativ 

la poluarea cu materiale plastice a 

mediului înconjurător; 

Or. en 

Justificare 

Astfel, materialele plastice agricole se adaugă pe lista de produse pentru care statele membre 
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ar trebui să stabilească obiective de colectare separată, de exemplu în ceea ce privește 

accesul la instalațiile de eliminare sau reciclare a deșeurilor. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea G – liniuța 9 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - materialele plastice agricole, când 

se identifică la nivel local sau național ca 

fiind un factor ce contribuie semnificativ 

la poluarea cu materiale plastice a 

mediului înconjurător; 

Or. en 

Justificare 

Astfel, materialele plastice agricole se adaugă pe lista de produse în legătură cu care statele 

membre ar trebui să sensibilizeze publicul, și anume consumatorii din comunitatea agricolă. 

Se poate face acest lucru, de exemplu, prin oferirea de informații privind accesul la 

instalațiile de eliminare sau reciclare a deșeurilor. 

 


