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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Având în vedere punctele diferite de plecare ale statelor membre în ceea ce privește creșterea 

treptată a obiectivelor privind reciclarea și pregătirea pentru reutilizare, fapt care înseamnă că 

vor fi necesare grade diferite de efort pentru atingerea țintelor stabilite, este nevoie de o 

anumită flexibilitate în ceea ce privește calendarele pentru realizarea obiectivelor. 

După cum se recunoaște în propunere, multe state membre încă nu au dezvoltat complet 

infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se 

stabilească obiective clare de politică pentru a evita blocarea materialelor reciclabile în partea 

inferioară a ierarhiei deșeurilor. Fără a pune sub semnul întrebării obiectivele respective, 

pentru ca îndeplinirea lor să fie posibilă, este nevoie de un anumit grad de flexibilitate 

temporală. 

Mai mult, existența unor noi obiective, revizuite ascendent, justifică asigurarea unor noi 

resurse cu care să poată fi îndeplinite. Prin urmare, se justifică sporirea de către Uniunea 

Europeană a resurselor puse la dispoziția statelor membre pentru a le sprijini pe acestea să 

facă investițiile necesare.  

De asemenea, trebuie create condițiile și stimulentele adecvate pentru ca industria să 

considere atractivă incorporarea deșeurilor de ambalaje în procesele de producție pentru a 

realiza produse cu valoare adăugată și a economisi materii prime virgine. 

Între timp, valorificarea energetică ar trebui să rămână o opțiune viabilă pentru gestionarea 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje atunci când aceasta se justifică din punct de vedere 

tehnic, economic și ecologic. 

Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă un mijloc adecvat atât de 

prevenire a generării de deșeuri de ambalaje, cât și de creare a unor sisteme care vor garanta 

recuperarea și/sau colectarea ambalajelor folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje provenind de 

la consumator, de la alți utilizatori finali sau din fluxul de deșeuri, precum și reutilizarea sau 

valorificarea, inclusiv reciclarea, ambalajelor și/sau a deșeurilor de ambalaje colectate. 

AMENDAMENTELE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Gestionarea deșeurilor în Uniune ar 

trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a 

conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, 

(1) Gestionarea deșeurilor în Uniune ar 

trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a 

conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, 
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a proteja sănătatea umană și a asigura 

utilizarea prudentă și rațională a resurselor 

naturale, precum și pentru a promova o 

economie mai circulară. 

inclusiv a mediului marin și a faunei și 

florei sălbatice, a proteja sănătatea umană 

și a asigura utilizarea prudentă și rațională 

a resurselor naturale, precum și pentru a 

promova o economie mai circulară, a 

reduce dependența de resurse în Uniune 

și a crește eficiența utilizării acestora. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statele membre ar trebui să 

promoveze o bioeconomie sustenabilă cu 

obiectivul de a utiliza deșeurile ca resursă. 

În conformitate cu acest obiectiv, 

prevenirea generării de deșeuri este 

metoda cea mai eficientă de îmbunătățire 

a eficienței utilizării resurselor, iar statele 

membre ar trebui să ia măsuri pentru a 

preveni ambalarea inutilă și a reduce 

fabricarea și consumul de ambalaje de 

unică folosință. Statele membre ar trebui 

să poată impune limitarea accesului pe 

piață al ambalajelor inutile. Statele 

membre ar trebui să impună ca toate 

ambalajele introduse pe piață să respecte 

cerințe minime care promovează 

conceperea de ambalaje relevante pentru 

economia circulară, care ar putea include 

utilizarea de materiale reciclate și de 

materiale care implică emisii scăzute de 

gaze cu efect de seră. Comisia ar trebui să 

promoveze, după caz, elaborarea de 

standarde și orientări ale Uniunii cu 

privire la cerințele esențiale menționate în 

anexa II. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Aruncarea de gunoaie pe 

domeniul public și eliminarea 

necorespunzătoare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje au un impact 

negativ atât asupra mediului marin, cât și 

asupra economiei Uniunii și generează 

riscuri inutile pentru sănătatea publică. 

Printre obiectele cel mai des întâlnite pe 

plaje se găsesc de multe ori și deșeuri de 

ambalaje, care au un impact pe termen 

lung asupra mediului, ceea ce afectează 

turismul și posibilitatea publicului de a se 

bucura de aceste areale naturale. În plus, 

deșeurile de ambalaje care ajung în 

mediul marin inversează ordinea 

priorităților în materie de ierarhie a 

deșeurilor, mai ales împiedicând 

pregătirile pentru reutilizare, reciclare 

sau alte tipuri de recuperare înainte de 

eliminarea necorespunzătoare. În vederea 

reducerii contribuției disproporționate a 

deșeurilor de ambalaje la deșeurile 

marine, ar trebui stabilit un obiectiv 

obligatoriu, sprijinit de măsuri specifice 

adoptate de statele membre. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Printr-o majorare progresivă a 

obiectivelor existente privind pregătirea 

pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor de 

ambalaje, ar trebui să se asigure faptul că 

materialele valoroase din punct de vedere 

economic pe care le conțin deșeurile sunt 

valorificate în mod progresiv și eficace 

prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în 

conformitate cu ierarhia deșeurilor. Astfel 

ar trebui să se asigure faptul că materialele 

valoroase din punct de vedere economic pe 

care le conțin deșeurile sunt reintroduse în 

(5) Printr-o majorare progresivă a 

obiectivelor existente privind pregătirea 

pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor de 

ambalaje, ar trebui să se asigure faptul că 

materialele valoroase din punct de vedere 

economic pe care le conțin deșeurile sunt 

valorificate în mod progresiv și eficace 

prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în 

conformitate cu ierarhia deșeurilor. Astfel, 

ar trebui să se asigure faptul că materialele 

valoroase din punct de vedere economic pe 

care le conțin deșeurile sunt reintroduse în 



 

PE582.211v02-00 6/29 AD\1106291RO.docx 

RO 

economia europeană, realizându-se astfel 

progrese în ceea ce privește punerea în 

aplicare a Inițiativei privind materiile 

prime15 și crearea unei economii circulare. 

economia europeană, realizându-se astfel 

progrese în ceea ce privește punerea în 

aplicare a Inițiativei privind materiile 

prime15 și crearea unei economii circulare, 

precum și, în cazul materialelor pentru 

ambalaje, fără a aduce atingere 

siguranței alimentare, sănătății 

consumatorilor și materialelor care intră 

în contact cu alimentele. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013)0442. 15 COM(2013)0442. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) În același timp, trebuie create 

condițiile și stimulentele adecvate pentru 

ca industria să considere atractivă 

incorporarea deșeurilor de ambalaje în 

procesele sale de producție pentru a 

realiza produse cu valoare adăugată și a 

economisi materii prime virgine. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Multe state membre încă nu au 

dezvoltat complet infrastructura necesară 

în materie de gestionare a deșeurilor. Prin 

urmare, este esențial să se stabilească 

obiective clare de politică pentru a evita 

blocarea materialelor reciclabile în partea 

inferioară a ierarhiei deșeurilor. 

(6) Multe state membre încă nu au 

dezvoltat complet infrastructura necesară 

în materie de gestionare a deșeurilor în 

vederea reciclării. Prin urmare, este 

esențial să se stabilească obiective clare de 

politică în vederea construirii de instalații 

de tratare a deșeurilor și de instalații 

necesare pentru prevenire, reutilizare și 

reciclare, pentru a evita blocarea 

materialelor reciclabile în partea inferioară 

a ierarhiei deșeurilor, precum și să se 

instituie stimulente pentru investiții într-o 
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infrastructură inovatoare de gestionare a 

deșeurilor în vederea reciclării. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Colectarea și reciclarea uleiurilor 

uzate ar avea beneficii economice și 

ecologice considerabile din perspectiva 

asigurării aprovizionării cu materii prime, 

a tranziției către o economie circulară și a 

contribuției la reducerea dependenței de 

aprovizionarea cu țiței. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Având în vedere că Directivele 

2008/98/CE și 1999/31/CE prevăd atât 

obiective privind reciclarea, cât și restricții 

privind depozitarea deșeurilor, obiectivele 

la nivelul Uniunii privind valorificarea 

energetică și obiectivele privind reciclarea 

deșeurilor de ambalaje prevăzute în 

Directiva 94/62/CE nu mai sunt necesare. 

(7) Având în vedere că Directivele 

2008/98/CE și 1999/31/CE prevăd atât 

obiective privind reciclarea, cât și restricții 

privind depozitarea deșeurilor, obiectivele 

la nivelul Uniunii privind valorificarea 

energetică și obiectivele privind reciclarea 

deșeurilor de ambalaje prevăzute în 

Directiva 94/62/CE nu mai sunt necesare. 

Cu toate acestea, valorificarea energetică 

ar putea reprezenta în continuare o 

opțiune pentru gestionarea ambalajelor și 

a deșeurilor de ambalaje numai atunci 

când se justifică din punct de vedere 

tehnic, economic și ecologic, fapt care va 

necesita realizarea unei evaluări atente a 

impactului asupra mediului, care să 

analizeze impactul asupra mediului al 

ambalajelor în toate etapele. 
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Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7а) Strategiile naționale ale statelor 

membre ar trebui să includă 

sensibilizarea publicului, sub forma 

diferitelor stimulente și beneficii derivate 

din produsele realizate din deșeuri 

reciclate, demers care va încuraja 

investițiile în sectorul produselor 

reciclate. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prezenta directivă stabilește 

obiective pe termen lung pentru politica de 

gestionare a deșeurilor a Uniunii și dă 

agenților economici și statelor membre o 

orientare clară în ceea ce privește 

investițiile necesare în vederea atingerii 

obiectivelor directivei. În elaborarea 

strategiilor lor naționale de gestionare a 

deșeurilor și în planificarea investițiilor în 

infrastructura de gestionare a deșeurilor, 

statele membre ar trebui să utilizeze 

judicios fondurile structurale și de investiții 

europene, în conformitate cu ierarhia 

deșeurilor, promovând prevenirea, 

reutilizarea și reciclarea. 

(8) Prezenta directivă stabilește 

obiective pe termen lung pentru politica de 

gestionare a deșeurilor a Uniunii și dă 

agenților economici și statelor membre o 

orientare clară în ceea ce privește 

investițiile necesare în vederea atingerii 

obiectivelor directivei. În elaborarea 

strategiilor lor naționale de gestionare a 

deșeurilor și în planificarea investițiilor în 

infrastructura de gestionare a deșeurilor, 

statele membre ar trebui să utilizeze 

judicios fondurile structurale și de investiții 

europene, în conformitate cu ierarhia 

deșeurilor, promovând, ca prioritate, 

prevenirea și reutilizarea, urmate de 

reciclare. Fondurile structurale și de 

investiții europene nu ar trebui utilizate 

pentru finanțarea incineratoarelor sau a 

depozitelor de deșeuri. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Colectarea separată ar trebui, de 

asemenea, consolidată în continuare în 

ceea ce privește ambalajele și deșeurile de 

ambalaje. Totuși, ar putea fi făcute 

excepții dacă evaluarea ciclului de viață 

constată beneficii pentru mediu. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a calcula dacă obiectivele 

privind pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea sunt atinse, statele membre ar 

trebui să poată lua în considerare produsele 

și componentele care sunt pregătite pentru 

reutilizare de către operatori recunoscuți 

care se ocupă de pregătirea pentru 

reutilizare și de către scheme recunoscute 

de returnare a garanției. Pentru a asigura 

condiții armonizate pentru aceste calcule, 

Comisia va adopta norme detaliate privind 

determinarea operatorilor recunoscuți care 

se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și 

a sistemelor recunoscute de returnare a 

garanției, precum și privind culegerea, 

verificarea și raportarea datelor. 

(11) Pentru a calcula dacă obiectivele 

privind pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea sunt atinse, statele membre ar 

trebui să poată lua în considerare produsele 

și componentele care sunt pregătite pentru 

reutilizare de către operatori recunoscuți 

care se ocupă de pregătirea pentru 

reutilizare, de către scheme recunoscute de 

returnare a garanției și de către operatorii 

de reciclare. Pentru a asigura condiții 

armonizate pentru aceste calcule, Comisia 

va adopta norme detaliate privind 

determinarea operatorilor recunoscuți care 

se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și 

a sistemelor recunoscute de returnare a 

garanției, precum și privind culegerea, 

verificarea și raportarea datelor. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a asigura fiabilitatea datelor 

colectate privind pregătirea pentru 

reutilizare, este esențial să se stabilească 

norme comune pentru raportare. În mod 

similar, este important să se stabilească mai 

(12) Pentru a asigura fiabilitatea datelor 

colectate privind pregătirea pentru 

reutilizare, este esențial să se stabilească 

norme comune pentru raportare. Datele ar 

trebui culese în conformitate cu 
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exact normele conform cărora statele 

membre trebuie să raporteze ceea ce se 

reciclează efectiv și poate fi luat în calcul 

în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 

în materie de reciclare. În acest sens, ca 

regulă generală, raportarea privind 

realizarea obiectivelor de reciclare trebuie 

să se bazeze pe contribuția la procesul de 

reciclare final. Pentru a limita sarcina 

administrativă, ar trebui să se permită 

statelor membre, în condiții stricte, să 

raporteze ratele de reciclare pe baza 

deșeurilor care ies din instalațiile de 

sortare. Pierderile în greutate ale 

materialelor sau substanțelor ca urmare a 

proceselor de transformare fizică și/sau 

chimică inerente procesului de reciclare 

final nu ar trebui să fie scăzute din 

greutatea deșeurilor raportate ca reciclate. 

standardele și specificațiile care sprijină 

obiectivele privind datele deschise și ar 

trebui puse la dispoziția publicului ca date 

deschise. În mod similar, este important să 

se stabilească mai exact normele conform 

cărora statele membre trebuie să raporteze 

ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat 

în calcul în ceea ce privește îndeplinirea 

obiectivelor în materie de reciclare. În 

acest sens, ca regulă generală, raportarea 

privind realizarea obiectivelor de reciclare 

trebuie să se bazeze pe contribuția la 

procesul de reciclare final. Pentru a limita 

sarcina administrativă, ar trebui să se 

permită statelor membre, în condiții stricte, 

să raporteze ratele de reciclare pe baza 

deșeurilor care ies din instalațiile de 

sortare. Pierderile în greutate ale 

materialelor sau substanțelor ca urmare a 

proceselor de transformare fizică și/sau 

chimică inerente procesului de reciclare 

final nu ar trebui să fie scăzute din 

greutatea deșeurilor raportate ca reciclate. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Datele statistice raportate de statele 

membre sunt esențiale pentru Comisie în 

vederea evaluării respectării legislației 

privind deșeurile în statele membre. 

Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea 

statisticilor ar trebui îmbunătățite prin 

introducerea unui punct de intrare unic 

pentru toate datele referitoare la deșeuri, 

prin eliminarea obligațiilor de raportare 

caduce, prin evaluarea comparativă a 

metodologilor naționale de raportare și prin 

introducerea unui raport de verificare a 

calității datelor. 

(14) Datele statistice raportate de statele 

membre sunt esențiale pentru Comisie în 

vederea evaluării respectării legislației 

privind deșeurile în statele membre. 

Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea 

statisticilor ar trebui îmbunătățite prin 

introducerea unui punct de intrare unic 

pentru toate datele referitoare la deșeuri, 

prin eliminarea obligațiilor de raportare 

caduce, prin evaluarea comparativă a 

metodologilor naționale de raportare și prin 

introducerea unui raport de verificare a 

calității datelor. Raportul de verificare a 

calității ar trebui elaborat pe baza unui 

format armonizat. 
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Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) În măsura posibilului, statele 

membre ar trebui să stimuleze utilizarea 

materialelor de tipul materialelor 

permanente care prezintă o valoare 

superioară în economia circulară 

deoarece pot fi clasificate drept materiale 

care pot fi reciclate fără pierderi de 

calitate, indiferent de frecvența cu care 

sunt supuse acestui proces. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15b) Un obiectiv important al prezentei 

directive este îmbunătățirea condițiilor de 

pe piața internă. Prin urmare, raportarea 

de către Comisie a efectelor prezentei 

directive asupra funcționării pieței interne 

este considerată o măsură importantă. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Raportarea fiabilă a datelor 

statistice privind gestionarea deșeurilor 

este esențială pentru o punere în aplicare 

eficientă și pentru asigurarea 

comparabilității datelor între statele 

membre. Prin urmare, atunci când 

întocmesc rapoartele referitoare la 

respectarea obiectivelor stabilite în 

Directiva 94/62/CE, statele membre ar 

(16) Raportarea fiabilă a datelor 

statistice privind gestionarea deșeurilor 

este esențială pentru o punere în aplicare 

eficientă și pentru asigurarea 

comparabilității datelor între statele 

membre. Prin urmare, atunci când 

întocmesc rapoartele referitoare la 

respectarea obiectivelor stabilite în 

Directiva 94/62/CE, statele membre ar 
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trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai 

recentă metodologie elaborată de Comisie 

și de institutele naționale de statistică din 

statele membre. 

trebui să aibă obligația de a utiliza o 

metodologie comună pentru culegerea și 

procesarea datelor, elaborată de Comisie 

în colaborare cu institutele naționale de 

statistică din statele membre și cu 

autoritățile naționale responsabile de 

gestionarea deșeurilor. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Întrucât obiectivele prezentei 

directive, și anume, pe de o parte, 

prevenirea impactului ambalajelor și al 

deșeurilor de ambalaje asupra mediului sau 

reducerea acestui impact, oferind astfel un 

nivel ridicat de protecție a mediului, și, pe 

de altă parte, asigurarea funcționării 

pieței interne și evitarea obstacolelor în 

calea schimburilor comerciale, precum și 

a denaturării și restrângerii concurenței 

în cadrul Uniunii, nu pot fi îndeplinite în 

mod satisfăcător de către statele membre, 

ci, având în vedere amploarea efectelor 

măsurilor, pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 

măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este enunțat la 

respectivul articol, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea acestor obiective, 

(21) Întrucât obiectivele prezentei 

directive, și anume prevenirea impactului 

ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje 

asupra mediului sau reducerea acestui 

impact, oferind astfel un nivel ridicat de 

protecție a mediului, ținând seama de 

funcționarea pieței interne, nu pot fi 

îndeplinite în mod satisfăcător de către 

statele membre, ci, având în vedere 

amploarea efectelor măsurilor, pot fi 

realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

aceasta poate adopta măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este enunțat la 

respectivul articol, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea acestor obiective, 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Statele membre ar trebui să se 

asigure că sunt îndeplinite cerințe pentru 

un nivel ridicat de securitate și sănătate în 

muncă pentru toți lucrătorii din Uniune, 

în conformitate cu legislația UE existentă 

și în funcție de riscurile specifice la care 

sunt expuși lucrătorii din anumite 

sectoare de producție, reciclare și 

gestionare a deșeurilor. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21b) În marea majoritate a cazurilor, 

utilizarea ambalajelor nu depinde de 

clientul final și nu este opțiunea acestuia, 

ci mai degrabă a producătorului. 

Schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor reprezintă un mijloc 

adecvat atât de prevenire a generării de 

deșeuri de ambalaje, cât și de creare a 

unor sisteme care vor garanta 

recuperarea și/sau colectarea ambalajelor 

folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje de 

la consumator, de la alți utilizatori finali 

sau din fluxul de deșeuri, precum și 

reutilizarea sau valorificarea, inclusiv 

reciclarea, ambalajelor și/sau a deșeurilor 

de ambalaje colectate. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Directiva 94/62/CE  

Articolul 1 – alineatul 1 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) Articolul 1 alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text:  

1. Prezenta directivă urmărește să 

armonizeze măsurile naționale privind 

gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de 

la ambalaje, pe de o parte, pentru a preveni 

orice impact al acestora asupra mediului 

din toate statele membre, precum și din țări 

terțe, sau pentru a reduce un astfel de 

impact, asigurând astfel un grad ridicat de 

protecție a mediului, și, pe de altă parte, 

pentru a asigura funcționarea pieței 

interne și pentru a evita obstacolele în 

calea comerțului și denaturarea și 

limitarea concurenței din cadrul 

Comunității. 

„1. Prezenta directivă urmărește să 

armonizeze măsurile naționale privind 

gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de 

la ambalaje pentru a preveni orice impact 

al acestora asupra mediului din toate statele 

membre, precum și din țări terțe, sau pentru 

a reduce un astfel de impact, asigurând 

astfel un grad ridicat de protecție a 

mediului, ținând seama de funcționarea 

pieței interne.”; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 3 – punctul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) se adaugă următorul punct: 

 „2a. «ambalaje din materiale biologice» 

înseamnă orice ambalaj derivat din 

materiale de origine biologică, cu excepția 

materialelor încorporate în formațiuni 

geologice și/sau fosilizate;” 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ca (nouă) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 3 – punctul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) la articolul 3 se adaugă 
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următoarea literă: 

 (12a) „ambalaj multistrat” înseamnă 

ambalaj alcătuit din mai mult de un strat 

de material. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Astfel de alte măsuri pot consta în 

programe naționale, în stimulente oferite 

prin scheme de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru reducerea la 

minimum a impactului ambalajelor asupra 

mediului sau în acțiuni similare, care sunt 

adoptate, după caz, prin consultare cu 

agenții economici și vizează reunirea și 

valorificarea multiplelor inițiative 

adoptate în statele membre în domeniul 

prevenirii. Acestea se conformează 

obiectivelor prezentei directive, astfel cum 

sunt definite la articolul 1 alineatul (1). 

Astfel de alte măsuri respectă obiectivele 

prezentei directive stabilite la articolul 1 

alineatul (1) și ale Directivei 2008/98/CE, 

și anume contribuind la o reducere 

sustenabilă a cantității de deșeuri de 

ambalaje generate, la prevenirea utilizării 

ambalajelor și la reducerea la minimum a 

impactului ambalajelor asupra mediului. 

Aceste măsuri constau în scheme de 

răspundere extinsă a producătorilor, 

astfel cum sunt definite în Directiva 

2008/98/CE, și în alte programe 

naționale, astfel cum sunt stabilite de 

statele membre. Aceste măsuri pot fi 

adoptate, după caz, în consultare cu 

operatorii economici și cu ONG-uri. Ele 

sunt concepute astfel încât să reunească 

și, în ceea ce privește prevenirea, să 

valorifice inițiativele adoptate în statele 

membre.  

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) la articolul 4 alineatul (1), se 

adaugă următoarele paragrafe: 
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 „Operatorii economici implicați în 

producerea de ambalaje din plastic 

beneficiază de următoarele stimulente 

financiare cu excepția cazului în care, 

pentru orice tip specific de ambalaje, 

autoritățile competente au stabilit că nu 

sunt fezabile din punct de vedere tehnic 

sau că prezintă un risc nerezonabil pentru 

sănătatea publică: 

 (a) producătorii de ambalaje care 

reduc nivelul coloranților utilizați pentru 

ambalajele sub formă de recipiente din 

plastic rigid pe care le introduc pe piață 

beneficiază de un nivel redus al 

contribuției financiare în cadrul 

schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor, variabil în funcție de 

cantitatea de colorant introdusă în 

ambalajul inițial din plastic rigid; 

 (b) operatorii economici care 

utilizează recipiente reutilizabile din 

plastic sau din sticlă beneficiază de un 

nivel redus al contribuției financiare în 

cadrul schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor, proporțional cu cantitatea 

de recipiente reutilizate folosite de 

operator, pe cât posibil, în cadrul 

activității sale economice. 

 Comisia adoptă acte de punere în aplicare 

necesare pentru punerea în aplicare a 

prezentului paragraf până la ... [18 luni 

de la data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 21 

alineatul (2).”; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 
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 (2b) Articolul 4 alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2.  Comisia contribuie la promovarea 

prevenirii încurajând elaborarea de norme 

europene adecvate, în conformitate cu 

articolul 10. Aceste norme trebuie să 

urmărească reducerea la minimum a 

impactului ambalajelor asupra mediului, în 

conformitate cu articolele 9 și 10. 

„2. Comisia contribuie la promovarea 

prevenirii încurajând elaborarea de norme 

europene adecvate, în conformitate cu 

articolul 10. Aceste norme trebuie să 

urmărească reducerea la minimum a 

impactului ambalajelor asupra mediului, în 

conformitate cu articolele 9 și 10, 

reducerea cantității de ambalaje și 

încetarea ambalării excesive. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2c) Articolul 4 alineatul (3) se 

înlocuiește cu următorul text: 

3.  După caz, Comisia prezintă 

propuneri privind măsuri destinate 

consolidării și completării aplicării 

cerințelor esențiale, astfel încât noile 

ambalaje să nu poată fi introduse pe piață 

decât în cazul în care producătorul a luat 

toate măsurile necesare pentru a reduce la 

minimum impactul lor asupra mediului, 

fără să aducă atingere funcțiilor esențiale 

ale acestora. 

„3. Până la 31 decembrie 2018, 

Comisia prezintă propuneri privind măsuri 

destinate consolidării și completării 

aplicării cerințelor esențiale, astfel încât 

noile ambalaje să nu poată fi introduse pe 

piață decât în cazul în care producătorul a 

luat toate măsurile necesare pentru a 

reduce la minimum impactul lor asupra 

mediului, fără să aducă atingere funcțiilor 

esențiale ale acestora. Comisia prezintă în 

special o propunere de măsuri care să 

vizeze ambalajele nereciclabile, 

ambalajele care conțin substanțe 

periculoase, ambalajele de unică folosință 

și ambalarea excesivă, precum și 

reducerea ambalării și evaluează 

posibilitatea unor restricții pe piață pentru 

aceste articole la nivelul Uniunii.” 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou) 
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Directiva 94/62/CE 

Articolul 5 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2d) articolul 5 se înlocuiește cu 

următorul text: 

Refolosirea „Reutilizarea 

Statele membre pot încuraja sistemele de 

refolosire a ambalajelor, care pot fi 

refolosite în mod ecologic, în conformitate 

cu dispozițiile tratatului. 

1. Statele membre încurajează 

sistemele de refolosire a ambalajelor, care 

pot fi refolosite în mod ecologic, în 

conformitate cu dispozițiile tratatului. 

 În special, statele membre pot sprijini 

instituirea unor sisteme de returnare a 

garanției pentru ambalajele reutilizabile, 

inclusiv prin intermediul schemelor de 

răspundere extinsă a producătorilor, și 

pot oferi stimulente adecvate 

producătorilor de ambalaje reutilizabile; 

 2. Ambalajele refolosite colectate 

printr-un sistem de returnare a garanției 

pot fi luate în calcul în ceea ce privește 

realizarea obiectivelor de prevenire 

stabilite de programele naționale de 

prevenire adoptate în conformitate cu 

criteriile prevăzute la articolul 4.” 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) cel târziu până la 31 decembrie 

2025, minimum 65 % din greutatea tuturor 

deșeurilor de ambalaje vor fi pregătite 

pentru reutilizare și reciclate; 

(f) cel târziu până la 31 decembrie 

2025, minimum 65 % din greutatea tuturor 

deșeurilor de ambalaje vor fi pregătite 

pentru reutilizare sau reciclate; 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 
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Directiva 94/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) cel târziu până la 31 decembrie 

2030, minimum 75% din greutatea tuturor 

deșeurilor de ambalaje vor fi pregătite 

pentru reutilizare și reciclate; 

(h) cel târziu până la 31 decembrie 

2030, minimum 75% din greutatea tuturor 

deșeurilor de ambalaje vor fi pregătite 

pentru reutilizare sau reciclate; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) La articolul 6, se introduce 

următorul alineat: 

 „1a. În vederea calculării obiectivelor 

stabilite la alineatul 1, după caz, 

cantitatea de deșeuri biodegradabile 

supusă tratării aerobe sau anaerobe poate 

fi considerată drept reciclată dacă în 

urma tratării rezultă compost, digestat sau 

alt material a cărui parte principală, în 

urma oricărei reprocesări suplimentare 

necesare, este utilizată ca produs, material 

sau substanță reciclată.” 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Deșeurile de ambalaje exportate din 

Uniune sunt luate în calcul în ceea ce 

privește îndeplinirea obiectivelor stabilite 

la alineatul (1) de către statul membru în 

care au fost colectate deșeurile de ambalaje 

2. Deșeurile de ambalaje exportate din 

Uniune sunt luate în calcul în ceea ce 

privește îndeplinirea obiectivelor stabilite 

la alineatul (1) de către statul membru în 

care au fost colectate deșeurile de ambalaje 
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respective numai dacă sunt îndeplinite 

cerințele de la articolul 6a alineatul (4) și 

dacă, în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului(*), exportatorul 

poate demonstra că transferurile de deșeuri 

respectă cerințele regulamentului 

menționat și că tratarea deșeurilor în afara 

Uniunii a avut loc în condiții care sunt 

echivalente cu cerințele legislației de 

mediu relevante a Uniunii. 

respective numai dacă sunt îndeplinite 

cerințele de la articolul 6a alineatul (4) și 

dacă, în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului(*), exportatorul 

demonstrează că transferurile de deșeuri 

respectă cerințele regulamentului 

menționat și că tratarea deșeurilor în afara 

Uniunii respectă condițiile prezentei 

directive și ale întregii legislații relevante 

a Uniunii în domeniul mediului, al 

sănătății și al securității în muncă. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă) 

Directiva 94/62/CE  

Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) La articolul 6, se introduce 

următorul alineat: 

 „3a. Statele membre pot opta pentru 

valorificarea energetică atunci când 

aceasta este de preferat reciclării 

materialelor din motive ecologice, tehnice 

și economice.” 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera cb (nouă) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 4 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (cb) La articolul 6, alineatul (4) se 

înlocuiește cu următorul text: 

4. Statele membre încurajează, după 

caz, în ceea ce privește producerea 

ambalajelor și a altor produse, utilizarea 

materialelor care provin din deșeuri de 

„4. Statele membre încurajează, în ceea 

ce privește producerea ambalajelor și a 

altor produse, utilizarea materialelor care 

provin din deșeuri de ambalaje reciclate, 
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ambalaje reciclate, 

(a) îmbunătățind condițiile de pe piață 

pentru aceste materiale; 

(a) îmbunătățind condițiile de pe piață 

și revizuind legislația care ar putea 

constitui un obstacol pentru utilizarea 

acestor materiale; 

(b) revizuind reglementările existente 

care împiedică utilizarea acestor materiale. 

(b) revizuind reglementările existente 

care împiedică utilizarea acestor materiale 

și asigurând un nivel înalt de protecție a 

mediului și a sănătății umane; 

 (ba) introducând stimulente fiscale și 

economice pentru încurajarea utilizării 

materialelor de ambalat reciclate și a 

criteriilor ecologice în materie de achiziții 

publice; 

 (bb) promovând materialele care, 

atunci când sunt reciclate în materiale 

care intră în contact cu alimentele, nu 

pun în pericol sănătatea umană; 

 (bc)  promovând utilizarea materialelor 

care pot fi reutilizate sau reciclate fără 

pierderi de calitate, indiferent de 

frecvența cu care sunt reutilizate sau 

reciclate.” 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) alineatele (5), (8) și (9) se elimină; (d) alineatele (5) și (9) se elimină și 

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul 

text: 

 „Ținând seama de circumstanțele 

individuale din fiecare stat membru în 

parte, Comisia evaluează punerea în 

aplicare a prezentei directive din 

perspectiva funcționării pieței interne. 

Această evaluare este realizată cel puțin o 

dată la trei ani și se înaintează un raport 

de evaluare Parlamentului European și 

Consiliului.” 
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Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 

Directiva 94/62/CE  

Articolul 6 – alineatul 11a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următorul alineat (11a): 

 „11a. Fără a aduce atingere articolului 

6b, statele membre pot, în funcție de 

situația lor specifică, să obțină derogări în 

ceea ce privește calendarul pentru 

atingerea obiectivelor stabilite la alineatul 

1 literele (f)-(i), cu condiția să se asigure o 

aliniere treptată la aceste obiective și după 

ce se ține seama de recomandările 

menționate la articolul 6b alineatul (2) 

litera (b).”; 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 6a – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) statele membre pot include 

produse și componente pregătite pentru 

reutilizare de către operatori recunoscuți 

care se ocupă de pregătirea pentru 

reutilizare sau scheme recunoscute de 

returnare a garanției. Pentru a calcula 

rata ajustată a deșeurilor de ambalaje 

pregătite pentru reutilizare și reciclate 

ținând cont de greutatea produselor și 

componentelor pregătite pentru 

reutilizare, statele membre utilizează date 

verificate provenind de la operatori și 

aplică formula prevăzută în anexa IV. 

eliminat 
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Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) la articolul 7 alineatul (1), primul 

paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

1. Statele membre trebuie să ia 

măsurile necesare în vederea stabilirii 

sistemelor astfel încât să asigure: 

„1. Statele membre iau măsurile 

necesare în vederea stabilirii sistemelor, de 

exemplu a schemelor de răspundere 

extinsă a producătorilor, astfel încât să 

asigure:” 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) se introduce următorul articol: 

 „Articolul 7a 

 Reducerea cantității de ambalaje și de 

deșeuri de ambalaje din mediul marin 

 1. Statele membre adoptă toate 

măsurile necesare pentru a reduce 

cantitatea de deșeuri de ambalaje de pe 

teritoriul lor care ajung în mediul marin. 

Măsurile respective includ toate 

elementele următoare: 

 (a) adoptarea unui obiectiv 

obligatoriu de reducere cu 50 % pentru 

deșeurile de ambalaje până în 2025 

comparativ cu nivelurile din 2015; 

 (b) crearea și utilizarea de programe 

de măsurare și monitorizare a deșeurilor 

de ambalaje care pătrund în mediul 

marin; 

 (c) adoptarea de măsuri specifice de 
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reducere a principalelor surse de deșeuri 

de ambalaje găsite în mediul marin și pe 

plaje în funcție de regiune, inclusiv 

programe de sensibilizare a publicului, 

instrumente și stimulente economice și 

restricții de introducere pe piață. 

 2. Până la data de [x] în fiecare an, 

statele membre prezintă Comisiei rapoarte 

în care menționează progresele 

înregistrate în direcția reducerii cantității 

de deșeuri de ambalaje generate pe 

teritoriul lor care ajung în mediul marin, 

inclusiv descrieri ale măsurilor adoptate 

în temeiul alineatului (1) și ale 

rezultatelor preconizate. 

 3. Comisia adoptă actele de punere în 

aplicare necesare pentru punerea în 

aplicare a prezentului articol până la ... 

[optsprezece luni de la intrarea în vigoare 

a prezentei directive]. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 21 alineatul (2).”; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5c) Articolul 8 alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2. Pentru a facilita colectarea, 

refolosirea și valorificarea, inclusiv 

reciclarea, ambalajele trebuie să conțină 

indicații privind natura materialului sau a 

materialelor de ambalaj folosite, pentru a 

permite identificarea și clasificarea în 

sectorul în cauză pe baza Deciziei 

97/129/CE(9) a Comisiei. 

„2. Pentru a facilita colectarea, 

refolosirea și valorificarea, inclusiv 

reciclarea, ambalajele conțin informații 

utile în acest sens. În special, ambalajele 

conțin indicații privind natura materialului 

sau a materialelor de ambalaj folosite, 

pentru a permite identificarea și 

clasificarea în sectorul în cauză pe baza 

Deciziei 97/129/CE(9) a Comisiei.”; 
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Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d 

Directiva 92/64/CE 

Articolul 12 – alineatul 3 b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3b. Datele raportate de statele membre 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

însoțite de un raport de verificare a calității 

și de un raport privind punerea în aplicare a 

articolului 6a alineatul (4). 

3b. Datele raportate de statele membre 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

însoțite de un raport de verificare a calității 

și de un raport privind punerea în aplicare a 

articolului 6a alineatul (4). Raportul de 

verificare a calității este elaborat 

respectând un format armonizat. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 12 – alineatul 3 c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3c. Comisia revizuiește datele raportate 

în conformitate cu prezentul articol și 

publică un raport cu privire la rezultatele 

revizuirii respective. Raportul cuprinde o 

evaluare a modului de organizare a 

culegerii datelor, a surselor de date și a 

metodologiei utilizate în statele membre, 

precum și a caracterului complet, a 

fiabilității, a actualității și a consecvenței 

datelor respective. Evaluarea poate include 

recomandări specifice de îmbunătățire. 

Raportul se întocmește o dată la trei ani. 

3c. Comisia revizuiește datele raportate 

în conformitate cu prezentul articol și 

publică un raport cu privire la rezultatele 

revizuirii respective. Raportul cuprinde o 

evaluare a modului de organizare a 

culegerii datelor, a surselor de date și a 

metodologiei utilizate în statele membre, 

precum și a caracterului complet, a 

fiabilității, a actualității și a consecvenței 

datelor respective și a disponibilității 

datelor deschise. Evaluarea poate include 

recomandări specifice de îmbunătățire. 

Raportul se întocmește o dată la trei ani. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 12 – alineatul 3 d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3d. Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare de stabilire a formatului pentru 

raportarea datelor în conformitate cu 

alineatul (3a). Respectivele acte de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 21 

alineatul (2). 

3d. Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare de stabilire a formatului pentru 

raportarea datelor în conformitate cu 

alineatul (3a) și pentru raportul de 

verificare a calității menționat la alineatul 

(3b), care sprijină obiectivele privind 

reutilizarea datelor și datele deschise. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 21 alineatul (2). 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 15 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (7a) la articolul 15, primul paragraf se 

înlocuiește cu următorul text: 

„Acționând în baza dispozițiilor specifice 

ale tratatului, Consiliul adoptă instrumente 

economice pentru a promova punerea în 

aplicare a obiectivelor prevăzute de 

prezenta directivă. În absența unor astfel de 

măsuri, statele membre pot adopta măsuri 

de punere în aplicare a acestor obiective și 

a obligațiilor ce reies din tratat, în 

conformitate cu principiile care 

reglementează politica comunitară de 

mediu, inter alia, principiul «poluatorul 

plătește».” 

„Acționând în baza dispozițiilor specifice 

ale tratatului, Consiliul adoptă instrumente 

economice pentru a promova punerea în 

aplicare a obiectivelor prevăzute de 

prezenta directivă. În absența unor astfel de 

măsuri, statele membre pot adopta măsuri 

de punere în aplicare a acestor obiective și 

a obligațiilor ce reies din tratat, în 

conformitate cu principiile care 

reglementează politica comunitară de 

mediu, inter alia, principiul «poluatorul 

plătește». Aceste măsuri pot face parte din 

scheme de răspundere extinsă a 

producătorilor, sisteme de taxare 

diferențiată în cazul ambalajelor de unică 

folosință, sisteme de plată în funcție de 

deșeurile generate și sisteme de returnare 

a garanției.” 
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Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Articolul 15a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) se introduce următorul articol: 

 „Articolul 15a 

 Cerințele generale privind schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor 

 Statele membre se asigură că schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor 

instituite în conformitate cu articolul 8 și 

articolul 8a din Directiva 2008/98/CE* se 

aplică și în cazul ambalajelor și al 

deșeurilor de ambalaje. 

 ________________ 

 * Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3).” 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful - 1 (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Anexa II – punctul 1 – liniuța 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 În anexa II punctul 1, prima liniuță se 

înlocuiește cu următorul text: 

- Ambalajul trebuie proiectat, produs 

și comercializat astfel încât să permită 

refolosirea și recuperarea sa, inclusiv 

reciclarea, și să reducă impactul său asupra 

mediului atunci când deșeurile de ambalaje 

sau reziduurile rezultate din operațiunile de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje sunt 

eliminate. 

„- Ambalajul este proiectat, produs și 

comercializat astfel încât să permită 

refolosirea și recuperarea sa, inclusiv 

reciclarea, în conformitate cu principiul 

ierarhiei gestionării deșeurilor, și să 

reducă impactul său asupra mediului atunci 

când deșeurile de ambalaje sau reziduurile 

rezultate din operațiunile de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje sunt eliminate.” 
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Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Anexă – paragraful - 1 a (nou) 

Directiva 94/62/CE 

Anexa II – punctul 3 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 În anexa II punctul 3, litera (a) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„(a) Ambalaj recuperabil prin reciclarea 

materialului  

„(a) Ambalaj recuperabil prin reciclarea 

materialului 

Ambalajul trebuie să fie fabricat astfel 

încât să permită reciclarea unui anumit 

procent din masa materialelor utilizate 

pentru fabricarea produselor vandabile, în 

conformitate cu standarde existente în 

Comunitate. Stabilirea acestui procent 

poate varia, în funcție de tipul de material 

din care s-a făcut ambalajul.” 

Ambalajul trebuie să fie fabricat astfel 

încât reciclarea să fie practică din punct 

de vedere tehnic, ecologic și economic, 

ținând seama sortarea, curățarea și scara 

formatelor și materialelor utilizate, astfel 

încât să permită reciclarea unui anumit 

procent din masa materialelor utilizate 

pentru fabricarea produselor vandabile, în 

conformitate cu standarde existente în 

Comunitate. Stabilirea acestui procent 

poate varia, în funcție de tipul de material 

din care s-a făcut ambalajul. Formatele și 

modurile de concepere a materialului care 

împiedică sortarea sau reprocesarea sunt 

înlocuite cu alternative cunoscute și 

eficace.” 
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