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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva oferă oportunitatea de a crea un mediu legislativ omogen și intenționează să 
garanteze certitudinea juridică producătorilor și utilizatorilor acestui tip de ambalaj foarte 
răspândit.

Modificările propuse vizează consolidarea conținutului, în special în cea ce privește 
necesitatea de a oferi certitudini legislative sectorului productiv și mediului complex al 
sarcinilor sale, care implică atât marile lanțuri de distribuție, cât și consumatorii. 

În ciuda complexității pieței pungilor de plastic, măsura acoperă perfect marea parte a 
utilizărilor acestui tip de ambalaj de transport, care se divide în două domenii majore: unul 
mai cunoscut și utilizat pe scară largă, al produselor cu o grosime între 11 și 50 de microni, 
reprezentat de bine-cunoscutele pungi de cumpărături și celălalt, mai specific, dar la fel de 
important, al așa-numitor pungi „ultra-light”, cu o grosime între 1 și 10 microni, destinate în 
primul rând ambalării fructelor și legumelor vândute.

În ceea ce privește pungile cu dimensiuni între 11 și 49 de microni, sunt aplicabile fie cadrul 
general, fie obiectivul reducerii graduale a răspândirii ambalajelor de plastic. Remarcăm că 
ambalajele a căror mărime și greutate se încadrează în această categorie, dar care sunt 
conforme cu standardul EN 13432 (2002), sunt în mod coerent excluse din directivă, deoarece 
nu numai că pot fi folosite pentru transportarea mărfurilor de la punctul de vânzare, dar pot fi 
utilizate ulterior și ca saci pentru deșeuri organice, în conformitate cu actuala Directivă-cadru 
europeană privind deșeurile 2008/432/CE.

În ceea ce privește produsele cu o grosime între 1 și 10 microni, se recunoaște funcția specială 
a ambalajelor pentru legumele și fructele vândute în vrac, subliniindu-se importanța acestui 
tip de ambalaj, care constituie o alternativă la supra-ambalare, garantând totodată respectarea 
tuturor normelor de igienă de bază necesare pentru vânzarea produselor alimentare în vrac. 
Considerăm că obiectivul reducerii acestui tip de ambalaj „en detail” ar trebui realizat într-o 
perioadă care să permită optimizarea substituirii cu un alt tip de material, de tip biodegradabil 
și transformabil în compost.

Comisia Europeană, în Comunicarea sa actualizată privind politica industrială (COM 
2012/582), intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea 
economiei”, include deja produsele biologice printre liniile prioritare de intervenție în 
sprijinul dezvoltării industriei europene. In special, Comisia susține că: „Bioindustriile 
utilizează resurse regenerabile sau aplică metode cu o bază ecologică în procesele lor de 
producție. Produsele ecologice oferă diferite avantaje, atât pentru competitivitatea industrială, 
cât și pentru mediu.” Sau: „creșterea volumului bioproduselor chimice în UE (inclusiv a 
bioplasticelor, lubrifianților biodegradabili, biosolvenților, agenților tensioactivi ecologici și a 
materiilor prime chimice) va fi de 5,3 % pe an până în 2020, reprezentând o valoare de piață 
de 40 de miliarde EUR și peste 90 000 de locuri de muncă numai în industria biochimică.”
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive7. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
semnificativ consumul pungilor de 
transport din plastic cu o grosime mai mică 
de 50 de microni în conformitate cu 
obiectivele generale ale politicii Uniunii în 
materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor 
aplicată de Uniune, astfel cum este 
prevăzută în Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE. Această 
reducere ar trebui să fie, de asemenea, 
efectuată într-un mod care distinge între 
pungi subțiri și foarte subțiri de transport, 
cu un ritm care să permită găsirea pe 
piață a unor soluții viabile de ambalare 
alternativă pentru pungile de transport 
foarte subțiri, care să satisfacă în 
continuare așteptările consumatorilor în 
ceea ce privește igiena și prospețimea, 
astfel încât să se evite riscul ca această 
reducere să conducă la supra-ambalare, 
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în măsura în care industria caută să 
protejeze produsul la sursă.

__________________ __________________
7 JO L 312, 22.11.2008, p. 3. 7 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre ar trebui să implice
utilizarea unor prelevări, care s-au dovedit 
deosebit de eficace în reducerea utilizării 
pungilor de transport din plastic. Statele 
membre trebuie să se asigure că 
vânzătorii cu amănuntul nu oferă gratuit 
pungi de plastic, cu excepția pungilor de 
plastic subțiri care sunt conforme cu 
standardul EN 13432 (2002) și care pot fi 
reutilizate ca recipiente pentru deșeuri 
organice, în conformitate cu Directiva 
Europeană 2008/98/CE privind deșeurile. 
Statele membre ar trebui să poată utiliza 
instrumente economice, cum ar fi taxele, 
precum și restricții privind introducerea pe 
piață, cum ar fi interdicțiile, prin derogare 
de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, 
sub rezerva cerințelor prevăzute la 
articolele 34-36 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pungile de transport din plastic 
foarte subțiri folosite pentru ambalarea 
alimentelor umide, în vrac și neambalate, 
cum ar fi carnea crudă, peștele și 
produsele lactate, sunt necesare pentru a 
asigura igiena alimentelor și ar trebui, 
prin urmare, să fie excluse din obiectivul 
de reducere al prezentei directive. 

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Pungile de transport din plastic 
foarte subțiri folosite pentru ambalarea 
alimentelor uscate în vrac neambalate, 
cum ar fi fructele, legumele și produsele 
zaharoase, nu îndeplinesc numai funcția 
de a transporta aceste produse. Totuși, 
acest tip de pungi pot contribui în mod 
semnificativ la crearea de deșeuri. Prin 
urmare, acestea ar trebui să fie reduse 
sau înlocuite treptat cu ambalaje fabricate 
din materiale biologice pe bază și 
transformabile în compost, care provin 
din surse ecologice, sau de hârtie 
reciclată, atât timp cât acest lucru se face 
într-un mod și cu un ritm care să permită 
găsirea pe piață a unor soluții viabile de 
ambalare alternativă, pentru a evita 
consecința supra-ambalării la sursă.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu ar trebui 
să ducă la o creștere globală a generării de 
ambalaje.

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu ar trebui 
să ducă la o creștere globală a generării de 
ambalaje și, prin urmare, orice perioadă 
de tranziție preconizată pentru reducere și 
înlocuire ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de timpul necesar adaptării 
nevoilor pieței la reducere, precum și de -
și mai important - capacitatea industriei 
ambalajelor de a furniza produse 
alternative acceptabile.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Promovarea pungilor de plastic 
ușoare și foarte ușoare conforme cu 
standardul E13432 privind produsele 
biodegradeable este în concordanță cu 
obiectivele Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind „O industrie 
europeană puternică pentru creștere și 
redresare economică” și cu eforturile 
europene de a restabilire a competitivității 
industriale și de relansare a creșterii; 
întrucât creșterea volumului de produse 
chimice ecologice ale UE până în 2020 
este estimată la 5,3% pe an, aceasta 
determină o piață în valoare de 40 de 
miliarde EUR și oferă peste 90 000 de 
locuri de muncă dacă luăm în calcul doar 
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industria biochimică.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

„pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui între 11 și 50 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 3, se introduce un nou punct 
2b:

„pungi de transport din plastic foarte 
subțiri” înseamnă pungi fabricate din 
materiale plastice precum cele definite la 
articolul 3 punctul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. 10/2011 al Comisiei*, care au 
grosimea peretelui între 1 și 10 de microni 
și care sunt furnizate consumatorilor la 
punctul de vânzare a bunurilor sau a 
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produselor.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 3, se inserează următorul 
alineat (2c):

Pungile de plastic subțiri conforme cu 
standardul EN 13432 (2002) și care pot fi 
reutilizate ca recipiente pentru deșeuri 
organice, în conformitate cu Directiva 
Europeană 2008/98/CE privind deșeurile, 
sunt excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive și o reducere 
a pungilor de plastic foarte subțiri pe 
teritoriul lor, în termen de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en


