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prevenirea poluării cu deșeuri provenite din ambalaje

1. Rezumatul petiției

Având în vedere creșterea constantă a cantității de deșeuri provenite din ambalaje, petiționarul 
solicită o politică mai bună în ceea ce privește prevenirea deșeurilor din ambalaje, refolosirea 
deșeurilor din ambalaje și folosirea unor ambalaje ecologice de către producători și furnizori. 
Întrucât petiționarul consideră că dispozițiile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje nu sunt destul de cuprinzătoare, 
acesta solicită Parlamentului European să asigure adoptarea măsurilor necesare în vederea 
îmbunătățirii legislației UE privind prevenirea deșeurilor din ambalaje.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Prevenirea formării deșeurilor din ambalaje este unul dintre principalele obiective ale 
Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje („Directiva ambalaje”)1. În 
acest scop, directiva prevede că ambalajele pot fi introduse pe piață numai dacă respectă 
cerințele esențiale definite de directivă. Una dintre aceste cerințe prevede că greutatea și 
volumul ambalajelor trebuie să fie reduse la minimul necesar pentru securitatea, igiena și 
acceptarea consumatorilor de produse ambalate. Standardul armonizat EN 13428:2004 
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1 JO L 365, 31.12.1994, p.10-23.
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menționează criteriile și soluțiile tehnice de conformare cu cerința esențială pentru 
minimizarea ambalării prevăzută în directivă. Producătorii de ambalaje introduse pe piața UE 
trebuie să demonstreze conformitatea cu aceste cerințe.
Statele membre sunt responsabile pentru punerea în aplicare a Directivei ambalaje și pentru 
verificarea conformității produselor ambalate introduse pe piață cu cerințele esențiale definite 
în directivă, inclusiv cerințele de reducere la minimum a ambalajelor. Prin urmare, autoritățile 
naționale și instanțele judecătorești au competența de a interveni direct în cazurile în care 
operatorii economici nu respectă legislația națională de transpunere a Directivei ambalaje. În 
ultimii ani, au existat exemple de urmăriri penale de succes, în special în Regatul Unit, cu 
privire la neîndeplinirea cerinței privind minimizarea ambalajelor.

În plus, Directiva ambalaje solicită statelor membre să pună în aplicare măsuri suplimentare 
de prevenire, cum ar fi programe naționale de prevenire, proiecte de responsabilitate ale 
producătorilor sau măsuri fiscale.
De asemenea, Directiva ambalaje trebuie să fie privită în conjunctură cu alte inițiative. 
Directiva 2008/98/CE privind deșeurile1 consolidează dispozițiile existente de prevenire a 
deșeurilor, solicitând statelor membre să elaboreze programe naționale de prevenire a 
generării deșeurilor, inclusiv măsuri specifice de prevenire a generării deșeurilor până în 
2013. Comisia va furniza orientările pentru asistarea statelor membre în elaborarea 
programelor de prevenire a deșeurilor și va lucra la stabilirea criteriilor de referință 
corespunzătoare calitative și cantitative pentru prevenirea deșeurilor. 

În cadrul Planului de acțiune privind consumul și producția durabile2, Comisia analizează 
partea de consum și lucrează cu sectorul desfacerii cu amănuntul și cu alți actori-cheie din 
lanțul de aprovizionare și din organizațiile de consum pentru a promova achiziționarea de 
produse mai ecologice și pentru ecologizarea lanțurilor lor de aprovizionare. În acest sens, a 
fost lansat un Forum privind comerțul cu amănuntul3 care servește ca o platformă pentru 
schimbul de bune practici între comercianții cu amănuntul, în scopul de a identifica practici 
mai ecologice, inclusiv soluții pentru supra-ambalare. În special, în februarie 2011, Forumul 
privind comerțul cu amănuntul va organiza o reuniune specifică privind optimizarea 
ambalajelor și reducerea deșeurilor. Cu această ocazie, ne așteptăm ca dezbaterea între părțile-
cheie interesate să contribuie la identificarea celor mai bune practici cu scopul de a promova 
în mod voluntar ambalarea mai durabilă pe piața europeană.

Concluzii

Prevenirea deșeurilor de ambalaje constituie elementul centrul al Directivei ambalaje. Cerința 
esențială a directivei prevede că greutatea și volumul ambalajelor trebuie să fie reduse la 
minimul necesar pentru a asigura securitatea, igiena și acceptarea consumatorilor de produse 
ambalate. Standardul armonizat EN 13428:2004 prevede criteriile tehnice pentru punerea în 
aplicare a acestei cerințe. Produsele ambalate pot fi introduse pe piața UE numai dacă sunt 
conforme cu cerințele menționate mai sus. Statele membre sunt responsabile pentru 
verificarea conformității industriei cu cerințele de minimizare a ambalării prevăzute în 
directivă.
                                               
1 JO L 312, 22.11.2008, p. 3; această directivă abrogă Directiva 2006/12/CE privind deșeurile
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


