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Subiect: Gestionarea cantităților excesive de deșeuri de plastic în urma introducerii noilor norme 
UE privind transporturile de deșeuri de plastic

La 1 ianuarie 2021, au intrat în vigoare noi norme ale UE care interzic exportul de deșeuri de plastic 
netriate din UE către țări care nu sunt membre ale OCDE (Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică). În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere enormă a producției de plastic și, prin 
urmare, a cantității de deșeuri de plastic. Doar aproximativ 30 % din deșeurile de plastic din UE sunt 
colectate în vederea reciclării. Cam jumătate din această cantitate este exportată pentru prelucrare 
ulterioară în țări din afara UE.

Având în vedere lipsa unei infrastructuri adecvate de reciclare în UE pentru a gestiona la nivel local 
deșeurile de plastic netriate rămase, există îngrijorări tot mai mari în rândul organizațiilor 
neguvernamentale de mediu cu privire la riscul ca o cantitate excesivă de deșeuri de plastic, care 
înainte ar fi fost exportate, să ajungă să fie incinerate sau aruncate în depozitele de deșeuri.

1. Cum se va asigura Comisia că statele membre gestionează cantitățile excesive de deșeuri de 
plastic care nu sunt exportate către țări terțe în moduri care nu dăunează mediului natural și 
uman?

2. Pe lângă eforturile sale importante de reducere a deșeurilor de plastic prin restricționarea folosirii 
și producției anumitor materiale plastice, plănuiește Comisia să introducă stimulente concrete 
pentru a permite investiții în noi și necesare instalații de reciclare?


