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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Prevenirea și reducerea deșeurilor marine de plastic provenite din articole din plastic de unică 

folosință (APUF) și din echipamente de pescuit care conțin plastic completează măsurile 

specifice privind microplasticele prevăzute în cadrul Strategiei UE privind materialele 

plastice. După ce a fost tratată problema pungilor de plastic în 2015, au fost identificate 10 

articole APUF și echipamente de pescuit (așa-numitele microplastice) care generează 70% din 

deșeurile marine din Europa. Este important ca UE să adopte măsuri adecvate pentru tratarea 

aspectelor de mediu ale deșeurilor marine, reducând cantitatea de materiale plastice din 

oceane și de pe țărm și acordând totodată o atenție mai mare rolului materialelor plastice în 

contextul mai larg al tranziție către o economie circulară. 

Deșeurile marine reprezintă o problemă mondială cu efecte ce depășesc cu mult frontierele 

UE, iar această provocare planetară va putea fi tratată integral numai prin intermediul unui 

acord mondial. După cum arată studiile, 80% din deșeurile marine provin din numai 20 de 

țări, în condițiile în care niciuna dintre acestea nu este stat membru al UE. Raportoarea 

solicită așadar o abordare la nivel mondial a combaterii poluării cu materiale plastice și 

solicită să se adopte de urgență măsuri la nivelul grupurilor G7 și G20, precum și să se pună 

în practică obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. De asemenea, băncile internaționale și 

investitorii internaționali ar trebui să-și axeze contribuțiile pe măsuri ce vizează reducerea 

deșeurilor marine, axându-se pe programe de gestionare a deșeurilor în cadrul economiei 

circulare. 

În plus, sensibilizarea consumatorilor constituie un element esențial pentru reducerea cu 

succes a articolelor APUF. Raportoarea este convinsă de faptul că măsurile educative și 

campaniile de sensibilizare a opiniei publice sunt esențiale pentru obținerea unor rezultate de 

durată în ceea ce privește măsurile impuse statelor membre și sectorului industrial. 

Potrivit analizelor efectuate de Comisie, se estimează că măsurile propuse de aceasta, care 

conțin interzicerea anumitor articole APUF și obiective de reducere a APUF, răspunderea 

extinsă a producătorilor, măsuri legate de faza de concepere a produselor și măsuri de 

stimulare a pescarilor să returneze echipamentele, ar avea ca rezultat o reducere a emisiilor de 

CO2 cu un echivalent de 2,6 milioane de tone și evitarea unor daune ecologice echivalente cu 

11 miliarde EUR. Costurile de asigurare a conformității suportate de întreprinderi se ridică la 

2 miliarde EUR, iar costurile de gestionare a deșeurilor la 510 milioane EUR. Consumatorii ar 

economisi aproximativ 6,5 miliarde EUR, iar un sistem de returnare a garanției sau un sistem 

echivalent i-ar costa pe consumatori 1,4 miliarde EUR suplimentare. Potrivit estimărilor 

Comisiei, costurile suplimentare suportate de sectorul pescuitului se vor ridica, în cel mai bun 

caz, la 0,16% din venituri. Totuși, Comisia nu prezintă date privind costurile legate de 

punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, care vor fi transferate integral 

consumatorului final. 

Raportoarea dorește să sublinieze că, drept principiu general, opțiunea politică de interzicere a 

anumitor tipuri de produse ar trebui avută în vedere numai în ultimă instanță. Într-adevăr, ar fi 

de preferat o abordare bazată pe ridicarea nivelului standardelor, ceea ce ar trebui să ducă la 

eliminarea treptată de pe piață a anumitor produse poluante și, totodată, ar promova 

cercetarea, dezvoltarea și inovarea în sensul unor produse reciclabile cu cheltuieli mai puține, 

biodegradabile sau inofensive. Aceste noi standarde ar trebui puse în practică într-o perioadă 

de timp rezonabilă, pentru a le permite IMM-urilor să-și adapteze modelul de afaceri, 
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deoarece marea majoritate dintre cele 50 000 de întreprinderi din sectorul transformării 

materialelor plastice din UE sunt IMM-uri. 

Combaterea deșeurilor marine poate să creeze oportunități economice. Întreprinderile pot să-și 

îmbunătățească competitivitatea prin măsuri de inovare și de cercetare și dezvoltare, 

contribuind la crearea unei economii fără emisii de dioxid de carbon și eficiente în ceea ce 

privește utilizarea resurselor. Investițiile în prevenirea deșeurilor marine, în materiale, produse 

și modele de afaceri alternative și durabile pot contribui la crearea de locuri de muncă și la 

îmbunătățirea competențelor tehnice și științifice. Inițiativa de reducere a articolelor APUF 

este binevenită, însă se impune totodată o abordare echilibrată, care să asigure 

proporționalitatea acestei inițiative. 

AMENDAMENTE 

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

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

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 192 alineatul (1), 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 192 alineatul (1), precum și 

articolul 114, în ceea ce privește 

ambalajele astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (1) din Directiva 

94/62/CE, 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

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 

(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 
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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. 

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. Orice efort suplimentar în 

segmentul materialelor plastice trebuie să 

fie în conformitate și pe deplin compatibil 

cu legislația europeană privind economia 

circulară recent adoptată și să se 

încadreze în sistemul instituit prin 

legislația menționată. 

__________________ __________________ 

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 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)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)28 final]. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Legislația UE privind deșeurile, 

recent adoptată, în special Directiva 

2008/98/UE, Directiva 94/62/UE și 

Directiva 1999/31/UE, a instituit un 
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sistem complex de statistici privind 

colectarea și reciclarea deșeurilor, 

obiective clare privind reciclarea 

anumitor fluxuri de deșeuri, inclusiv a 

plasticului, și o ierarhie a deșeurilor. De 

asemenea, a stabilit stimulente pentru 

tranziția către o economie mai circulară, 

o utilizare la scară mai largă a 

materialelor reciclate, obligații pentru 

producători în conformitate cu cerințele 

minime privind răspunderea extinsă a 

producătorilor. Scopul prezentei directive 

nu este să înlocuiască acest sistem, ci să îl 

completeze prin măsuri menite să 

soluționeze problema specifică a 

deșeurilor marine. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Prosperitatea economică a Uniunii 

este indisolubil legată de sustenabilitatea 

mediului pe termen lung. Sporirea 

sustenabilității modelelor economice ale 

statelor membre poate aduce noi 

oportunități pentru inovare, 

competitivitate și crearea de locuri de 

muncă. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1c) Provocările legate de tratarea 

deșeurilor de plastic pot fi transformate 

într-o ocazie ca industria europeană să 

devină un lider mondial în ceea ce 

privește furnizarea de soluții pentru 
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tranziția către o economie circulară. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Abordările circulare care acordă 

prioritate produselor reutilizabile și 

sistemelor de reutilizare vor conduce la o 

reducere a cantității de deșeuri generate, iar 

o astfel de prevenire este în vârful ierarhiei 

deșeurilor astfel cum este consacrată la 

articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului34. 

Astfel de abordări sunt, de asemenea, în 

conformitate cu obiectivul de dezvoltare 

durabilă nr. 12 al ONU35 de asigurare a 

unor modele de consum și de producție 

durabile. 

(2) Abordările circulare care acordă 

prioritate produselor reutilizabile și 

sistemelor de reutilizare, precum măsurii 

în care pot fi reciclate produsele, vor 

conduce la o reducere a cantității de 

deșeuri generate, iar o astfel de prevenire 

este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum 

este consacrată la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului34. Astfel de abordări sunt, de 

asemenea, în conformitate cu obiectivul de 

dezvoltare durabilă nr. 12 al ONU35 de 

asigurare a unor modele de consum și de 

producție durabile. 

_________________ _________________ 

34 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). 

34 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). 

35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

adoptată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite la 25 

septembrie 2015. 

35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

adoptată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite la 25 

septembrie 2015. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Deșeurile marine prezintă un 

caracter transfrontalier și sunt recunoscute 

ca o problemă globală. Reducerea 

deșeurilor marine este un factor esențial 

(3) În mările și oceanele planetei s-au 

acumulat 150 de milioane de tone de 

materiale plastice și de microplastice, 

provocând daune grave faunei și florei 
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pentru realizarea obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 al ONU care solicită 

conservarea și utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor și resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă36. Uniunea 

trebuie să își asume rolul în combaterea 

deșeurilor marine și să aibă ca scop să 

devină cea care stabilește standardele la 

nivel mondial în acest domeniu. În acest 

context, Uniunea colaborează cu parteneri 

în numeroase foruri internaționale, cum ar 

fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, 

pentru a promova acțiuni coordonate. 

Această inițiativă face parte din eforturile 

Uniunii în această privință. 

marine, climei și biodiversității mondiale. 
Deșeurile marine prezintă un caracter 

transfrontalier și sunt recunoscute ca o 

problemă globală. Reducerea deșeurilor 

marine este un factor esențial pentru 

realizarea obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 al ONU care solicită 

conservarea și utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor și resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă36. Uniunea 

trebuie să își asume rolul în combaterea 

deșeurilor marine și să aibă ca scop să 

devină cea care stabilește standardele la 

nivel mondial în acest domeniu, asigurând 

totodată pentru industria sa un mediu 

concurențial echitabil. În acest context, 

Uniunea ar trebui să le solicite 

partenerilor din cadrul forurilor 
internaționale, cum ar fi G20, G7 și 

Organizația Națiunilor Unite, să se 

angajeze să promoveze acțiuni coordonate. 

Această inițiativă face parte din eforturile 

Uniunii de reducere a deșeurilor pentru o 

economie sustenabilă. 

__________________ __________________ 

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

adoptată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite la 25 

septembrie 2015. 

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

adoptată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite la 25 

septembrie 2015. 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În ciuda eforturilor depuse de UE 

pentru diplomația din domeniul climei și 

cooperarea internațională, situația din 

anumite țări terțe rămâne alarmantă. UE 

trebuie să-și intensifice eforturile în ceea 

ce privește cooperarea internațională în 

domeniul protecției mediului. UE trebuie 

să-și îndeplinească rolul de mediator și de 

pionier în domeniul politicii de mediu și 
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de gestionare a deșeurilor. UE ar trebui 

să depună eforturi pentru a transfera 

experiențe, pentru a difuza cunoștințele și 

tehnologiile de combatere a poluării cu 

materiale plastice și pentru a face schimb 

de cele mai bune practici în ceea ce 

privește protecția mediului acvatic, 

curățirea acestuia și prevenirea poluării 

cu materiale plastice. 

 

Amendamentul  9 

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 și prezintă un risc grav pentru 

ecosistemele marine, pentru biodiversitate 

și, potențial, pentru sănătatea umană și 

animală. De asemenea, aceste produse 

afectează turismul, pescuitul și transportul 

maritim, mai ales către regiunile de coastă 

și insule. 

 

Amendamentul  10 
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Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Legislația40 și instrumentele de 

politică existente ale Uniunii oferă o serie 

de măsuri de reglementare pentru a aborda 

problema deșeurilor marine. În special, 

deșeurile de plastic constituie obiectul 

măsurilor și al obiectivelor generale ale 

Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar 

fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile 

de ambalaje din plastic41 și obiectivul 

recent adoptat în Strategia privind 

materialele plastice42 de a se asigura că 

toate ambalajele din plastic sunt reciclabile 

până în 2030. Cu toate acestea, impactul 

acestei legislații privind deșeurile marine 

nu este suficient și există diferențe în ceea 

ce privește domeniul de aplicare și nivelul 

de ambiție între măsurile luate la nivel 

național pentru a preveni și a reduce 

deșeurile marine. În plus, unele dintre 

respectivele măsuri, în special restricții de 

comercializare pentru produsele din 

plastic de unică folosință, pot crea bariere 

în calea comerțului și pot denatura 

concurența în cadrul Uniunii. 

(6) Legislația40 și instrumentele de 

politică existente ale Uniunii oferă o serie 

de măsuri de reglementare pentru a aborda 

problema deșeurilor marine. În special, 

deșeurile de plastic constituie obiectul 

măsurilor și al obiectivelor generale ale 

Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar 

fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile 

de ambalaje din plastic41 și obiectivul 

recent adoptat în Strategia privind 

materialele plastice42 de a se asigura că 

toate ambalajele din plastic sunt reciclabile 

până în 2030. 

_________________ _________________ 

40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 

2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, 

Directiva 2008/56/CE și Regulamentul 

(CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 

noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem 

comunitar de control pentru asigurarea 

respectării normelor politicii comune în 

domeniul pescuitului, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 

2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) 

nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 

2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 

509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 

1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 

1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și 

(CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, 

p. 1). 

40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 

2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, 

Directiva 2008/56/CE și Regulamentul 

(CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 

noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem 

comunitar de control pentru asigurarea 

respectării normelor politicii comune în 

domeniul pescuitului, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 

2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) 

nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 

2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 

509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 

1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 

1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și 

(CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, 

p. 1). 
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41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 decembrie 

1994 privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje (JO L 365 31.12.1994, p. 10). 

41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 decembrie 

1994 privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje (JO L 365 31.12.1994, p. 10). 

42 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]. 

42 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]. 

 

Amendamentul  11 

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, precum și la echipamentele de 

pescuit care provoacă daune semnificative 

prin poluarea mediului marin. În plus, în 

contextul tranziției către o economie 

circulară, statele membre ar trebui să 

urmărească o reducere generală a 

consumului de orice fel de produse și 

ambalaje de unică folosință, evitând însă 

orice discriminare. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Produsele din plastic de unică 

folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă 

(8) Produsele din plastic de unică 

folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă 
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de materiale plastice. Materiale plastice 

sunt definite de regulă ca materiale 

polimerice la care este posibil să fi fost 

adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar 

putea acoperi anumiți polimeri naturali. 

Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui 

să fie incluși în definiție, întrucât aceștia 

sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin 

urmare, definiția polimerului de la 

articolul 3 punctul 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului43 ar trebui 

adaptată și ar trebui să se introducă o 

definiție separată în sensul prezentei 

directive. Materialele plastice fabricate cu 

polimeri naturali modificați sau materialele 

plastice fabricate din biomaterii, materii 

prime fosile sau sintetice nu sunt prezente 

în mod natural și, prin urmare, ar trebui 

abordate în prezenta directivă. În 

consecință, definiția adaptată a materialelor 

plastice ar trebui să cuprindă articole de 

cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și 

materiale plastice biodegradabile, 

indiferent dacă acestea sunt derivate din 

biomasă și/sau urmează să se biodegradeze 

în timp. Anumite materiale polimerice nu 

pot să funcționeze ca o componentă 

structurală principală a materialelor și 

produselor finale, cum ar fi materialele de 

acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi 

polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să 

fie abordate în prezenta directivă și, prin 

urmare, nu ar trebui incluse în definiție. 

de materiale plastice. Materiale plastice 

sunt definite de regulă ca materiale 

polimerice la care este posibil să fi fost 

adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar 

putea acoperi anumiți polimeri naturali. 

Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui 

să fie incluși în definiție, întrucât aceștia 

sunt prezenți în mod natural în mediu. 

Astfel, definiția polimerului de la 

articolul 3 punctul 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului43 ar trebui 

adaptată și ar trebui să se introducă o 

definiție separată în sensul prezentei 

directive. Materialele plastice fabricate cu 

polimeri naturali modificați sau materialele 

plastice fabricate din biomaterii, materii 

prime fosile sau sintetice nu sunt prezente 

în mod natural și, prin urmare, ar trebui 

abordate în prezenta directivă. În 

consecință, definiția adaptată a materialelor 

plastice ar trebui să cuprindă articole de 

cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și 

materiale plastice biodegradabile, 

indiferent dacă acestea sunt derivate din 

biomasă și/sau urmează să se biodegradeze 

în timp. Anumite materiale polimerice nu 

pot să funcționeze ca o componentă 

structurală principală a materialelor și 

produselor finale, cum ar fi materialele de 

acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi 

polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să 

fie abordate în prezenta directivă și, prin 

urmare, nu ar trebui incluse în definiție. 

__________________ __________________ 

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

793/93 al Consiliului și a Regulamentului 

(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

793/93 al Consiliului și a Regulamentului 

(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
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93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 

L 396, 30.12.2006, p. 1) 

93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 

L 396, 30.12.2006, p. 1) 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Este necesar să se stabilească o 

definiție comune a materialelor din plastic 

biodegradabile și compostabile. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Produsele din plastic ar trebui să 

fie fabricate ținându-se seama de întreaga 

lor durată de viață. Proiectarea ecologică 

a produselor din plastic ar trebui să ia 

întotdeauna în considerare etapa de 

producție, măsura în care pot fi reciclate 

și, eventual, posibilitatea de refolosire a 

acestor produse. Producătorii ar trebui să 

fie încurajați, după caz, să utilizeze 

polimeri simpli sau compatibili pentru 

fabricarea produselor lor, pentru a 

simplifica sortarea și a crește măsura în 

care acestea pot fi reciclate, în special în 

cazul ambalajelor din plastic. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Produsele din plastic de unică (10) Produsele din plastic de unică 
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folosință ar trebui să fie abordate prin una 

sau mai multe măsuri, în funcție de diverși 

factori, cum ar fi disponibilitatea unor 

alternative adecvate și mai durabile, 

fezabilitatea schimbării modelelor de 

consum și măsura în care acestea sunt deja 

reglementate de legislația existentă a 

Uniunii. 

folosință ar trebui să fie abordate prin una 

sau mai multe măsuri, în funcție de diverși 

factori, cum ar fi disponibilitatea unor 

alternative adecvate și mai durabile, dar și 

viabile din punct de vedere economic, 

fezabilitatea schimbării modelelor de 

consum și măsura în care acestea sunt deja 

reglementate de legislația existentă a 

Uniunii. Măsurile propuse ar trebui să 

țină întotdeauna seama de evaluarea 

ciclului de viață (ECV), pentru a evita 

soluțiile incomplete care să genereze un 

impact negativ și mai puternic asupra 

diferitelor elemente ale mediului sau ale 

economiei, cum ar fi, de exemplu, 

înlocuirea materialelor plastice cu 

materiale similare fabricate din 

biomateriale fără ca să existe o evaluare 

concludentă cu privire la 

biodegradabilitatea acestor materiale, 

inclusiv în mediul acvatic. Prezenta 

directivă nu aduce atingere dispozițiilor 

Directivei 94/62/CE privind produsele din 

plastic de unică folosință care sunt 

considerate ambalaje conform definiției 

de la articolul 3 alineatul (1) din aceasta. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Observă că, pentru a trece de la o 

economie bazată pe materii prime fosile și 

având în vedere schimbările climatice, 

produsele plastice bazate pe materii prime 

biologice sunt o alternativă mai durabilă 

decât materialele plastice fabricate din 

materii prime fosile. Prin urmare, ar 

trebui introduse stimulentele care să 

încurajeze înlocuirea materialelor 

fabricate din materii prime fosile cu 

materiale biologice. Acest lucru este 

coerent cu obiectivele economiei 

circulare, ale strategiei în domeniul 

bioeconomiei și ale strategiei pentru 
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materialele plastice. Comisia ar trebui să 

ia în considerare într-o viitoare propunere 

politică includerea unor stimulente pentru 

această înlocuire, iar de exemplu în 

cadrul revizuirii Directivei privind 

achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE), 

includerea unor criterii pentru 

materialele plastice în funcție de 

compoziția lor, de nivelul lor de reciclare 

și de gradul de pericol pe care îl prezintă. 

Justificare 

Acest regulament rămâne vag cu privire la situația materialelor plastice din surse biologice. 

Avantajul utilizării materialelor din surse biologice pentru fabricarea materialelor plastice ar 

trebui recunoscut și încurajat, în special în ceea ce privește efectele pozitive ale acestor 

materiale ca o alternativă mai durabilă la materialele plastice pe bază de polimeri și 

contribuția lor la reducerea dependenței de materiile prime fosile. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru anumite produse din plastic 

de unică folosință nu există deocamdată 

alternative adecvate și mai durabile ușor 

accesibile și se preconizează că va crește 

consumul de astfel de produse din plastic 

de unică folosință. Pentru a inversa această 

tendință și a promova eforturile în direcția 

unor soluții mai durabile, statele membre ar 

trebui să fie invitate să ia măsurile necesare 

pentru a obține o reducere semnificativă a 

consumului acestor produse, fără a 

compromite igiena alimentară sau 

siguranța alimentelor, bunele practici de 

igienă, bunele practici de fabricație, 

informarea consumatorilor sau cerințele de 

trasabilitate stabilite în legislația alimentară 

a Uniunii44. 

(11) Pentru anumite produse din plastic 

de unică folosință nu există deocamdată 

alternative adecvate și mai durabile ușor 

accesibile și se preconizează că va crește 

consumul de astfel de produse din plastic 

de unică folosință. Pentru a inversa această 

tendință și a se îndrepta în direcția unor 

soluții mai durabile, statele membre ar 

trebui să fie invitate să ia măsurile necesare 

pentru a obține o reducere semnificativă a 

consumului acestor produse, fără a 

compromite igiena alimentară sau 

siguranța alimentelor, bunele practici de 

igienă, bunele practici de fabricație, 

informarea consumatorilor sau cerințele de 

trasabilitate stabilite în legislația alimentară 

a Uniunii44. Reducerea consumului total 

de produse de unică folosință este 

esențială pentru trecerea la o economie 

circulară. 
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_________________ _________________ 

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de 

stabilire a principiilor și a cerințelor 

generale ale legislației alimentare (JO L 31, 

1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) 

nr. 852/2004 privind igiena produselor 

alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind 

materialele și obiectele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare și alte acte 

legislative relevante în materie de siguranță 

alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 

13.11.2004, p. 4). 

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de 

stabilire a principiilor și a cerințelor 

generale ale legislației alimentare (JO L 31, 

1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) 

nr. 852/2004 privind igiena produselor 

alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind 

materialele și obiectele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare și alte acte 

legislative relevante în materie de siguranță 

alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 

13.11.2004, p. 4). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru alte produse din plastic de 

unică folosință există alternative adecvate, 

mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a 

limita impactul negativ al acestor produse 

asupra mediului, statele membre ar trebui 

să fie obligate să interzică introducerea lor 

pe piața Uniunii. Această măsură ar 

promova utilizarea alternativelor ușor 

accesibile și mai durabile, precum și 

soluțiile inovatoare pentru modele de 

afaceri mai durabile, alternativele de 

reutilizare și înlocuirea materialelor. 

(12) Pentru alte produse din plastic de 

unică folosință există alternative adecvate, 

mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a 

limita impactul negativ al acestor produse 

asupra mediului, statele membre ar trebui 

să fie obligate să interzică sau să limiteze 

introducerea pe piața Uniunii a produselor 

care conțin substanțe și materiale pentru 

care există efectiv alternative durabile, cu 

excepția cazului în care acestea respectă 

standardul de biodegradabilitate în 

mediul marin stabilit la nivelul UE în 

conformitate cu raportul de evaluare al 

Comisiei menționat la articolul 15 

alineatul (3) litera (c) din prezenta 

directivă. Această măsură ar promova 

utilizarea alternativelor ușor accesibile și 

mai durabile, precum și soluțiile inovatoare 

pentru modele de afaceri mai durabile, 

alternativele de reutilizare și înlocuirea 

materialelor. Ar trebui să se stabilească 

criterii specifice pentru a evalua ciclul de 

viață al unor astfel de alternative și pentru 

a stabili dacă acestea îndeplinesc cerințele 

actuale aplicate produselor din plastic de 

unică folosință, sunt conforme cu 
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legislația Uniunii privind deșeurile și 

asigură o un grad mai ridicat de 

durabilitate. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Directiva 94/62/CE, astfel cum a 

fost modificată prin Directiva (UE) 

2015/720, prevede obligația Comisiei de a 

efectua, până în mai 2017, o revizuire 

legislativă a măsurilor de reducere a 

consumului de pungi de transport din 

plastic foarte subțire, pe baza efectelor de-

a lungul ciclului de viață. Până în 

prezent, Comisia nu a efectuat această 

revizuire. Având în vedere că aceste pungi 

din plastic sunt de cele mai multe ori 

aruncate pe domeniul public, este oportun 

să se introducă măsuri de limitare a 

introducerii lor pe piață, cu excepția 

cazurilor în care utilizarea lor este strict 

necesară. Pungile de transport din plastic 

foarte subțire nu ar trebui introduse pe 

piață ca ambalaje pentru produsele 

alimentare în vrac, cu excepția cazului în 

care acestea sunt necesare din motive de 

igienă, caz în care ar trebui utilizate 

pungi din materiale plastice 

biodegradabile și compostabile, de 

exemplu pentru ambalarea alimentelor 

umede, cum ar fi carnea crudă, peștele 

sau produsele lactate. Pentru pungile de 

transport din plastic foarte subțire în 

cazul cărora nu se aplică restricția 

menționată, se aplică în continuare 

dispozițiile în vigoare introduse prin 

Directiva (UE) 2015/720. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12b) În conformitate cu ierarhia 

gestionării deșeurilor, statele membre ar 

trebui să adopte măsuri pentru 

promovarea alternativelor reutilizabile la 

materialele plastice de unică folosință, 

inclusiv prin stabilirea unor obiective, a 

unor stimulente economice, prin 

sensibilizare și prin asigurarea 

disponibilității la scară largă a 

alternativelor reutilizabile. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) În ceea ce privește raportul UNEP 

din 2016, Comisia trebuie să le solicite 

organizațiilor de standardizare europene 

să elaboreze un standard privind 

biodegradabilitatea marină.  

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Anumite produse din plastic de 

unică folosință ajung în mediul 

înconjurător ca urmare a eliminării 

neadecvate prin canale sau prin altă 

evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin 

urmare, produsele din plastic de unică 

folosință care sunt frecvent aruncate în 

canale sau eliminate în mod 

necorespunzător în alt mod ar trebui să 

respecte cerințele de marcare. Marcajul ar 

trebui să informeze consumatorii cu privire 

la opțiunile adecvate de eliminare a 

(14) Anumite produse din plastic de 

unică folosință ajung în mediul 

înconjurător ca urmare a eliminării 

neadecvate prin canale sau prin altă 

evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin 

urmare, produsele din plastic de unică 

folosință care sunt frecvent aruncate în 

canale sau eliminate în mod 

necorespunzător în alt mod ar trebui să 

respecte cerințele de marcare. Marcajul ar 

trebui să informeze consumatorii cu privire 

la opțiunile adecvate de eliminare a 
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deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a 

deșeurilor care trebuie evitate și/sau 

impactul negativ asupra mediului al 

deșeurilor ca urmare a eliminării 

neadecvate. Comisia ar trebui să fie 

împuternicită să stabilească un format 

armonizat pentru marcare și în acest scop 

ar trebui, după caz, să testeze percepția 

marcării propuse utilizând grupuri 

reprezentative de consumatori pentru a 

garanta faptul că aceasta este eficace și 

ușor de înțeles. 

deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a 

deșeurilor care trebuie evitate și/sau 

impactul negativ asupra mediului al 

deșeurilor ca urmare a eliminării 

neadecvate. Comisia, în cooperare cu 

statele membre, ar trebui să țină seama de 

acordurile voluntare sectoriale privind 

norme clare de etichetare cu scopul de a-i 

informa pe consumatori dacă produsul 

respectiv este sau nu reciclabil, de 

exemplu prin intermediul unei embleme. 

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 

stabilească un format armonizat pentru 

acest marcaj și ar trebui să testeze în acest 

scop, dacă este cazul și ținând seama de 

împrejurările specifice din statele 

membre, modul în care este perceput 

marcajul propus, utilizând grupuri 

reprezentative de consumatori, pentru a 

garanta faptul că acesta este eficace și ușor 

de înțeles. Marcajul trebuie să fie aplicat 

într-un loc vizibil de pe ambalajul 

produselor vândute utilizatorului final. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În ceea ce privește produsele din 

plastic de unică folosință pentru care nu 

sunt disponibile alternative adecvate și mai 

sustenabile, statele membre ar trebui, în 

conformitate cu principiul „poluatorul 

plătește”, să introducă, de asemenea, 

scheme de responsabilitate extinsă a 

producătorilor care să acopere cheltuielile 

de gestionare a deșeurilor și de curățare a 

deșeurilor, precum și costurile măsurilor de 

sensibilizare menite să prevină și să reducă 

astfel de deșeuri. 

(15) În ceea ce privește produsele din 

plastic de unică folosință pentru care nu 

sunt disponibile alternative adecvate și mai 

sustenabile, statele membre ar trebui, în 

conformitate cu principiul „poluatorul 

plătește”, să introducă, de asemenea, 

scheme de responsabilitate extinsă a 

producătorilor care să acopere cheltuielile 

de gestionare a deșeurilor și de curățare a 

deșeurilor, precum și costurile măsurilor de 

sensibilizare menite să prevină și să reducă 

astfel de deșeuri. În ceea ce privește 

produsele din plastic de unică folosință 

pentru care nu sunt disponibile 

alternative adecvate și mai sustenabile, 

statele membre ar trebui să introducă, de 
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asemenea, în conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește”, sisteme de 

responsabilitate extinsă a producătorilor 

care să acopere cheltuielile necesare 

pentru gestionarea deșeurilor în 

conformitate cu articolul 8 și articolul 8a 

din Directiva 2008/98/CE și cu articolul 7 

din Directiva 94/62/CE, precum și 

cheltuielile pentru colectarea deșeurilor 

de pe domeniul public și costurile aferente 

măsurilor de sensibilizare menite să 

prevină și să reducă aruncarea aceste 

deșeuri. În acest scop, trebuie luat 

totodată în considerare întregul lanț al 

consumului, iar producătorii nu pot fi 

trași la răspundere pentru 

comportamentul necorespunzător al 

consumatorilor. Ar trebui să se aplice 

principiul responsabilității comune. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) În prezent, la nivelul Uniunii nu 

există un standard științific acceptat 

privind biodegradabilitatea marină, ceea 

ce scoate în evidență necesitatea ca 

serviciile Comisiei să-i solicite de urgență 

Comitetului European de Standardizare 

să elaboreze un standard separat pentru 

biodegradabilitatea marină. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) În conformitate cu ierarhia 

gestionării deșeurilor, statele membre ar 

trebui să acorde o importanță deosebită 

informării cu privire la materialele 
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reutilizabile ca alternativă la materialele 

plastice de unică folosință. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2008/98/CE stabilește 

cerințe minime generale privind schemele 

de răspundere extinsă a producătorilor. 

Aceste cerințe ar trebui să se aplice 

schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor instituite prin prezenta 

directivă. Cu toate acestea, prezenta 

directivă stabilește cerințe suplimentare 

privind răspunderea extinsă a 

producătorilor, de exemplu cerința ca 

producătorii de anumite produse din plastic 

de unică folosință să acopere costurile de 

curățare a deșeurilor. 

(19) Directiva 2008/98/CE stabilește 

cerințe minime generale privind schemele 

de răspundere extinsă a producătorilor. 

Aceste cerințe ar trebui să se aplice 

schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor instituite prin prezenta 

directivă. Cu toate acestea, prezenta 

directivă stabilește cerințe suplimentare 

privind răspunderea extinsă a 

producătorilor, de exemplu cerința ca 

producătorii de anumite produse din plastic 

de unică folosință să acopere costurile 

măsurilor de sensibilizare și de informare 

a consumatorilor cu privire la modul 

corect de eliminare și la impactul 

deșeurilor aruncate pe domeniul public 

asupra mediului. Ar trebui să se aplice 

principiul responsabilității comune și să 

existe o cooperare mai strânsă între toate 

sectoarele vizate, inclusiv între 

producători, consumatori și sfera publică. 

 

Amendamentul  27 

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. 

(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. 
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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. 

Este necesar să se promoveze sisteme de 

colectare separată mai eficiente și ține de 

responsabilitatea statelor membre să 

stabilească un sistem de colectare cât mai 

eficient și mai adecvat pentru a realiza 

obiectivele prevăzute în Directiva 

2008/98/CE și în Directiva 94/62/UE. 

Îmbunătățirea nivelului de colectare și a 

proporției de reciclare ar putea fi 

sprijinite prin măsuri de proiectare 

ecologică, de exemplu prin încurajarea 

producătorilor să utilizeze polimeri simpli 

sau compatibili sau prin introducerea altor 

măsuri care să încurajeze producătorii să 

utilizeze materiale durabile. Aceasta va 

avea un impact pozitiv asupra ratei de 

colectare, asupra calității materialelor 

colectate și asupra calității materialelor 

reciclate, creând oportunități pentru 

întreprinderi de reciclare și pentru piața 

produselor reciclate. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Statele membre ar trebui să aibă în 

vedere introducerea unui conținut 

obligatoriu de materiale reciclate în 

anumite produse din plastic pentru a 

sprijini proporția de reciclare și piața 

materialelor reciclate. Ar trebui sprijinite 

în acest sens sinergiile dintre sectoare, 

astfel încât deșeurile provenite dintr-un 

sector să poată constitui o resursă 

valoroasă pentru un alt sector. Statele 

membre ar trebui să își îndeplinească 

responsabilitățile care le revin în 

susținerea acestor sinergii și să stimuleze 

activitățile voluntare ale producătorilor în 

domeniul prevenirii deșeurilor, al 

gestionării mai eficiente a deșeurilor și al 

reducerii poluării. 
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Amendamentul  29 

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 

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 

(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 

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 și a echipamentelor de 

pescuit 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 
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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. 

și echipamentele de pescuit 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. 

_________________ _________________ 

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

Justificare 

Pentru a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea formării deșeurilor marine, este 

nevoie în continuare de o evaluare completă a progresului tehnic și științific în privința 

tuturor produselor care ar putea ajunge în mediul marin. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Statele membre ar trebui să 

stabilească norme privind sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 

prezentei directive și să garanteze faptul că 

acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar 

trebui să fie eficace, proporționale și cu 

efect de descurajare. 

(23) Statele membre ar trebui să 

stabilească norme privind sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 

prezentei directive și să garanteze faptul că 

acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar 

trebui să fie eficace, proporționale și cu 

efect de descurajare. Consumatorii ar 

trebui să fie, în egală măsură, stimulați 

sau penalizați pentru comportamentul lor. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Este necesar ca, prin sprijinirea 

cercetării și inovării, inclusiv în cadrul 
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programului Orizont Europa, să fie 

stimulate investițiile în soluții eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor și 

circulare, cum ar fi opțiunile de prevenire 

și proiectare, diversificarea materiilor 

prime și tehnologiile inovatoare de 

reciclare precum reciclarea moleculară și 

chimică, dar și îmbunătățirea reciclării 

mecanice. Trebuie evidențiat în acest sens 

potențialul inovator al întreprinderilor 

nou-înființate. Parlamentul European 

sprijină instituirea unui program strategic 

de cercetare și inovare privind 

circularitatea materialelor, acordând o 

atenție deosebită materialelor plastice și 

materialelor care conțin materiale 

plastice, precum și ambalajelor. Va fi 

nevoie de finanțare adecvată pentru a 

stimula investițiile private. Parteneriatele 

de tip public-privat pot contribui la 

accelerarea tranziției către o economie 

circulară. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25b) Promovarea cercetării și a inovării 

este un instrument și o condiție necesară 

pentru realizarea unui lanț valoric mai 

sustenabil în sectorul ambalajelor. În 

acest scop, se recomandă consolidarea 

mecanismelor de finanțare în contextul 

instrumentelor europene de programare 

în domeniul cercetării și dezvoltării, cum 

ar fi programele-cadru ale UE pentru 

cercetare și inovare (și anume Orizont 

2020), în perspectiva viitoarei Agende 

privind inovarea și cercetarea strategică 

în domeniul materialelor plastice. 

 (Prezentul amendament ar trebui inclus ca 

un nou considerent; nu este neapărat 

important locul în care va fi introdus.) 
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Justificare 

Cercetarea și inovarea reprezintă pilonul central al sustenabilității. Având în vedere acest 

lucru, este necesar să se prevadă un sprijin și resurse adecvate pentru cercetare și inovare în 

sectorul ambalajelor pentru a sprijini industriile în cauză să atingă obiectivele stabilite în 

Strategia privind materialele plastice. 

 

 

Amendamentul  33 

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 

consolida rolul de lider al Uniunii în 

prevenirea și reducerea considerabilă a 

impactului 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 prin reducerea consumului de 

produse de unică folosință și prin 

promovarea unor modele de afaceri, 

produse și materiale sustenabile și 

inovatoare, contribuind astfel și la 

funcționarea eficientă a pieței interne. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „plastic” înseamnă un material 

constând dintr-un polimer, în sensul 

articolului 3 punctul 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să 

fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și 

care poate funcționa ca o componentă 

structurală principală a produselor finale, 

cu excepția polimerilor naturali care nu au 

fost modificați chimic; 

(1) „plastic”; un material compus 

dintr-un polimer, în sensul articolului 3 

punctul 5 din Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost 

adăugați aditivi sau alte substanțe și care 

funcționează ca principala componentă 

structurală a produselor finale, cu excepția 

polimerilor naturali care nu au fost 

modificați chimic și a materialelor pentru 

învelișuri, a vopselelor, cernelurilor și a 

adezivilor pe bază de polimeri care nu pot 
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funcționa ca principală componentă 

structurală a articolelor și produselor 

finite; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) „materiale plastice biodegradabile 

și compostabile și materiale plastice cu un 

conținutul ridicat de materii prime 

regenerabile”, în conformitate cu 

standardul european UNI EN 13432 și cu 

Directiva 94/62/CE privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje, care permit 

optimizarea gestionării deșeurilor 

biologice, reducerea impactului asupra 

mediului și stimularea dezvoltării de 

sisteme performante cu avantaje 

semnificative pe termen lung pe tot 

parcursul ciclului producție-consum-

eliminare. 

Justificare 

Aceste materiale obținute printr-o varietate de tehnologii din amidon, celuloză, uleiuri 

vegetale și din combinații ale acestora se realizează printr-un lanț integrat care respectă un 

model bioeconomic de regenerare și inovare teritorială în ceea ce privește instalațiile 

industriale. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) „materiale pentru învelișuri” 

înseamnă un strat sau mai multe straturi 

care nu pot constitui un suport, fabricate 

din plastic, conform definiției de la 

articolul 3 punctul 1 din prezenta 

directivă, aplicate pe un material sau pe 
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un obiect pentru a-i conferi proprietăți 

speciale sau pentru a-i îmbunătăți 

calitățile tehnice; 

Justificare 

În sensul prezentei directive și pentru a asigura o interpretare comună de către statele 

membre și buna funcționare a pieței unice a UE, definiția materialelor pentru învelișuri din 

prezenta directivă ar trebui să fie clar formulată, pe baza definiției deja existente în 

Regulamentul (UE) 2018/213 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 

privind materialele și obiectele din plastic. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) „pungi de transport din plastic 

foarte subțire” înseamnă pungi de 

transport din plastic cu grosimea peretelui 

mai mică de 15 microni. 

Justificare 

Pungile de transport din plastic foarte subțire ar trebui să fie definite doar pe baza grosimii 

peretelui acestora. Există deja alternative pentru produsele alimentare în vrac; nu este 

corect, așadar, că pungile de transport din plastic foarte subțire sunt necesare din motive de 

igienă sau pentru ambalarea produselor alimentare în vrac. Prin urmare, trimiterea la 

definiția de la articolul 3 din Directiva 94/62/CE nu este oportună. 

 

 

Amendamentul  38 

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 

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 
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directive]. directive]. Statele membre evaluează 

impactul social, economic și cel asupra 

mediului în vederea adoptării unor 

planuri naționale pentru realizarea 

acestei reduceri, inclusiv obiective 

cantitative specifice de reducere, 

stimulente specifice pentru sectoarele 

vizate și măsurile adoptate. Planurile 

naționale se transmit Comisiei și se 

actualizează dacă este necesar. Comisia 

poate formula recomandări cu privire la 

planurile adoptate. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

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, inclusiv prin 

finanțarea cercetării pentru găsirea unor 

soluții circulare și crearea unor sinergii 

cu fondurile UE pentru cercetare și 

investiții, instrumente economice precum 

asigurarea faptului că produsele din plastic 

de unică folosință nu sunt puse la 

dispoziție gratuit la punctul de vânzare 

către consumatorul final. Măsurile 

respective pot varia în funcție de specificul 

național și de impactul asupra mediului al 

produselor menționate la primul paragraf. 

Sunt de preferat măsurile luate de 

întreprinderi în mod voluntar, măsuri 

care ar trebui să aibă prioritate și să fie 

promovate. 
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Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) prezența materialelor plastice în 

componența produsului. 

eliminat 

Justificare 

Prezența materialelor plastice ca atare nu oferă nicio informație utilă. Materialele plastice 

ca atare nu ar trebui nici interzise, nici descurajate. 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Recipientele pentru băuturi, care 

conțin băuturi carbogazoase, sunt excluse 

din domeniul de aplicare al prezentului 

articol. 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește schemele instituite în 

conformitate cu alineatul (1), statele 

membre se asigură că producătorii de 

produse din plastic de unică folosință 

enumerate în partea E din anexă acoperă 

costurile de colectare a deșeurilor constând 

din respectivele produse din plastic de 

unică folosință și costurile de transport și 

de tratare subsecvente, inclusiv costurile 

de curățare a deșeurilor și costurile legate 

În ceea ce privește schemele instituite în 

conformitate cu alineatul (1), statele 

membre se asigură că producătorii de 

produse din plastic de unică folosință 

enumerate în partea E din anexă acoperă 

costurile de colectare a deșeurilor constând 

din respectivele produse din plastic de 

unică folosință și costurile de transport și 

de tratare subsecvente, astfel cum sunt 

definite la articolele 8 și 8a din Directiva 
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de măsurile de sensibilizare menționate la 

articolul 10 cu privire la aceste produse. 

2008/98/CE, inclusiv costurile legate de 

măsurile de sensibilizare menționate la 

articolul 10 cu privire la aceste produse. 

 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru produsele din plastic de unică 

folosință care sunt ambalaje, cerințele 

prevăzute la prezentul alineat completează 

cerințele privind schemele de răspundere 

extinsă a producătorilor prevăzute în 

Directiva 94/62/CEE și în 

Directiva 2008/98/CE. 

Pentru produsele din plastic de unică 

folosință care sunt ambalaje, cerințele 

prevăzute la prezentul alineat nu aduc 

atingere cerințelor privind schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor 

prevăzute în Directiva 94/62/CEE și în 

Directiva 2008/98/CE. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În termen de 18 luni de la 

adoptarea prezentei directive, Comisia 

adoptă acte delegate în conformitate cu 

articolul [XXX] pentru a stabili 

elementele esențiale ale schemelor de 

răspundere extinsă a producătorilor 

menționate la alineatele (1) și (2) din 

prezentul articol, pentru fiecare produs în 

parte. Printre elementele esențiale se 

numără metodele de repartizare a 

responsabilității, calcularea costurilor și 

definirea altor elemente specifice, în 

conformitate cu cerințele minime 

prevăzute de Directiva 2008/98/CE. Dacă 

este cazul, trebuie avute în vedere, de 

asemenea, cerințele Directivei 94/62/CEE. 

 

Amendamentul  45 
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Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Statele membre adoptă schemele 

de răspundere extinsă a producătorilor, 

prevăzute la alineatele (1) și (2) de la 

prezentul articol, în termen de [18 luni] de 

la adoptarea actului delegat al Comisiei 

menționat la alineatul (2a) de la prezentul 

articol. 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește schemele instituite în 

conformitate cu alineatul (3), statele 

membre se asigură că producătorii de 

echipamente de pescuit care conțin plastic 

acoperă costurile de colectare a deșeurilor 

provenite de la echipamentele de pescuit 

care conțin plastic care au fost descărcate 

în instalațiile portuare de preluare adecvate 

în conformitate cu dreptul Uniunii privind 

instalațiile portuare de preluare sau în alte 

sisteme de colectare care nu intră în 

domeniul de aplicare al dreptului Uniunii 

privind instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor, precum și transportul și tratarea 

ulterioară a acestora. Producătorii acoperă, 

de asemenea, costurile aferente măsurilor 

de sensibilizare menționate la articolul 10 

în ceea ce privește echipamentele de 

pescuit care conțin plastic. 

În ceea ce privește schemele instituite în 

conformitate cu alineatul (3), statele 

membre se asigură că producătorii de 

echipamente de pescuit care conțin plastic 

acoperă costurile suplimentare de 

colectare a deșeurilor provenite de la 

echipamentele de pescuit care conțin 

plastic care au fost descărcate în instalațiile 

portuare de preluare adecvate în 

conformitate cu dreptul Uniunii privind 

instalațiile portuare de preluare sau în alte 

sisteme de colectare care nu intră în 

domeniul de aplicare al dreptului Uniunii 

privind instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor, precum și transportul și tratarea 

ulterioară a acestora. Producătorii acoperă, 

de asemenea, costurile aferente măsurilor 

de sensibilizare menționate la articolul 10 

în ceea ce privește echipamentele de 

pescuit care conțin plastic. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 8 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 1. Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 2. Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul [XXX] se conferă 

Comisiei pe o perioadă de [cinci] ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive. Delegarea de competențe se 

prelungește în mod tacit, pentru perioade 

de timp identice, cu excepția cazului în 

care Parlamentul European sau Consiliul 

se opun unei astfel de prelungiri cel târziu 

cu trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 3. Delegarea competențelor menționată la 

articolele [XXX] poate fi revocată în orice 

moment de către Parlamentul European 

sau de către Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere 

valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 4. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 5. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului [XXX] intră în vigoare numai 

în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecțiuni în termen de două luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 
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Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a colecta separat, până în 2025, o 

cantitate de produse din plastic de unică 

folosință enumerate în partea F din anexă 

egală cu 90 %, ca greutate, din produsele 

de plastic de unică folosință introduse pe 

piață într-un anumit an. Pentru a realiza 

acest obiectiv, statele membre pot, printre 

altele: 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a atinge țintele de colectare a 

materialelor plastice și a ambalajelor de 

plastic, astfel cum se prevede în Directiva 

2008/98/UE și în Directiva 94/62/UE. 

Pentru a realiza acest obiectiv, statele 

membre pot, printre altele: 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să instituie scheme de returnare a 

garanției sau 

(a) să instituie scheme de returnare a 

garanției ori sisteme de colectare automată 

care să țină seama de condițiile locale și 

regionale sau 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să stabilească obiective de colectare 

separată pentru schemele relevante de 

răspundere extinsă a producătorilor. 

(b) să stabilească obiective de colectare 

separată pentru schemele relevante de 

răspundere extinsă a producătorilor sau 
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Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) nou: prin orice altă măsură 

considerată adecvată de către statele 

membre, de exemplu măsurile enumerate 

în anexa la Directiva 2008/98/UE. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 9a 

 Comisia Europeană elaborează orientări 

care conțin cerințe minime pentru 

instituirea sistemelor de returnare a 

garanției. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre adoptă măsuri pentru a 

informa consumatorii care utilizează 

produsele din plastic de unică folosință 

enumerate în partea B din anexă cu 

privire la motivele restricționării 

introducerii lor pe piață, înainte de 

intrarea în vigoare a acestor măsuri de 

restricționare. 

 

Amendamentul  54 
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Propunere de directivă 

Articolul 10 – paragraful 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statelor membre li se recomandă să 

instituie un sistem de stimulare și de 

penalizare a consumatorilor pentru 

comportamentul lor necorespunzător. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Coordonarea măsurilor Coordonarea măsurilor între statele 

membre 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Coordonarea măsurilor la nivel 

internațional 

 Comisia, în cooperare cu statele membre, 

depune eforturi pentru a coordona 

măsurile de reducere a impactului 

anumitor produse din plastic asupra 

mediului și de sprijinire a tranziției către 

modele economice sustenabile la nivel 

internațional. 

 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia realizează o evaluare a 

prezentei directive până la … [șase ani 

după datalimită 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 

(2). 

1. Comisia realizează o evaluare a 

prezentei directive până la … [patru 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 

(2). 

 

 

Amendamentul  58 

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. 

(c) s-au realizat progrese științifice și 

tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii 

sau un standard European 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 reducerii consumului. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Cu toate acestea, statele membre aplică 

pentru microîntreprinderi și 

întreprinderile mici și mijlocii, conform 

definiției Comisiei pentru IMM-uri 

valabile la data intrării în vigoare, 

măsurile necesare pentru a se asigura 

respectarea articolului 5 și a articolului 7 
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alineatul (1) începând cu ... [3 ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive] și a articolului 6 alineatul (1) 

începând cu … [4 ani de la data intrării în 

vigoare a standardelor armonizate 

menționate la articolul 6 alineatul (3) din 

prezenta directivă]. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre adoptă schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor 

necesare pentru respectarea articolului 8 

alineatele (1) și (2), în conformitate cu 

dispozițiile articolului respectiv. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A – subtitlul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Șervețele umede, și anume șervețele 

preumezite de îngrijire personală, de uz 

casnic și industrial 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A – liniuța 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Sticle pentru băuturi 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

B Produse din plastic de unică 

folosință reglementate de articolul 5 

privind restricțiile referitoare la 

introducerea pe piață 

eliminat 

– Bețișoare pentru urechi, cu excepția 

tampoanelor destinate și utilizate în 

scopuri medicale 

 

– Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, 

bețișoare chinezești) 

 

– Farfurii  

– Paie, cu excepția paielor destinate și 

utilizate în scopuri medicale 

 

– Agitatoare pentru băuturi  

– Bețe care se atașează baloanelor sau 

care sprijină baloane, cu excepția 

baloanelor de uz industrial sau pentru 

alte utilizări și aplicații profesionale, care 

nu sunt distribuite consumatorilor, 

inclusiv mecanismele acestor bețe 

 

Justificare 

În conformitate cu principiul proporționalității, limitările trebuie aplicate numai în ultimă 

instanță. Comisia trebuie să acorde prioritate colectării deșeurilor și gestionării 

corespunzătoare a acestora, acestea fiind cele mai adecvate mijloace de prevenire a 

aruncării de gunoaie pe domeniul public. De asemenea, IIA nu prevede introducerea unor 

astfel de limitări care nu au fost luate în considerare în etapa de consultare publică. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Anexa I – partea D – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Baloane, cu excepția baloanelor de uz 

industrial sau pentru alte utilizări și 

aplicații profesionale, care nu sunt 

distribuite consumatorilor 

eliminat 
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Justificare 

A se vedea articolul 7. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Scutece de unică folosință 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Scutece de unică folosință 
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