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Subiect: Petiția nr. 0818/2020, adresată de Daniel Hans Jan Hinkelmann, de cetățenie 
germană, privind introducerea unui moratoriu asupra fabricării de noi 
produse

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită un moratoriu asupra fabricării produselor care conțin materii prime 
naturale, pentru a proteja resursele. Fabricanții stabiliți în UE nu ar trebui să producă modele 
noi de produse existente pentru un anumit număr de ani, iar bunurile fabricate de producători 
stabiliți în afara UE nu ar trebui să fie autorizate spre import în UE pentru o anumită perioadă 
de timp, în special produsele din China și cele care utilizează componente dăunătoare pentru 
mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Comisia recunoaște faptul că, deși există o singură planetă Pământ, până în 2050 consumul 
mondial va crește până la o cotă care necesită trei planete de acest fel1. Pactul verde european2 
propune un răspuns la această provocare: o nouă strategie de creștere care are ca scop 
transformarea economiei UE în una circulară și neutră din punct de vedere climatic.

Comisia nu consideră că aplicarea unui moratoriu asupra fabricării produselor care conțin 
materii prime naturale ar reprezenta o măsură oportună pentru protecția resurselor naturale. O 

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
2 COM(2019)0640.
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astfel de strategie ar reduce creșterea economică și competitivitatea pe termen lung a UE, 
sporind totodată rata șomajului și reducând nivelul nostru de trai. 

Pactul verde european este, însă, o strategie comună care vizează separarea creșterii economice 
de utilizarea resurselor, asigurând în același timp competitivitatea pe termen lung a UE și 
includerea tuturor în acest proces.

Planul de acțiune privind economia circulară3 asigură cadrul de politici care vor asigura 
fabricarea de produse sustenabile și reducerea în paralel a deșeurilor. În 2021 Comisia va 
propune o inițiativă legislativă privind produsele sustenabile, în temeiul căreia proiectarea 
ecologică va deveni aplicabilă unei game cât mai largi de produse și va asigura realizarea 
economiei circulare.

În 2021 Comisia va propune o „Inițiativă privind aparatele electronice circulare”, în cadrul 
Directivei privind proiectarea ecologică, care va promova măsuri normative pentru aparatele 
electronice și pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), inclusiv pentru 
telefoanele mobile, tablete și calculatoarele portabile, aparatele urmând să fie concepute astfel 
încât să fie eficiente în utilizarea energiei, durabile, reparabile, modernizabile, să li se poată 
asigura întreținerea, reutilizarea și reciclarea.

În Comunicarea privind materiile prime circulare4, caracterul circular și posibilitatea de 
reciclare a materiilor prime din tehnologii cu emisii scăzute de carbon sunt prezentate ca parte 
integrantă a tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Planul de acțiune 
privind materiile prime de importanță critică prevede pentru 2021 acțiuni de cercetare și inovare 
pentru prelucrarea deșeurilor, materialele avansate și înlocuirea materialelor, precum și 
identificarea posibilelor surse de aprovizionare cu materii prime de importanță critică secundare 
din stocurile și din deșeurile existente în UE. 

Noua Strategie a UE privind sustenabilitatea substanțelor chimice5 încurajează trecerea la 
substanțe chimice concepute astfel încât să nu fie periculoase („safe-by-design”), prin 
înlocuirea treptată a substanțelor periculoase, pentru o mai bună protecție a cetățenilor și a 
mediului. Strategia prevede o toleranță zero față de cazurile de nerespectare. Toate substanțele 
chimice, materialele și produsele fabricate în UE sau introduse pe piața europeană trebuie să 
respecte în totalitate cerințele UE privind informarea, siguranța și mediul.

Concluzii

Comisia îi propune petiționarului să urmărească îndeaproape și să participe la punerea în 
practică a Pactului verde european. În primul trimestru din 2021 petiționarul va putea participa 
la o consultare publică ce vizează inițiativa legislativă privind o politică a produselor 
sustenabile.

3 COM(2020)0098.
4 COM(2020)0474.
5 COM(2020)0667.


