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Deputații vor să combată utilizarea nerațională a
pungilor de plastic
 
Statelor membre li se va cere să reducă utilizarea pungilor de plastic - cele mai folosite
ambalaje și cele mai poluante - conform noilor propuneri legislative adoptate marți.
 
 
 
”Această lege va crea o situație favorabilă pentru toată lumea" a spus raportorul Margrete
Auken (Verzi/ALE, DK), raportorul în Parlament. ”Vorbim despre o mare problemă de mediu.
Miliarde de pungi de plastic sunt aruncate direct în natură, gunoi netratat care afectează natura,
peștii, păsările. Trebuie să facem ceva în acest sens”, a adăugat ea, după ce Parlamentul a
adoptat recomandarea în a doua lectură în favoarea acordului încheiat cu Consiliul de Miniștri în
noiembrie anul trecut.
 
”Comisia Europeană a spus că statele membre sunt cele care ar trebui să acționeze, dar în
realitate ele nu fac nimic! Ar putea fi economisite, conform estimărilor Comisiei, 740 milioane de
euro pe an.”
 
 
 
Noua legislație va cere statelor UE să aleagă între două opțiuni:
 

măsuri  care să asigure că media anuală de utilizare nu depășește 90 de pungi
ușoare pe cap de locuitor până la sfârșitul lui 2019 și 40 până la sfârșitul lui 2025
 

sau
 

măsuri care să asigure, până  la sfârșitul lui 2018, că aceste pungi nu vor mai fi
distribuite gratuit cumpărătorilor.
 

Mai mult, Comisia Europeană va trebui să evalueze impactul asupra mediului al materialelor de
plastic oxo-degradabile, fragmentate în mici particule și să propună măsuri potrivite. Până în
2017,  Comisia Europeană va trebui  să propună măsuri  de etichetare și  marketing pentru
identificarea la nivel UE a pungilor de plastic biodegradabile, posibil a se transforma în compost.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0130+0+DOC+XML+V0//RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/ro/pdf


Pungile ușoare de plastic (mai subțiri de 50 microni), reprezentând majoritatea pungilor de
transport folosite în UE, sunt mai puțin reciclabile decât modelele mai groase, devenind mai
repede reziduuri. De asemenea, aceste pungi au un mai mare potențial de a polua mediul.
 
În 2010, fiecare cetățean UE utiliza în medie 198 de pungi de plastic, dintre care 90% erau
pungi ușoare. Dacă tipul de activități nu se schimbă, consumul de pungi de plastic va crește
rapid. Estimările prezente sugerează că peste opt miliarde de pungi de plastic au ajuns la gunoi
în 2010.
 

" Această lege va crea o situație favorabilă pentru
toată lumea "
Margrete Auken (Verzi/ALE, DK), raportor

198
de pungi de plastic erau utilizate, în medie, în 2010, dintre care 90%
erau pungi ușoare

Legături externe
Textele adoptate vor fi disponibile aici (click pe 28.04.2015)
Înreigstrarea video a dezbaterii (click pe 28.04.2015)
Etapele procedurii legislative
Înregistrarea conferinței de presă
Piece of news: “Nature's foe: Europe's plastic bag use to be culled”
Reporter “the perils of plastic”
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0371(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2ec2e1c6-b3c4-4ce7-af45-a30600fa22d2
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cca1abd1-5873-46f4-acd9-a089008eb18c
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https://twitter.com/EP_Environment


Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

4 I 4


