
 

Pachetul privind economia circulară: noi obiective
UE pentru reciclare
 
Noul pachet privind  economia circulară stabilește obiective ambițioase de reciclare și
depozitare a deșeurilor pentru UE. Aflați care sunt obiectivele obligatorii legal și
termenele limită.
 

Gestionarea deșeurilor într-o manieră mai eficientă este primul pas spre o economie circulară,
unde majoritatea, dacă nu toate produsele și materialele sunt reciclate sau reutilizate din nou și
din nou. Miercuri, 18 aprilie, deputații au adoptat pachetul privind economia circulară, care
stabilește noi obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclarea deșeurilor și
reducerea depozitelor de deșeuri, cu termene fixe.
 
 
Obiective mai ambițioase ale UE privind deșeurile:
 
 
- un obiectiv comun al UE de reciclare a cel puțin 55% din deșeurile municipale până în 2025
(acest obiectiv va crește până la 60% până în 2030 și 65% până în 2035)
 
- un obiectiv comun al UE de reciclare a 65% din deșeurile provenite din ambalaje până în 2025
(70% până în 2030) cu obiective separate pentru materiale specifice
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/circular-economy-europe-cleans-up-its-act
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii


 
 
- un obiectiv obligatoriu privind depozitele de deșeuri pentru reducerea acestora până la
maximum 10% din deșeurile municipale până în 2035.
 
 
 
 
Deșeurile au efecte negative pentru mediu, climă, sănătatea umană, economie.
 
 
Deși gestionarea deșeurilor în UE s-a îmbunătățit considerabil în ultimele decenii, peste un sfert
din deșeurile municipale sunt încă depozitate și mai puțin de jumătate sunt reciclate sau folosite
pentru îngrășarea terenurilor, cu diferențe mari între statele membre.
 
Ce urmează
 
Textul se întoarce la Consiliu în vederea aprobării oficiale înainte să intre în vigoare.
 

  Până în 2025 Până în 2030
Toate ambalajele 65% 70%
Plastic 50% 55%
Lemn 25% 30%
Materiale feroase 70% 80%
Aluminiu 50% 60%
Sticlă 70% 75%
Hârtie și carton 75% 85%

Mai multe informaţii
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