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Economia circulară: mai multă reciclare a
deșeurilor menajere și mai puțină depozitare
 

Ținta de reciclare pentru deșeurile municipale: 44% azi, 55% până în 2025, 65%
până în 2035 
Maximum 10% stocare până în 2035 
Colectarea separată a materialelor textile și a deșeurilor toxice
 

Parlamentul susține țintele ambițioase de reciclare, introduse de legislația privind
deșeurile și economia circulară, adoptată miercuri.
 
O mai bună gestionare a deșeurilor poate aduce beneficii mediului, climei și sănătății umane,
dar nu numai. Cele patru documente legislative fac parte dintr-o schimbare de paradigmă în
politica UE privind economia circulară, adică un sistem în care valoarea produselor, materialelor
și a resurselor este păstrată în economie cât de mult posibil.
 
 
 
Până în 2025, cel puțin 55% din deșeurile municipale (din gospodării și de la companii) trebuie
reciclate, se arată în text. Ținta va crește la 60% până în 2030 și la 65% până în 2035. Un
procent de 65% din ambalaje va trebui să fie reciclat până în 2025 și de 70% până în 2030.
Ținte separate sunt specificate pentru diferite ambalaje, cum ar fi hârtia, cartonul, plasticul,
sticla, metalul și lemnul. (Situația reciclării deșeurile în toate statele membre, în 2016, conform
Eurostat, aici)
 
 
 
Depozitarea deșeurilor va deveni o excepție
 
 
 
Propunerea legislativă limitează la maximum 10% procentul din deșeurile municipale care pot fi
depozitate începând cu 2035.
 
 
 
Textilele și deșeurile toxice din gospodării vor fi colectate separat începând cu 2025. Din 2024,
deșeurile biodegradabile vor fi colectate fie separat, fie reciclate acasă prin compost.
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_8717D37_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766TIME,2016;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rank


 
 
Reducerea risipei alimentare cu 50%
 
 
 
Conform țintelor ONU pentru dezvoltare durabilă, statele membre trebuie să aibă în vedere
reducerea risipei alimentare cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030. Pentru a preveni
risipa  alimentară,  statele  membre  trebuie  să  ofere  stimuli  pentru  colectarea  produselor
alimentare necomercializate și redistribuirea lor sigură. Consumatorii trebuie să înțeleagă mai
bine ce înseamnă ”a fi utilizat până la data...” și ”data de valabilitate” menționate pe etichete,
spun deputații.
 
 
 
“Cu  acest  pachet,  Europa  își  arată  angajamentul  ferm  față  de  dezvoltarea  sustanabilă
economică și socială care va duce în cele din urmă la politici industriale integrate cu protecția
mediului”, a spus raportorul Simona Bonafè (S&D, IT). Economia circulară nu este, de fapt, doar
o politică de gestionare a deșeurilor, ci și o modalitate de a obține materii prime pentru a nu
suprautiliza resursele și așa limitate ale planetei noastre, inovând profund sistemul nostru de
producție.”
 
 
 
”Acest pachet conține și măsuri importante privind gestionarea deșeurilor, mergând mai departe
către reguli care să aibă în vedere întregul ciclu de viață al unui produs și care să aibă în vedere
schimbarea  comportamentului  consumatorilor  și  companiilor.  Pentru  prima  dată,  statele
membre  vor  fi  obligate  să  urmeze  un  cadru  legislativ  unitar,  comun”,  a  mai  spus  ea.
 
 
 
Ce urmează
 
 
 
Textul trebuie să fie aprobat formal de Consiliu înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.
 
 
 
Background: ce este economia circulară?
 
 
 
O  economie  circulară  implică  reducerea  deșeurilor  la  minimum,  precum  și  reutilizarea,
repararea, refacerea și reciclarea materialelor și produselor existente. Implementarea unei
economii circulare va reduce presiunea asupra mediului, va asigura alimentarea cu materii
prime, va crește competitivitatea, inovația și creșterea economică și va crea locuri de muncă.
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
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Mai multe informaţii
Managementul deşeurilor în UE - infografie
Economia circulară: definiție, importanță și beneficii
Pachetul privind economia circulară: noi obiective UE pentru reciclare
Economia circulară și reducerea deșeurilor
Cercetare PE
Statistici privind deșeurile în UE-28, 1995 - 2016
Etapele procedurii legislative (2015/0276(COD))
Etapele procedurii legislative (2015/0272(COD))
Etapele procedurii legislative (2015/0274(COD))
Etapele procedurii legislative (2015/0275(COD))
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170120STO59356/pachetul-privind-economia-circulara-noi-obiective-ue-pentru-reciclare
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/economia-circulara
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
https://twitter.com/EP_Environment


Depozitarea deșeurilor este cea mai nepotrivită opțiune pentru administrarea deșeurilor, în termeni economici și de mediu
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