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Sinteză 
I În ianuarie 2018, Comisia Europeană a aprobat o Strategie privind materialele 
plastice, în cadrul tranziției către o economie mai circulară și cu scopul de a contribui la 
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Această strategie propune 
măsuri menite să îmbunătățească posibilitatea de reciclare, colectarea, sortarea și 
reciclarea produselor din plastic, precum și conținutul reciclat din acestea. În versiunea 
actualizată a Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, din anul 2018, au 
fost adoptate noi obiective în materie de reciclare a ambalajelor din plastic pentru 
2025 (50 %) și 2030 (55 %). Îndeplinirea acestor obiective ar contribui la atingerea 
scopurilor vizate de UE în ceea ce privește economia circulară. Ca urmare a noilor 
norme de raportare, mai stricte, rata medie de reciclare a ambalajelor din plastic care 
este raportată de UE va scădea, cel mai probabil. Potrivit estimărilor făcute de anumite 
surse din sector, ar putea fi vorba de o scădere de la 41 % la 32-29 %. 

II Întrucât strategia a fost adoptată recent, impactul acesteia nu poate fi evaluat în 
momentul de față. Prin urmare, Curtea a analizat acțiunile UE în ceea ce privește 
combaterea problemei deșeurilor din plastic, cu un accent special pe deșeurile de 
ambalaje din plastic. Curtea se axează pe acest din urmă aspect deoarece deșeurile de 
ambalaje din plastic reprezintă ponderea cea mai mare din deșeurile din plastic (61 %). 
Prezentul document nu este un raport de audit, ci un document de analiză care se 
bazează în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în 
acest scop. 

III Analiza Curții s-a axat pe următoarele aspecte: 

o proiectarea ambalajelor, care este esențială pentru posibilitatea de reciclare 
a ambalajelor din plastic; 

o schemele de răspundere extinsă a producătorilor, care creează un cadru de 
reglementare și de finanțare pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din 
plastic; 

o raportarea datelor privind reciclarea, a căror fiabilitate este esențială pentru 
a măsura progresele înregistrate de UE în direcția atingerii obiectivelor sale în 
materie de reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic; 

o transferurile de deșeuri de ambalaje din plastic către țări terțe, care reprezintă 
o treime din rata de reciclare a ambalajelor din plastic raportată la nivelul UE; 

o traficul de deșeuri, care este un domeniu infracțional problematic, ce afectează și 
gestionarea deșeurilor de ambalaje din plastic. 
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IV Curtea prezintă cadrele instituite de UE pentru gestionarea deșeurilor din plastic 
în sectorul autovehiculelor, în cel al produselor electronice, în cel al agriculturii și în cel 
al construcțiilor, acestea reprezentând, împreună, 22 % din deșeurile din plastic 
generate în UE. De asemenea, Curtea examinează instrumentele de finanțare ale UE 
disponibile pentru sprijinirea eforturilor statelor membre de a îmbunătăți gestionarea 
deșeurilor din plastic. Noile acte legislative și noile obiective privind deșeurile de 
ambalaje din plastic demonstrează angajamentul UE și al statelor membre de a aloca 
resurse, uneori considerabile, pentru a se face față provocării pe care o reprezintă 
deșeurile din plastic. Strategia este un document relativ recent, iar ambițiile sale încă 
nu au fost transpuse în acțiuni în anumite domenii. Curtea evidențiază unele dintre 
decalajele, riscurile, provocările și oportunitățile pe care le prezintă abordarea 
adoptată de UE pentru a combate problema deșeurilor de ambalaje din plastic. Printre 
acestea se numără, în special, oportunitatea pe care o are UE de a obține avantajul 
primului venit prin dezvoltarea de soluții specifice economiei circulare la problema 
ambalajelor din plastic, dar și riscul ca unele state membre să nu atingă noile obiective. 
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Introducere 

Un material de bază 

01 Plasticul este un material de bază al economiei moderne, cu nenumărate utilizări 
industriale și de consum. El este ieftin, polivalent, ușor și rezistent și este folosit pe 
scară largă în sectoare-cheie, precum ambalajele, agricultura, construcțiile, sectorul 
autovehiculelor și sectorul aparatelor electrice. Producția de plastic la nivel mondial 
a crescut exponențial, de la 1,5 milioane de tone în 1950 la 322 de milioane de tone în 
20151. Jumătate din plasticul care există pe mapamond a fost produs începând cu 
anul 20052. Cererea de plastic a depășit toate celelalte materiale de bază (precum 
oțelul, aluminiul sau cimentul), aproape dublându-se începând cu anul 2000. În 
prezent, economiile în curs de dezvoltare folosesc de 20 de ori mai puțin plastic pe cap 
de locuitor decât economiile dezvoltate. Cel mai probabil, consumul lor va crește pe 
măsură ce se vor dezvolta. 

02 Ambalajele (de exemplu, paharele de iaurt, sticlele de apă, ambalajele 
protectoare pentru fructe) reprezintă cea mai importantă utilizare a plasticului în UE. 
Acestora le corespunde aproximativ 40 % din producția de plastic3 și ele sunt 
responsabile pentru 61 % din totalul deșeurilor din plastic generate. După ambalaje, 
sectoarele care generează cele mai mari cantități de deșeuri din plastic sunt 
echipamentele electrice și electronice, construcțiile, autovehiculele și agricultura (a se 
vedea figura 1). De asemenea, ambalajele din plastic reprezintă tipul de ambalaj care 
are cea mai scăzută rată de reciclare raportată în UE (42 %), comparativ cu alte 
materiale. Metalele (76 %), ambalajele din hârtie și carton (83 %) și cele din sticlă 
(73 %) au înregistrat rate de reciclare raportate mult mai ridicate4. 

1 Parlamentul European: „Deșeurile din plastic și reciclarea în UE în cifre”, 
19 decembrie 2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck și Kara Lavender Law (2017), „Production, use, and fate of 
all plastics ever made”, în Science Advances, 19 iulie 2017. 

3 Plastics Europe: Plastics – the facts 2019, 14 octombrie 2019. 

4 Comisia Europeană: Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește „O strategie 
europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară”, SWD(2018) 16 final. 
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Figura 1 – Deșeurile din plastic generate, pe sectoare, în 2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din documentul A circular economy for plastics – A 
European Overview, Plastics Europe, 2019. 

Deșeurile – o problemă tot mai gravă 

03 Aruncarea deșeurilor pe domeniul public și dispersia de materiale plastice în 
mediu dăunează ecosistemelor terestre și marine. În fiecare an, în oceane ajung între 
4,8 și 12,7 milioane de tone de materiale plastice5. Raportul dintre deșeurile din plastic 
din mediul terestru și cele din mediul marin variază de la o regiune la alta. Potrivit unui 
studiu recent, se estimează că năvoadele reprezintă până la 46 % din așa-numita 
„Marea insulă de gunoaie din Pacific”6. În Europa, aproximativ 85 % din deșeurile 
marine găsite pe plaje sunt deșeuri din plastic. În jur de 43 % din aceste deșeuri marine 
sunt articole din plastic de unică folosință, iar 27 % sunt unelte de pescuit7. 

5 Jenna R. Jambek et al., „Plastic waste inputs from land into the ocean”, în Science, vol. 347, 
februarie 2015. 

6 L. Lebreton et al., „Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic”, în Scientific Reports, nr. 8, 22 martie 2018. 

7 Comisia Europeană: „Propunere de directivă privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului”, COM(2018) 340 final. 
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Imaginea 1 – Ocean Plastics Lab: expoziție de deșeuri din plastic din 
oceane 

 
Sursa: Parlamentul European. 

04 La nivel mondial, în 2015, aproximativ 55 % din deșeurile din plastic erau în 
continuare eliminate la gropile de gunoi sau erau aruncate în natură8. În UE, pentru 
eliminarea majorității deșeurilor din plastic, se apelează la depozitarea deșeurilor și la 
incinerarea lor cu valorificare energetică (a se vedea figura 2). 

8 Hannah Ritchie și Max Roser: „Plastic Pollution”, în Our World in Data, septembrie 2018. 
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Figura 2 – Opțiuni de tratare a deșeurilor din plastic în UE în 2018 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor de la Plastics Europe, Plastics – the facts, 2019. 

Răspunsul în materie de politică al UE 

05 În ianuarie 2018, Comisia Europeană a aprobat o strategie privind materialele
plastice9, care se înscrie pe linia tranziției către o economie mai circulară și a atingerii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Potrivit Comisiei, Pactul verde și noul Plan 
de acțiune pentru economia circulară au dezvoltat și mai mult politica privind 
materialele plastice. Strategia vizează să abordeze toate sectoarele care generează 
deșeuri din plastic, prin intermediul atât al legislației UE, cât și al unor măsuri și 
standarde voluntare. Strategia conține 39 de măsuri, împărțite în patru domenii 
tematice (a se vedea figura 3). Unul dintre principalele obiective ale strategiei este ca 
toate ambalajele din plastic introduse pe piața UE să fie reutilizabile sau să poată fi 
reciclate într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor până în 2030. De 
asemenea, Comisia își propune să sprijine statele membre în atingerea obiectivelor de 
reciclare a ambalajelor din plastic. 

9 Comisia Europeană: „Strategia din 2018 privind materialele plastice”. 
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Figura 3 – Principalele elemente ale Strategiei UE privind materialele 
plastice 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Strategiei din 2018 a Comisiei privind materialele plastice. 
Nu sunt incluse toate cele 39 de măsuri din Strategia privind materialele plastice. 

06 Strategia Comisiei privind materialele plastice urmărește să consolideze aplicarea
pentru deșeurile din plastic a unor concepte fundamentale în materie de gestionare 
a deșeurilor: principiul „poluatorul plătește”, „ierarhia deșeurilor” și „încetarea 
statutului de deșeu” (a se vedea figura 4). UE sprijină, de mai multe decenii, eforturile 
de îmbunătățire a practicilor de gestionare a deșeurilor. De exemplu, Al șaselea 
program de acțiune pentru mediu (2002-2012) viza să realizeze o „reducere 
semnificativă” a volumului de deșeuri generate, în special prin măsuri de prevenire 
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a generării de deșeuri10. Obiectivul nu a fost atins, însă a fost menținut în Al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu (2014-2020). 

Figura 4 – Ierarhia deșeurilor astfel cum este definită în Directiva-cadru 
privind deșeurile din 200811 

 
Sursa: Comisia Europeană. 

07 O parte esențială a acțiunii Comisiei în ceea ce privește materialele plastice 
a constat în revizuirea directivelor UE privind deșeurile, finalizată în mai 201812. 
Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje modificată a dublat obiectivul 
anterior de reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic de la 22,5 % (valoarea care 
trebuia atinsă de majoritatea statelor membre până în 2008) la 50 % până în 2025 și la 
55 % până în 2030. Statele membre au libertatea de a atinge obiectivele prin orice 
mijloace consideră de cuviință. Tabelul 1 prezintă obiectivele prevăzute în directivele 
privind deșeurile, pe tipuri de deșeuri, pentru 2025, 2030 și 2035. Directiva privind 

10 Decizia 1600/2002/CE. 

11 „Eliminarea” include depozitarea deșeurilor. 

12 Directiva (UE) 2018/850 privind depozitele de deșeuri, Directiva (UE) 2018/851 privind 
deșeurile și Directiva (UE) 2018/852 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. 
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ambalajele și deșeurile de ambalaje prevedea, de asemenea, alte măsuri de facilitare 
a atingerii obiectivelor sporite în ceea ce privește reciclarea. Aceste măsuri privesc 
colectarea separată, răspunderea extinsă a producătorilor, instrumentele economice și 
planurile de gestionare a deșeurilor. 

Tabelul 1 – Obiectivele în materie de reciclare și de depozitare 
a deșeurilor prevăzute în directivele actuale ale UE 

Tipul de deșeuri Temeiul juridic Pentru 
2025 

Pentru 
2030 

Pentru 
2035 

Deșeuri municipale 
pregătite pentru 
reutilizare și 
reciclare 

Directiva-cadru 
2008/98/CE privind 
deșeurile 

55 % 60 % 65 % 

Depozitarea 
deșeurilor 
municipale 

Directiva 1999/31/CE 
privind depozitele de 
deșeuri 

- - 
nu mai 
mult de 
10 % 

Reciclarea tuturor 
deșeurilor de 
ambalaje 

Directiva 94/62/CE 
privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje 

65 % 70 % - 

Reciclarea 
deșeurilor de 
ambalaje din plastic 

Directiva 94/62/CE 
privind ambalajele și 
deșeurile de 
ambalaje 

50 % 55 % - 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza actualizării din 2018 a directivelor privind deșeurile. 

Valorificarea energetică: între depozitarea deșeurilor și 
reciclare 

08 În ierarhia opțiunilor de tratare a deșeurilor, incinerarea deșeurilor din plastic cu 
valorificare energetică ocupă un loc inferior reciclării (a se vedea figura 4). În prezent, 
în Europa cantitatea de deșeuri din plastic care se incinerează este mai mare decât 
cantitatea care se reciclează. Pentru a atinge noile obiective privind reciclarea 
ambalajelor din plastic, această situație trebuie inversată13. 

13 ICF/Eunomia: Plastics: reuse, recycling and marine litter, mai 2018. 
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09 Materialele plastice sunt obținute în principal din țiței, iar în timpul incinerării lor 
se eliberează cantități mari de CO2, precum și diferite cantități de alte substanțe și 
poluanți, precum protoxidul de azot și mercurul. Unele emisii pot fi compensate prin 
producerea de energie, deoarece acest lucru reduce cantitatea de energie care trebuie 
produsă prin alte mijloace. 

10 Materialele plastice pot fi reciclate chimic sau pot fi depozitate la gropile de 
gunoi. Reciclarea chimică (și anume transformarea deșeurilor înapoi în materii prime 
chimice) poate îngloba numeroase tehnologii diferite. Acestea nu constituie 
deocamdată o opțiune de tratare a deșeurilor fezabilă din punct de vedere tehnologic 
sau economic, în condițiile în care depozitarea deșeurilor trebuie redusă semnificativ. 

11 Prin urmare, în anumite cazuri, incinerarea poate constitui o soluție pentru 
gestionarea deșeurilor din plastic care conțin substanțe toxice. În funcție de rezultatul 
unei analize a ciclului de viață14, incinerarea poate fi considerată o soluție viabilă 
pentru tratarea unor astfel de deșeuri din plastic15, până când sunt dezvoltate alte 
soluții tehnologice și normative. 

14 Directiva 2008/98/CE. 

15 ICF/Eunomia, mai 2018. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&qid=1600859809590&from=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084


Sfera și abordarea documentului de 
analiză 
12 Prezentul document de analiză a examinat modul în care UE abordează problema 
deșeurilor din plastic din mediul terestru, în special cea a deșeurilor de ambalaje din 
plastic. Documentul evidențiază unele dintre decalajele, riscurile, provocările și 
oportunitățile pe care le prezintă abordarea adoptată. Curtea se concentrează asupra 
deșeurilor de ambalaje din plastic, deoarece acestea reprezintă cea mai mare pondere 
din deșeurile din plastic (61 %). Deșeurile marine au fost excluse din sfera 
documentului de analiză. 

13 Prezentul document nu corespunde unui raport de audit, ci este o analiză care se 
bazează în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în 
acest scop. Curtea a efectuat mai degrabă o analiză decât un audit, întrucât strategia 
din 2018 privind materialele plastice este încă departe de a fi pusă în practică, iar 
termenele de punere în aplicare stabilite pentru statele membre de cadrul legislativ 
actualizat al UE (noile directive) merg dincolo de anul 2021. Prin urmare, încă nu se 
poate evalua impactul acestor modificări. Totuși, acest document de analiză este 
elaborat la momentul potrivit, ținând cont de faptul că încă nu au fost stabilite 
viitoarele priorități ale UE în materie de cheltuieli și încă nu au fost hotărâte într-o 
formă definitivă reformele unor importante domenii de politică. În plus, documentul 
de analiză al Curții ar contribui la auditul cooperativ al EUROSAI privind deșeurile de 
ambalaje din plastic, care a fost demarat în 2020, și l-ar completa. 

14 Curtea a avut întrevederi cu DG Mediu, direcția generală responsabilă de această 
problemă, precum și cu o serie de părți interesate din cadrul sectoarelor vizate și din 
cadrul societății civile. Au fost examinate directive și regulamente, strategii, 
documente de politică, orientări, evaluări, rapoarte de monitorizare și documente 
interne furnizate de Comisie, precum și rapoarte ale statelor membre, ale 
organizațiilor internaționale și ale organizațiilor neguvernamentale. Curtea a efectuat 
vizite în Portugalia și în Țările de Jos pentru a observa punerea în aplicare practică 
a politicilor relevante. Aceste țări, care se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce 
privește gestionarea deșeurilor din plastic comune multor state membre ale UE, au 
fost selectate pentru a înțelege paleta diferitelor provocări cu care se confruntă 
autoritățile publice în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării deșeurilor din plastic 
și soluțiile alese în acest sens. 
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Imagine de ansamblu a acțiunilor și 
a politicilor UE, în funcție de sector 

Politicile UE privind materialele plastice în sectoare-cheie 

15 Strategia din 2018 privind materialele plastice vizează să abordeze toate 
sectoarele principale care generează deșeuri din plastic în UE. Activitățile necesare 
pentru punerea în aplicare a acestei strategii sunt în curs. Printre acestea se numără 
evaluarea și revizuirea directivelor, precum și studii de sprijin pentru identificarea 
opțiunilor de prevenire a generării de deșeuri și de îmbunătățire a gestionării 
deșeurilor din plastic. Potrivit noului Plan de acțiune pentru economia circulară, 
Comisia se angajează să revizuiască, în anii următori, legislația care reglementează 
gestionarea deșeurilor în principalele sectoare care generează deșeuri din plastic, și 
anume sectorul autovehiculelor, cel al materialelor de construcții și cel al 
ambalajelor16. 

16 Deși în prezent există obiective obligatorii din punct de vedere juridic (a se 
vedea tabelul 1) pentru reciclarea ambalajelor din plastic, nu există obiective similare 
pentru deșeurile din plastic provenite din sectorul agricol și din cel al construcțiilor. 
Sectorul autovehiculelor și sectorul echipamentelor electrice și electronice sunt 
reglementate prin legislații separate17 în vederea gestionării deșeurilor pe care le 
generează, însă aceste legislații nu stabilesc obiective specifice în ceea ce privește 
reciclarea materialelor plastice. 

Agricultură 

17 În agricultură se folosește din ce în ce mai mult plastic. Potrivit estimărilor, în 
agricultura din UE s-au folosit, în 2017, 1,7 milioane de tone de plastic18. Principalele 
utilizări ale plasticului în agricultură sunt, în ordine descrescătoare, următoarele: folii 
pentru furaje însilozate, sere și tuneluri, folii pentru mulcire, țevi pentru irigații, plase și 

16 Comunicarea Comisiei: „Un nou Plan de acțiune pentru economia circulară – Pentru o 
Europă mai curată și mai competitivă”, COM(2020) 98 final. 

17 Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și 
Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz. 

18 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2018. 
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fire. În 2014, sectorul plasticului estima că 28 % din deșeurile din plastic colectate din 
agricultură erau reciclate, 30 % erau trimise în vederea valorificării energetice și 42 % 
erau depozitate la gropile de gunoi19. Cu toate acestea, unele articole din plastic pot fi 
abandonate pe câmp sau pot fi arse ilegal, întrucât niciun sistem din UE de colectare 
a plasticului utilizat în agricultură nu colectează, în prezent, mai mult de 70 % din 
articolele din plastic aflate la sfârșitul ciclului de viață20. 

18 UE nu dispune de obiective stabilite pentru gestionarea plasticului utilizat în 
agricultură. În prezent, cinci state membre au sisteme naționale de colectare pentru 
deșeurile din plastic generate de agricultură. Reciclarea plasticului utilizat în agricultură 
poate fi dificilă, iar reutilizarea sa este practic imposibilă. Deșeurile rezultate din 
mulcire sunt, de regulă, afectate semnificativ de agenții atmosferici, sunt acoperite de 
pământ și, uneori, de pesticide și pot fi contaminate cu agenți patogeni. 

19 Comisia a lansat, în 2020, un studiu pentru a evalua posibilitatea de a îmbunătăți 
ratele de colectare și de reciclare a deșeurilor din plastic generate de agricultură la 
nivelul UE. Politica agricolă comună a UE (PAC) permite, de exemplu, să se acorde 
finanțare pentru înlocuirea tunelurilor din plastic cu unele din sticlă sau din oțel. 

Sectorul autovehiculelor 

20 Materialele plastice reprezintă aproximativ 11 % din materialele folosite la 
fabricația vehiculelor21. Aceasta înseamnă că în fiecare an se generează aproximativ 
1 milion de tone de deșeuri din plastic22. Potrivit estimărilor Comisiei, anual, 
aproximativ 30 % din vehiculele scoase din uz din UE nu ajung într-un canal oficial de 
tratare23. Prin urmare, aceste vehicule nu fac obiectul unei recuperări sau al unei 
reciclări adecvate sau nu sunt recuperate sau reciclate deloc. În cazul acelor vehicule 
scoase din uz care ajung într-un canal de tratare adecvată, se reciclează, în prezent, 

19 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2015. 

20 Date furnizate de Agriculture Plastics Environment Europe. 

21 GHK: Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive, mai 2006. 

22 Pe baza valorii estimate de 8-9 milioane de tone de deșeuri generate anual din vehiculele 
scoase din uz în UE, prezentată în verificarea adecvării pentru cinci fluxuri de deșeuri, din 
2014. 

23 Oko Institut: Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles, 2017. 
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doar 9 % din deșeurile din plastic colectate din aceste vehicule24. Cantitatea de plastic 
reciclat care este folosită la fabricația de automobile depășește rareori câteva 
procente din produsul total. Nu există niciun obiectiv stabilit la nivelul sectorului, nici 
pentru utilizarea de materiale plastice reciclate în autoturisme, nici pentru reciclarea 
plasticului după scoaterea din uz a vehiculului. Directiva privind vehiculele scoase din 
uz stabilește obiective pentru recuperare și refolosire sau pentru reciclarea vehiculelor 
în funcție de greutate. Rata de recuperare ar trebui să fie de 95 % în medie per vehicul 
pe an, iar rata de refolosire sau de reciclare ar trebui să fie de cel puțin 85 %. Statele 
UE-28 au depășit ușor valoarea minimă de 85 % pentru refolosire/reciclare, dar nu au 
atins obiectivul de 95 % stabilit pentru recuperare25. 

Produse electronice 

21 Potrivit estimărilor, UE generează anual 9,4 milioane de tone de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice (DEEE), iar 20 % din acestea sunt materiale 
plastice26. Conform raportărilor, doar 35 % din DEEE generate au intrat în sistemul 
oficial de colectare și de tratare în UE. Transferurile ilegale către țări terțe reprezintă 
un obstacol important în calea îmbunătățirii acestei situații. Se estimează că, în fiecare 
an, dispar din UE 1,3 milioane de tone (sau în jur de 14 % din DEEE generate)27. 
Majoritatea statelor membre au îndeplinit obiectivele aplicabile până în 2015 pentru 
colectarea și valorificarea și reciclarea principalelor categorii de DEEE (echipamente 
informatice și de telecomunicații, aparate de uz casnic de mari și mici dimensiuni)28. 
Aceste obiective de valorificare/reciclare variază în funcție de categoria produsului, 
între 70 % și 80 % pentru valorificare și între 50 % și 75 % pentru pregătirea pentru 
reciclare sau reutilizare. Începând cu 2016 și, respectiv, 2019, se aplică obiective mai 
ridicate. Directiva privind DEEE nu prevede un obiectiv separat pentru reciclarea 
materialelor plastice, ea punând accentul pe reciclarea metalelor critice. 

22 Complexitatea inerentă proiectării produselor și prezența potențială a unor 
substanțe chimice care prezintă motive de îngrijorare (de exemplu, agenții de 
ignifugare) îngreunează reciclarea materialelor plastice din DEEE. Comisia examinează 

24 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Strategia din 2018 privind 
materialele plastice, SWD(2018) 16 final, p. 21. 

25 Eurostat. 

26 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Strategia din 2018 privind 
materialele plastice, SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade Project: Summary Report, 30 august 2015. 

28 Implementation report on the WEEE Directive, septembrie 2018, p. 177. 
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posibile modalități de a consolida principiile proiectării conforme cu concepția 
economiei circulare (potențialul de reparare, caracterul modular, potențialul de 
modernizare și ușurința dezasamblării) pentru a sprijini reutilizarea și reciclarea. 

Construcții și demolări 

23 Majoritatea statelor membre au atins deja obiectivul de valorificare a deșeurilor 
din construcții în proporție de 70 %, stabilit în Directiva-cadru privind deșeurile pentru 
2020. Acest obiectiv a fost atins în principal folosind deșeuri valorificate pentru 
activități precum rambleiajul și activitățile de valorificare de importanță inferioară (de 
exemplu, pentru straturile-suport ale drumurilor). Nu există obiective stabilite pentru 
valorificarea materialelor plastice din deșeurile din construcții și demolări. Reciclarea 
deșeurilor din plastic rezultate din construcții prezintă o serie de provocări: materialele 
plastice pot face parte dintr-o structură compozită, plasticul poate fi degradat și poate 
conține diferiți aditivi cu caracteristici necunoscute sau este amestecat cu deșeuri 
generale, astfel încât sortarea lui devine dificilă și costisitoare29. Strategia privind 
materialele plastice prevede o evaluare și o revizuire a Regulamentului privind 
produsele pentru construcții până la finalul anului 2021, în vederea creșterii utilizării 
de conținut reciclat. 

Ambalaje 

24 În medie, în UE se produc anual 32 kg de deșeuri de ambalaje din plastic pe 
persoană, comparativ cu 45 kg pe persoană pe an în Statele Unite ale Americii, 5 kg în 
India și 33 kg în Japonia30. Potrivit informațiilor puse la dispoziția OCDE, UE are cea mai 
ridicată rată de reciclare a plasticului (pentru toate tipurile de deșeuri din plastic 
combinate) dintre economiile dezvoltate (a se vedea figura 5). Natura și calitatea 
datelor ce stau la baza acestei constatări variază semnificativ de la o țară la alta, însă 
oferă totuși o idee generală cu privire la diferitele niveluri de progres. 

29 Agenția Europeană de Mediu: Construction and demolition waste: challenges and 
opportunities in a circular economy, 16.1.2020. 

30 Programul Națiunilor Unite pentru Mediu: Single use plastics: A roadmap for sustainability, 
2018. 

18

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability


Figura 5 – Ratele de reciclare a plasticului în câteva economii cu venituri 
ridicate 

 
Sursa: bazate pe OCDE (2018), Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy 
Responses, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301016-en. 

25 Cadrul juridic pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor de ambalaje din plastic 
oferit de Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje a fost completat, 
treptat, de alte directive și regulamente. Acestea au stabilit obiective privind 
pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (Directiva 2008/98/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive), norme privind transferurile de deșeuri [Regulamentul 
(CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri] și restricții privind depozitarea deșeurilor 
(Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri) 
(a se vedea figura 6). 
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Figura 6 – Cadrul și obiectivele UE privind ambalajele din plastic 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Deșeurile de ambalaje din plastic 
26 Întregul ciclu de viață al ambalajelor din plastic poate fi mult mai îndelungat 
decât faza sa de consum, iar alegerile făcute în fiecare etapă a ciclului influențează 
modul în care sunt tratate deșeurile (a se vedea figura 7). Aceste alegeri încep din 
etapa selectării intermediarului de sinteză și continuă în etapele de fabricație 
a materiei prime, de transformare în ambalaj, de utilizare/reutilizare, de eliminare și 
de tratare la sfârșitul ciclului de viață. Ambalajele din plastic contribuie semnificativ la 
problema aruncării deșeurilor în mediul înconjurător. Acest fenomen a determinat 
adoptarea Directivei privind produsele din plastic de unică folosință în 2019. 

Figura 7 – Ciclul de viață al ambalajelor din plastic 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Proiectarea ambalajelor 

Cerințe esențiale a căror respectare este considerată imposibil de 
verificat 

27 La nivelul UE, ambalajele trebuie să respecte cerințele esențiale prevăzute în 
Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din 1994. Aceste cerințe se referă 
în special la fabricarea și compoziția ambalajelor, precum și la procedurile de 
recuperare a materialelor și a energiei. Cu excepția unor revizuiri minore la nivel de 
formulare în 2018, aceste cerințe au rămas neschimbate și prevăd că ambalajele ar 
trebui: 

o să aibă masa și volumul limitate la cantitatea minimă necesare pentru a garanta 
siguranța și igiena; 

o să fie proiectate, produse și comercializate astfel încât să permită reutilizarea și 
valorificarea, inclusiv reciclarea, iar impactul lor asupra mediului în timpul 
eliminării să fie redus la minimum; 

o să fie fabricate astfel încât să fie redusă la minimum prezența substanțelor nocive 
și a altor substanțe și materiale periculoase în emisii, cenușă sau levigat la 
momentul eliminării. 

28 În 2004, Comitetul European de Standardizare (CEN) a publicat standarde privind 
evitarea utilizării ambalajelor, reutilizarea acestora și valorificarea materialelor și 
valorificarea energetică în ceea ce privește ambalajele. În februarie 2005, Comisia 
a publicat aceste standarde în Jurnalul Oficial ca „standarde recunoscute”, pe care 
producătorii ar trebui să demonstreze că le respectă. Un sondaj în rândul părților 
interesate din sector, efectuat de Comisie în 2009, a arătat că sectorul se declara în 
favoarea flexibilității permise de cerințele esențiale, întrucât întreprinderile au, în 
general, libertatea de a pune în aplicare diferite proceduri pentru a demonstra 
conformitatea31. În 2011, cinci state membre dispuneau deja de mecanisme pentru 
a monitoriza punerea în aplicare32 a cerințelor esențiale. Directiva privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje prevede că, atunci când sunt aplicate standardele CEN, 
conformitatea este prezumată. 

31 BIO Intelligence Service: Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste, 2011. 

32 Ibidem. 
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29 În conformitate cu mandatul ce i-a fost încredințat prin revizuirea din 2018 a 
Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Comisia analizează în prezent 
posibilitățile de revizuire a cerințelor esențiale, astfel încât să vină în sprijinul 
îndeplinirii obiectivului său ca toate ambalajele din plastic să fie reutilizabile și/sau 
reciclabile într-o manieră fezabilă din punct de vedere economic până în 203033. Un 
studiu realizat pentru Comisie în 2020 cu privire la eficacitatea cerințelor esențiale 
a concluzionat că respectarea acestora este „imposibil de verificat”34. Conform 
concluziilor acestui studiu, cerințele esențiale nu sunt adaptate la nevoile actuale și 
cele actualizate ar trebui, în special: 

o să reflecte ierarhia deșeurilor, promovând o proiectare a ambalajelor care să 
favorizeze reutilizarea sau reciclarea; 

o să identifice tipurile de proiectare a ambalajelor și materialele care le-ar putea 
pune probleme colectorilor de deșeuri și instalațiilor de tratare a deșeurilor; 

o să definească într-o manieră mai strictă și mai explicită cerințele în materie de 
prevenire a generării de deșeuri; 

o să asigure alinierea la evoluția politicilor UE privind utilizarea și valoarea anumitor 
materiale compostabile; 

o să sprijine cererea și oferta de materiale reciclate de înaltă calitate și 

o să stabilească o procedură bine definită de asigurare a respectării normelor, care 
să înlocuiască prezumția de conformitate. 

Alianța pentru circularitate în domeniul maselor plastice poate completa 
eforturile UE 

30 În completarea eforturilor Comisiei de a îmbunătăți gestionarea materialelor 
plastice, a fost lansată o campanie de asumare de angajamente în cadrul Strategiei 
privind materialele plastice. Obiectivul ei este de a integra în produse anual, până în 
2025, 10 milioane de tone de plastic reciclat. Comisia a evaluat angajamentele în 
martie 2019 și a constatat un decalaj între cantitatea de plastic reciclat pe care 
întreprinderile se angajaseră să o furnizeze (11 milioane de tone) și cantitatea pe care 
se angajau să o utilizeze (6,4 milioane de tone). În prezent, în UE se utilizează, anual, 

33 Comisia Europeană: „Pactul verde european”, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement, februarie 2020. 
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4 milioane de tone de materiale reciclate. Comisia a lansat Alianța pentru circularitate 
în domeniul maselor plastice cu scopul de a reduce acest decalaj. Până în iulie 2020, 
225 de actori, inclusiv principalii actori de pe piețele ambalajelor, autovehiculelor, 
DEEE și materialelor plastice din sectorul agricol, semnaseră angajamentele acestei 
alianțe. Întreprinderile și asociațiile de întreprinderi se angajează să furnizeze sau să 
utilizeze o anumită cantitate de plastic reciclat sau să faciliteze acest proces. 

31 În prezent, Comisia monitorizează angajamentele în mod ad-hoc. Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor plastice s-a angajat să creeze, până în 2021, un 
sistem voluntar menit să monitorizeze volumul de materiale plastice reciclate utilizate 
în produse europene35. Disponibilitatea unor date comparabile și fiabile privind 
progresele realizate în direcția obiectivului de 10 milioane de tone poate contribui la 
creșterea încrederii în eforturile depuse de principalele părți interesate și poate 
semnala succesul sau eșecul inițiativei. 

Schemele de răspundere extinsă a producătorilor 

32 Schemele de răspundere extinsă a producătorilor sunt menite să îi determine pe 
producători să își asume responsabilitatea din punct de vedere financiar și 
organizațional pentru gestionarea propriilor produse, odată ce acestea devin deșeuri 
(a se vedea figura 8). Introducerea obiectivelor obligatorii privind reciclarea 
ambalajelor din plastic în Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din 
1994 a determinat numeroase state membre să urmeze această abordare cu scopul: 

o de a-i face pe producători responsabili pentru costurile la încheierea ciclului de 
viață al ambalajelor, cu scopul de a stimula îmbunătățirea proiectării în vederea 
reducerii acestor costuri (ambalaje mai ușoare, posibilitate de reciclare mai 
ridicată etc.); 

o de a îmbunătăți ratele de reutilizare și de reciclare; 

o de a reduce costul gestionării deșeurilor pentru municipalități (și contribuabili), 
transferându-l către producători și consumatori (întrucât taxa aferentă 
răspunderii extinse a producătorilor este integrată în prețul produsului). 

35 Circular Plastic Alliance Declaration. 
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Figura 8 – Limitele răspunderii producătorilor și ale răspunderii extinse 
a producătorilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Utilizare răspândită, în UE, a schemelor de răspundere extinsă 
a producătorilor pentru ambalaje, dar cu discrepanțe semnificative în 
ceea ce privește nivelul de eficiență 

33 Toate statele membre ale UE dispun de o schemă de răspundere extinsă 
a producătorilor (a se vedea figura 8) pentru deșeurile de ambalaje din plastic36. Sfera 
de aplicare a schemei diferă de la un stat membru la altul. Unele scheme se aplică doar 
ambalajelor menajere, iar altele includ și ambalajele comerciale și industriale. Aceste 
scheme colectează și tratează deșeurile de ambalaje din plastic cu scopul de a reduce 
cantitățile trimise la depozitele de deșeuri. Ele contribuie la ascensiunea în ierarhia 
deșeurilor a sistemelor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din plastic ale statelor 
membre (a se vedea figura 4), prin creșterea ratelor de reciclare, îmbunătățind astfel 
eficiența utilizării resurselor în economia UE. 

34 Ca urmare a unei lipse semnificative a datelor, a dificultăților metodologice de 
a distinge impactul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor de alți factori și 
a diferențelor considerabile dintre sistemele utilizate, a fost dificil pentru OCDE să 
evalueze impactul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor37. La rândul lor, 
colegiuitorii UE au observat disparitățile semnificative care existau în ceea ce privește 
nivelul de eficiență al schemelor și sfera răspunderii producătorilor38. 

36 Bio Intelligence Service: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 
2014. 

37 OCDE, Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management, 2016. 

38 Directiva 2018/852. 
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Schemele de răspundere extinsă a producătorilor promovează 
ambalajele mai ușoare, dar nu favorizează capacitatea de reciclare 

35 În cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, producătorii de 
ambalaje din plastic trebuie să achite o taxă pentru gestionarea produselor lor în faza 
de sfârșit al ciclului de viață. Această taxă reflectă costul tratării deșeurilor de ambalaje 
din plastic colectate și gestionate în cadrul schemei. Taxele nu sunt stabilite în funcție 
de costul tratării totalității ambalajelor din plastic introduse pe piață, ci în funcție de 
costurile suportate de schemă pentru gestionarea doar a ambalajelor pe care le 
colectează. Prin urmare, costul unitar al tratării la sfârșitul ciclului de viață pentru 
producători este mai mic decât costul efectiv al reciclării ambalajelor din plastic. 

36 În majoritatea schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, cuantumul 
taxei pe care trebuie să o achite membrii este stabilit în funcție de greutatea 
ambalajului din plastic pe care îl introduc pe piață. Aceasta îi stimulează pe producători 
să reducă greutatea unui ambalaj din plastic, pentru a-și reduce costurile. De exemplu, 
în UE, greutatea medie a unei sticle din polietilentereftalat (PET) de 500 ml a scăzut de 
la 24 g în 1990 la 9,5 g în 201339. Conform unui document de lucru al serviciilor 
Comisiei, proiectarea ambalajelor din plastic în așa fel încât să se îmbunătățească 
posibilitatea de reciclare a acestora nu este mai răspândită din cauza mai multor 
obstacole care sunt legate de procesele de producție, de comportament și de lipsa 
dialogului la nivelul lanțului valoric și între diferiții actori.40 Aceasta poate avea un 
impact semnificativ, întrucât, potrivit estimărilor, peste 80 % din toate efectele pe care 
un produs le va avea asupra mediului sunt determinate în faza de proiectare 
a acestuia41. În unele cazuri, ambalajele cu o greutate mică pot fi mai greu de reciclat, 
fiindcă au o structură pe mai multe straturi, folosind materiale plastice diferite pentru 
a obține aceleași proprietăți ca un ambalaj mai gros, dintr-un singur material. 

39 Plastic Converters Europe, pagină web privind ambalajele din plastic. 

40 Comisia Europeană: „Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Strategia din 
2018 privind materialele plastice”, SWD(2018) 16 final. 

41 Comisia Europeană: pagină web referitoare la politica privind produsele sustenabile, ultima 
actualizare la 13 decembrie 2018. 
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Noile norme ale UE vizează armonizarea și consolidarea schemelor de 
răspundere extinsă a producătorilor 

37 Pentru a remedia aceste probleme și a consolida contribuția schemelor de 
răspundere extinsă a producătorilor la atingerea obiectivelor de reciclare a ambalajelor 
din plastic, UE a instituit, în revizuirea din 2018 a Directivei privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje, obligativitatea acestor scheme în cazul ambalajelor. În plus, cu 
ocazia revizuirii din 2018 a Directivei-cadru privind deșeurile, aceasta a prevăzut ca 
schemele de răspundere extinsă a producătorilor: 

o să dispună de mecanisme de control, inclusiv audituri independente care să 
acopere gestiunea financiară și obligațiile de raportare a datelor; 

o să perceapă taxe care să acopere gestionarea deșeurilor, furnizarea de informații 
și obligațiile de colectare a datelor; 

o să asigure eco-modularea taxelor (adaptarea taxelor plătite de membrii schemei 
pentru a promova reciclarea); 

o să cuprindă dispoziții care să prevadă că taxele plătite de membri sunt făcute 
publice; 

o să asigure o acoperire generală a domeniilor și/sau a produselor (fără a se limita 
la segmentele sau la domeniile cele mai profitabile). 

38 Unele scheme de răspundere extinsă a producătorilor au introdus deja un sistem 
de modulare a taxelor asociat ușurinței cu care pot fi reciclate ambalajele din plastic. 
Taxele pot fi stabilite în funcție de considerații legate de disponibilitatea tehnologiei de 
reciclare, de existența unor aditivi disruptivi sau toxici, de compoziția ambalajelor 
(polimeri ușori de reciclat, plastic multistrat) și de existența unor piețe pentru materiile 
prime secundare. Statele membre au ales diferite abordări în ceea ce privește 
modularea, precum utilizarea abordărilor de tip bonus (bazate pe bonificații) 
comparativ cu cele bonus-malus (bazate pe penalizări) (a se vedea caseta 1). 
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Caseta 1 

Modularea taxelor în cadrul schemei de răspundere extinsă 
a producătorilor din Țările de Jos 

Fondul pentru deșeurile de ambalaje din Țările de Jos (Afvalfonds Verpakkingen) 
aplică, din 2019, un sistem de modulare a taxelor pentru ambalajele din plastic. El 
aplică un sistem de bonificație care constă în taxe mai mici (0,34 euro pe kg în loc 
de 0,60 euro pe kg în 2020) pentru a recompensa întreprinderile care folosesc 
ambalaje din plastic rigid cu o posibilitate bună de reciclare și cu o valoare de piață 
pozitivă după sortare, ceea ce conduce la costuri nete inferioare pentru Afvalfonds 
Verpakkingen. 

Pentru a stabili dacă ambalajele din plastic au o posibilitate bună de reciclare, 
Afvalfonds Verpakkingen face apel la testul privind reciclarea pentru ambalajele 
din plastic rigid dezvoltat de Institutul pentru Ambalaje Sustenabile din Țările de 
Jos (KIDV). Afvalfonds Verpakkingen recompensează utilizarea ambalajelor cu 
o posibilitate bună de reciclare și nu sancționează utilizarea altor ambalaje. 

Decizia de a recurge la o schemă de bonificare, nu la una de tip bonus-malus, 
a fost motivată de dorința de a transmite un semnal pozitiv pieței și de provocările 
practice pe care le prezintă aplicarea unui sistem de tip malus, care ar însemna că 
Afvalfonds Verpakkingen ar trebui să efectueze controale tehnice detaliate pe 
o gamă diversă de ambalaje din plastic, cu costuri considerabile. 

Sistemele-depozit pot sprijini obiective mai ambițioase de reciclare 
pentru sticlele din plastic, însă comportă anumite costuri 

39 Directiva privind produsele din plastic de unică folosință stabilește, pentru statele 
membre, obiective în ceea ce privește colectarea pentru reciclare a sticlelor de unică 
folosință, pentru băuturi, din plastic, cu o capacitate de până la trei litri, aceste 
obiective fiind fixate la 77 % pentru 2025 și la 90 % pentru 202942. Întrucât sticlele 
pentru băuturi sunt un tip de ambalaj din plastic, aceste eforturi vor fi luate în 
considerare pentru atingerea obiectivelor de reciclare a ambalajelor din plastic. Statele 
membre vor avea obligația de a se asigura că, până în 2025, sticlele de unică folosință 
pentru băuturi din PET introduse pe piața lor națională conțin, în medie, material 
reciclat în proporție de 25 %. Acest procent va crește la 30 % până în 2030 pentru toate 
sticlele de unică folosință pentru băuturi. 

42 Directiva (UE) 2019/904, articolul 9. 
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40 Sistemele-depozit funcționează prin aplicarea unei suprataxe la un produs la 
punctul de desfacere. Această taxă este rambursată odată cu returnarea ambalajului 
gol. Directiva privind produsele din plastic de unică folosință nu prevede obligativitatea 
de a se recurge la sisteme-depozit pentru a atinge obiectivul de colectare a sticlelor 
pentru băuturi în vederea reciclării, dar o identifică drept una dintre opțiunile pe care 
le pot folosi statele membre. În rapoartele sale de alertă timpurie din 2018 privind 
punerea în aplicare a legislației privind deșeurile, Comisia a sugerat ca unele state 
membre (Cipru, Portugalia și România) să analizeze posibilitatea de a introduce 
sisteme-depozit ca posibilă soluție la riscul de a nu atinge obiectivul pentru 2020 de 
pregătire pentru reutilizarea/reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 50 %. 

41 Potrivit rețelei agențiilor pentru protecția mediului, statele membre care au 
adoptat acest sistem colectează, în medie, peste 80 %43 din sticlele din PET, comparativ 
cu media de 58 % de la nivelul UE. Atingerea unor niveluri atât de ridicate de colectare 
separată a sticlelor din PET poate ajuta statele membre să atingă obiectivele de 
reciclare a ambalajelor din plastic stabilite pentru 2025 și 2030. De asemenea, 
sistemele-depozit pot asigura obținerea unor materiale plastice de calitate superioară 
și reciclabile într-o manieră mai profitabilă44. Cu toate acestea, instituirea unui astfel 
de sistem poate genera costuri, atât directe, cât și indirecte, și poate accentua 
complexitatea sistemelor de gestionare a deșeurilor ale statelor membre. 

42 Crearea și exploatarea unei infrastructuri pentru un sistem-depozit presupune 
costuri directe. Potrivit estimărilor, funcționarea sistemului-depozit din Germania 
costă aproximativ 800 de milioane de euro pe an45. Ministerul Mediului din Slovacia 
estimează că operatorul sistemului-depozit din această țară va înregistra anual un 
deficit de 5 milioane de euro (15 % din buget) pentru funcționarea sistemului destinat 
sticlelor din PET și dozelor din aluminiu46. Producătorii vor plăti o taxă suplimentară 
pentru a acoperi acest deficit. Faptul că colectarea sticlelor din PET este transferată de 
la colectare stradală la colectare prin sistemul-depozit implică costuri indirecte care 
pot conduce, de asemenea, la o repartizare diferită a costurilor și a câștigurilor la 

43 Rețeaua agențiilor pentru protecția mediului: document de lucru, Deposit Return Schemes: 
Data and figures from 16 Member Countries of the EPA Network, martie 2018. 

44 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Strategia din 2018 privind 
materialele plastice, SWD(2018) 16 final. 

45 BBC: Drinks bottles and can deposit return scheme proposed, 28 martie 2018. 

46 Institutul pentru Politica de Mediu, Ministerul Mediului din Republica Slovacă: Real Price of 
Deposit. Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use beverage 
packaging in the Slovak Republic, noiembrie 2018. 
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nivelul lanțului valoric: de exemplu, poate exista o pierdere de venituri pentru 
municipalitățile care colectează sticlele goale și le vând operatorilor de reciclare. 
Sistemul de marcare a ambalajelor (pentru ca acestea să poată fi citite de 
echipamentele aferente sistemului-depozit) previne introducerea în sistemul unui stat 
membru a sticlelor achiziționate în străinătate. În absența unei armonizări la nivelul UE 
sau a unor acorduri de interoperabilitate între statele membre, astfel de mișcări 
transfrontaliere de mărfuri pot conduce la reducerea ratelor de colectare și de 
reciclare. 

Raportare, date și atingerea obiectivelor 

Punerea în aplicare a cerințelor legale este considerată satisfăcătoare 

43 Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje indică o punere în aplicare relativ satisfăcătoare a acesteia, deși 
evidențiază unele lacune în ceea ce privește acțiunile de prevenire a generării de 
deșeuri de ambalaje și de colectare separată eficientă a acestora. Din 2008 până în 
prezent, Comisia a lansat 45 de proceduri împotriva statelor membre de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește Directiva privind ambalajele și deșeurile 
de ambalaje. Acestea se refereau în special la necomunicarea măsurilor adoptate de 
statele membre (29 de cazuri), la transpunerea insuficientă (8 cazuri) și la aplicarea 
defectuoasă a directivei (8 cazuri). Niciun stat membru nu a primit amendă ca urmare 
a acestor proceduri. 

Discrepanțe mari și o marjă de eroare largă în datele raportate de către 
statele membre 

44 Statele membre raportează anual Comisiei (în anul n pentru anul n-2) cu privire la 
ratele de reciclare a ambalajelor din plastic, ca procent din totalul ambalajelor din 
plastic introduse pe piață. Cele mai recente rate raportate disponibile privind 
reciclarea ambalajelor din plastic variază semnificativ, de la 23,5 % pentru Malta la 
74,2 % pentru Lituania, cu o medie de 41,9 % la nivelul UE (a se vedea figura 9). Statele 
membre măsoară cantitatea de plastic raportată ca fiind reciclată în diferite etape ale 
procesului de colectare-sortare-reciclare47. Acest lucru, la care se adaugă estimările 
inexacte cu privire la ambalajele din plastic introduse pe piață, poate afecta rata de 
reciclare care este raportată. Estimările inexacte pot să se explice prin stimulentele 

47 Eunomia: Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics, octombrie 2017. 

30

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1


insuficiente pentru raportarea corectă, excluderea micilor producători de la raportarea 
datelor, existența operatorilor „paraziți”, acoperirea incompletă a vânzărilor online și 
a achizițiilor transfrontaliere și excluderea din calcul a ambalajelor reutilizabile 
introduse pe piață pentru prima dată. 

Figura 9 – Ratele de reciclare a ambalajelor din plastic raportate pentru 
2017 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat. 

45 Studiul privind statisticile în materie de deșeuri48 comandat de Comisie arată că 
o marjă largă de apreciere în ceea ce privește interpretarea obligațiilor coercitive din 
punct de vedere juridic, verificarea insuficientă a datelor, diferențele ample în ceea ce 
privește metodele de calcul și procedurile de verificare și lipsa stimulentelor pentru 
o raportare exactă au drept rezultat o marjă de eroare semnificativă. Atât studiul 
referitor la statisticile în materie de deșeuri, cât și cel mai recent raport privind 
punerea în aplicare a legislației privind deșeurile49 arată că este posibil ca volumele de 
ambalaje introduse pe piață să fie subraportate. Unele state membre încearcă să 

48 Ibidem. 

49 Comisia Europeană: „Raport referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind 
deșeurile, care include raportul de alertă timpurie destinat statelor membre expuse riscului 
de a nu îndeplini obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare/reciclarea deșeurilor 
municipale stabilit pentru 2020”, COM (2018) 656 final, septembrie 2018. 
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remedieze problemele legate de raportarea datelor implementând sisteme electronice 
de raportare pentru fluxurile de deșeuri (a se vedea caseta 2 pentru un exemplu). 

Caseta 2 

Platforma E-GAR din Portugalia 
În 2018, autoritățile portugheze au instituit o platformă, numită E-GAR, pentru 
raportarea online a mișcărilor de deșeuri menajere. Sistemul ține evidența tuturor 
transporturilor înregistrate și persoanele responsabile de acesta efectuează 
verificări trimestriale de validare a calității. Această platformă pune accentul pe 
operațiunile de gestionare a deșeurilor – există aproximativ 3 000 de entități care 
tratează deșeuri. 

Sistemul se bazează pe o procedură de validare de-a lungul lanțului de transport: 
producătorul sau transportatorul deșeurilor înregistrează datele în sistem, iar 
destinatarul deșeurilor trebuie să confirme tipul și calitatea deșeurilor, precum și 
cantitatea acestora. Cele două părți au 30 de zile la dispoziție pentru a ajunge la 
o poziție comună în caz de dezacord. Deoarece este necesară o confirmare din 
partea entității destinatare, posibilitatea de a eluda legea este mai limitată (un 
depozit de deșeuri ilegal nu poate valida un transport). 

E-GAR nu produce deocamdată statistici, deoarece datele sale încă se află într-o 
fază de validare. Cu toate acestea, autoritățile portugheze intenționează să 
folosească E-GAR ca sursă principală de date statistice naționale, cu avantajul că, 
întrucât platforma acoperă toți producătorii de deșeuri, nu ar mai fi necesară 
extrapolarea datelor, așa cum se întâmplă în prezent. În plus, datele privind 
deșeurile de ambalaje din plastic care ajung în instalațiile de reciclare ar fi mai 
exacte. 

Sistemul generează beneficii și din punctul de vedere al costurilor, întrucât nu este 
nevoie de documente în format fizic și implicit de stocarea acestora. Autoritățile 
portugheze au estimat costul total al E-GAR la 0,17 euro pe dosar, comparativ cu 
4,55 euro pe fiecare dosar în format fizic folosit anterior. 

46 Rata totală raportată de reciclare a ambalajelor din plastic în UE a crescut cu 
aproximativ 12 procente în perioada 2008-2017 (a se vedea figura 10). Cantitatea de 
materiale reciclate a crescut constant, dar, în același timp, a crescut și cantitatea de 
deșeuri de ambalaje din plastic raportate ca fiind generate, și anume cu 
1,7 milioane de tone. Cantitatea de deșeuri nereciclate a rămas, astfel, relativ stabilă, 
situându-se la aproximativ 9,5 milioane de tone pe an în ultimii cinci ani. Acest lucru 
constituie o provocare semnificativă în contextul noilor obiective mai ambițioase 
stabilite în ceea ce privește reciclarea și al ambițiilor mai mari în ceea ce privește 
economia circulară. 
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Figura 10 – Generarea și reciclarea de deșeuri de ambalaje din plastic 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat. 

Actualizările legislative vor conduce la o corecție în sens descendent 
a ratelor de reciclare raportate 

47 Pentru a remedia deficiențele de la nivelul datelor menționate la punctul 44, 
actualizarea din 2018 a Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 
a introdus cerințe mai stricte pentru calcularea ratelor de reciclare. În special, s-a 
armonizat punctul de măsurare a cantităților reciclate, cu scopul de a se produce date 
mai exacte și comparabile. Există, de asemenea, cerințe suplimentare pentru 
verificarea datelor raportate cu alte seturi de date și pentru furnizarea de rapoarte de 
verificare a calității datelor. Experții consultați de Curte au estimat că aplicarea noilor 
metode de calcul ar putea conduce la o scădere a ratelor de reciclare raportate cu 
până la 10 puncte procentuale. Potrivit previziunilor Plastics Europe50, rata de reciclare 
a ambalajelor din plastic în UE ar putea scădea de la 42 % (rata raportată în prezent) la 
aproximativ 29 % (a se vedea figura 10). Noile norme au intrat în vigoare în 
ianuarie 2020 în ceea ce privește raportarea privind noile obiective pentru 2025 și 
2030, iar primele rapoarte sunt așteptate în iunie 2022 (pentru anul 2020). 

50 Plastics Europe: The Circular Economy for Plastics. A European Overview, decembrie 2019. 
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48 Ca urmare a noii metodologii de calcul, decalajul dintre ratele actuale de reciclare 
a ambalajelor din plastic și obiectivele pentru 2025/2030 va crește semnificativ. Este 
nevoie de acțiuni decisive pentru a se atinge noile obiective obligatorii din punct de 
vedere juridic în materie de reciclare. În 2015, Alianța pentru răspunderea extinsă 
a producătorilor (EXPRA) a estimat că rata maximă fezabilă din punct de vedere 
teoretic de reciclare a ambalajelor din plastic este de 60 %, indicând că ratele de 
reciclare ar trebui, de regulă, să fie mai mici, întrucât nu se poate colecta tot ceea ce 
aruncă consumatorii51. Se preconizează că ratele de reciclare a ambalajelor din plastic 
vor crește în viitor, ca urmare a punerii în aplicare a noilor norme privind răspunderea 
extinsă a producătorilor (a se vedea punctul 37), a dezvoltării unor infrastructuri mai 
numeroase și îmbunătățite pentru colectare separată, sortare și reciclare și 
a actualizării preconizate a cerințelor esențiale (a se vedea punctul 29). 

Finanțarea din partea UE pentru deșeurile de ambalaje din 
plastic: infrastructură și opțiuni de tratare 

UE finanțează infrastructura de gestionare a deșeurilor prin instrumente 
ale politicii de coeziune 

49 UE finanțează infrastructura de gestionare a deșeurilor în vederea colectării, 
a sortării și a tratării în principal prin politica de coeziune. Deși nu se pot identifica 
sumele care au fost consacrate doar pentru gestionarea deșeurilor din plastic, 
fondurile acordate în general contribuie la îmbunătățirea gestionării tuturor deșeurilor, 
ceea ce conduce la fluxuri mai curate de deșeuri, care sunt mai ușor de reciclat. În 
acest domeniu sunt finanțate două măsuri de sprijin: 

o măsura 17 privind gestionarea deșeurilor menajere, referitoare la reducerea la 
minimum, la sortare și la reciclare, menită să sprijine opțiunile de tratare care 
ocupă un loc superior în ierarhia deșeurilor (a se vedea figura 4) și care reflectă 
mai bine ambițiile de trecere la o economie mai circulară; 

o măsura 18 privind gestionarea deșeurilor menajere, referitoare la tratarea 
mecanică și biologică, la tratarea termică, la incinerare și la depozitarea 
deșeurilor, căreia îi sunt alocate fonduri puțin mai importante decât cele pentru 
măsura 17 – 55 % din finanțarea totală pentru măsurile 17 și 18 (a se 
vedea figura 11). 

51 EXPRA: Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006-2012, 
octombrie 2015. 
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50 Cheltuielile pentru perioada de programare actuală (2014-2020) se situează la un 
nivel scăzut (1 miliard de euro), comparativ cu fondurile prevăzute în buget 
(4,4 miliarde de euro). Per ansamblu, Curtea a calculat că, până la 31 decembrie 2019, 
fuseseră cheltuite 30,5 % din fondurile prevăzute în buget pentru măsura 17 și 16,5 % 
din cele pentru măsura 18. Decalajul semnificativ dintre fondurile alocate și cheltuieli 
se explică printr-o serie de factori, în special prin: blocajele în ceea ce privește 
revizuirea planurilor statelor membre de gestionare a deșeurilor și a altor acte 
legislative naționale, necesitatea de a revizui proiecte aprobate, durata îndelungată 
a evaluării proiectelor, întârzierile înregistrate în procedurile de achiziții publice, 
capacitatea insuficientă de gestionare a proiectelor la nivelul autorităților locale și lipsa 
cofinanțării52. 

52 Eunomia: Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States, iunie 2019. 
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Figura 11 – Fondurile din partea politicii de coeziune prevăzute în buget 
și cheltuite pentru perioada 2014-2020 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor extrase la 16 iunie 2020 de pe site-ul 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/, care indică situația la 31 decembrie 2019. 
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totalul fondurilor Orizont 2020 plătite până în martie 2020. Figura 12 prezintă 
principalele țări care participă la astfel de proiecte, care sunt de obicei transnaționale. 

Figura 12 – Contribuția netă a UE prin Orizont 2020, pe fiecare țară, 
pentru proiecte în domeniul materialelor plastice 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor și a hărții din aplicația SEDIA (Spațiul unic pentru 
schimburi de date electronice), date extrase la 16 martie 2020. 

52 Proiectele finanțate de Orizont 2020 se axează mai mult pe partea superioară
a ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu obiectivele UE privind gestionarea deșeurilor 
din plastic53. Printre aceste proiecte se numără cercetări privind polimeri alternativi, 
privind metode îmbunătățite de reciclare sau privind o proiectare îmbunătățită. Cu 
toate acestea, având în vedere caracterul inovator al proiectelor din cadrul 
Orizont 2020, rezultatele acestora nu pot fi reproduse cu ușurință și în mod direct la 
scară largă pentru a se combate problema deșeurilor de ambalaje din plastic. 

53 Ibidem. 
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Programul LIFE finanțează modalități de combatere a problemei 
deșeurilor din plastic 

53 Pe lângă finanțarea prin politica de coeziune și prin programul Orizont 2020, 
Comisia Europeană a alocat, pentru perioada 2014-2020, 3,4 miliarde de euro pentru 
protecția mediului și a climei prin fondul LIFE. Nu sunt disponibile date defalcate 
privind finanțarea pentru deșeuri din plastic sau pentru deșeuri de ambalaje din 
plastic. Cu toate acestea, datele din baza de date a proiectelor LIFE arată că Comisia 
Europeană a finanțat 20 de proiecte legate de deșeurile din plastic (nu este precizată 
valoarea finanțărilor). 

54 Un studiu realizat pentru Comisie54 arată că prioritățile de finanțare ale 
programului LIFE sprijină atingerea obiectivelor de politică ale UE în ceea ce privește 
deșeurile, încurajând punerea în aplicare a unor noi modele de afaceri și de consum, 
sprijinind eficiența utilizării resurselor și conceptele economiei circulare. La fel ca în 
cazul programului Orizont 2020, finanțarea în cadrul programului LIFE vizează partea 
superioară a ierarhiei deșeurilor (a se vedea figura 4). Evaluarea la jumătatea 
perioadei a programului LIFE a constatat că Comisia ar putea face mai multe pentru 
a contribui la reproducerea proiectelor, transferând soluțiile și know-how-ul acestora 
pentru a produce un efect catalizator. Prin urmare, sunt puține șanse ca rezultatele 
proiectelor să aibă un impact substanțial pe termen scurt asupra problemei deșeurilor 
de ambalaje din plastic. 

Transferul de deșeuri de ambalaje din plastic 

Condițiile pentru transferul de deșeuri din plastic în străinătate se vor 
înăspri 

55 Atunci când nu sunt tratate în UE, deșeurile de ambalaje din plastic pot fi 
transferate în țări terțe, în vederea reciclării, aplicându-se norme mai stricte în cazul 
deșeurilor periculoase, astfel cum este prevăzut în Convenția de la Basel privind 
controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării 
acestora. Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile prevede obiectivul UE de 
a asigura prin mijloace proprii eliminarea și valorificarea deșeurilor municipale (care 
includ majoritatea deșeurilor de ambalaje din plastic greu de reciclat). 

54 Ibidem. 
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56 Până în prezent, cele mai multe deșeuri de ambalaje din plastic au fost 
considerate nepericuloase în vederea transferului și, prin urmare, se aflau pe „lista 
verde” conform regulamentului UE privind transferurile de deșeuri. În mai 2019, părțile 
la Convenția de la Basel au stabilit că pe lista verde (transferuri nepericuloase) se 
încadrează doar transporturile de materiale plastice reciclabile, sortate în prealabil și 
necontaminate, care nu conțin niciun fel de material nereciclabil și care au fost 
pregătite în vederea reciclării imediate, în condiții ecologice. Această modificare va 
intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. 

Exporturile de deșeuri din plastic și de ambalaje din plastic sunt în 
scădere 

57 Exporturile de deșeuri din plastic în afara UE au scăzut, în special în ultimii trei 
ani. Figura de mai jos indică principalele state membre care au exportat deșeuri din 
plastic în vederea reciclării în afara UE, în perioada 2010-2019. 

Figura 13 – Principalele țări din UE care exportă deșeuri din plastic în 
afara UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Comext, comerțul 
internațional de mărfuri. 
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58 Exporturile de deșeuri din plastic și de ambalaje din plastic au scăzut în 2017 în 
termeni absoluți. Deșeurile de ambalaje reprezintă un procent tot mai mare din 
exporturile de deșeuri din plastic în afara UE: 75 % în 2017, în creștere față de 43 % în 
2012 (a se vedea figura 14). Aceasta sugerează că statele membre ale UE se bazează în 
mare măsură pe reciclarea în afara UE pentru a-și gestiona deșeurile de ambalaje din 
plastic. Această tendință ar trebui analizată în contextul provocărilor care există în 
legătură cu dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor (a se vedea 
punctul 50), inclusiv cu introducerea pe piață la scară largă a noilor tehnologii (precum 
reciclarea chimică) și cu creșterea presiunii publice și legislative în vederea soluționării 
problemei deșeurilor din plastic. 

Figura 14 – Ponderea deșeurilor de ambalaje din plastic exportate în 
totalul deșeurilor din plastic exportate în afara Uniunii Europene 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor privind exporturile de deșeuri de ambalaje din 
plastic, extrase din baza de date a Eurostat privind deșeurile de ambalaje în funcție de operațiunile de 
gestionare a deșeurilor și de fluxul de deșeuri, și a datelor privind exporturile de deșeuri din plastic, 
extrase din baza de date Comext a Eurostat privind comerțul internațional de mărfuri. 

Deșeurile de ambalaje din plastic transferate reprezintă o treime din rata 
de reciclare raportată la nivelul UE 

59 Deșeurile de ambalaje din plastic pot fi transferate în afara UE în vederea 
reciclării. Exportatorii trebuie să demonstreze că deșeurile sunt tratate în condiții 
similare celor din UE55. Statele membre au folosit această opțiune pentru a transfera 

55 Directiva-cadru privind deșeurile. 
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cantități semnificative de deșeuri din plastic în afara continentului și în special în Asia 
(a se vedea tabelul 2). În 2018, potrivit datelor furnizate de Plastics Europe, UE 
a transferat în afara continentului 6,5 % din totalul deșeurilor din plastic colectate. 
Acest procent este echivalent cu 20,2 % din deșeurile din plastic trimise la instalații de 
reciclare. Transferurile în vederea reciclării în afara UE reprezintă între 27 și 30 % din 
cantitatea raportată în ceea ce privește reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic în 
perioada 2012-201756. Aceasta arată că transferul în vederea reciclării în afara UE 
joacă un rol semnificativ în atingerea obiectivelor de reciclare a ambalajelor din plastic. 

Tabelul 2 – Exporturile de deșeuri din plastic din UE  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeurile din plastic exportate în 
afara UE (în milioane de tone) 3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

Principalele 10 destinații din Asia 
(% din totalul exporturilor UE) 95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Comext, comerțul 
internațional de mărfuri. 

60 Operatorii din UE trebuie să primească documente care să certifice faptul că 
tratarea (inclusiv reciclarea) deșeurilor de ambalaje din plastic într-o țară terță se 
desfășoară conform unor standarde în mare măsură echivalente cu cele din UE. Cu 
toate acestea, Agenția Europeană de Mediu constată că tratarea în țări din afara UE 
generează adesea presiuni sporite asupra mediului din punctul de vedere al poluării, al 
emisiilor de CO2 și al dispersiei de materiale plastice în mediu, comparativ cu tratarea 
sau reciclarea în UE. Deseori, verificarea respectării în țările terțe a standardelor UE în 
materie de tratare a deșeurilor din plastic este insuficientă pentru a asigura 
respectarea standardelor Uniunii57. Autoritățile naționale ale statelor membre nu au 
competențe de control în țările terțe, iar organizațiile pentru răspunderea extinsă 
a producătorilor, care sunt responsabile de gestionarea deșeurilor de ambalaje din 
plastic, efectuează rareori controale la fața locului. Din acest motiv, asigurarea care se 
poate obține cu privire la reciclarea în afara UE este scăzută, iar riscul de activități 
ilegale este semnificativ. 

56 Pe baza datelor furnizate de Eurostat. 

57 AEM: Plastic waste trade and the environment, octombrie 2019. 
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61 Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și normele de punere în 
aplicare ale acesteia, astfel cum au fost actualizate în 201858, impun statelor membre 
să descrie, într-un raport privind verificarea calității, măsurile specifice de monitorizare 
și de validare adoptate pentru a se garanta că exportatorii de deșeuri de ambalaje din 
plastic respectă obligația privind echivalența condițiilor de tratare. 

Interdicția impusă de China privind importurile de deșeuri din plastic 
a antrenat schimbări în ceea ce privește destinațiile exporturilor din 
statele membre ale UE 

62 China (inclusiv Hong Kong) era principala destinație a exporturilor de deșeuri din 
plastic din UE înainte de 2018, reprezentând 77 % (2,4 milioane de tone) din totalul 
deșeurilor din plastic exportate de UE în 2016. În iulie 2017, China a anunțat 
o interdicție la importurile de deșeuri din plastic, care a intrat în vigoare la începutul 
anului 2018. Ca urmare a acestei interdicții, exporturile către China au scăzut rapid, iar 
portofoliul țărilor de destinație pentru deșeurile din plastic ale UE s-a diversificat (a se 
vedea figura 15). Alte țări din Asia au înregistrat creșteri importante ale importurilor 
de deșeuri din plastic din UE în perioada 2016-2018: Thailanda, o creștere de opt ori, 
Turcia, de șapte ori, Taiwan, de cinci ori și Indonezia, de trei ori. În consecință, mai 
multe țări au impus, la rândul lor, restricții la importurile de deșeuri din plastic. Datele 
pentru 2019 arată că Turcia și Malaysia sunt principalele destinații asiatice pentru 
exporturile de deșeuri de ambalaje din plastic. 

58 Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/665 a Comisiei din 17 aprilie 2019. 
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Figura 15 – Principalele țări de destinație din Asia pentru deșeurile din 
plastic din UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Comext, comerțul 
internațional de mărfuri. 
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Figura 16 – Evoluția comerțului cu deșeuri din plastic în interiorul și în 
afara UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Comext, comerțul 
internațional de mărfuri. 

64 Unele state membre au înregistrat creșteri semnificative ale importurilor de 
deșeuri din plastic în perioada 2016-2019. În Slovenia, acestea au crescut cu 68 %, în 
Polonia cu 30 %, în Republica Cehă cu 26 %, în Spania cu 25 %, iar în Țările de Jos și în 
Franța cu aproximativ 20 %. Figura 17 prezintă principalele destinații din interiorul UE 
pentru deșeurile din plastic. Este posibil, de asemenea, ca statele membre 
importatoare să fie doar puncte de tranzit (a se vedea cazul Toscana Verde prezentat 
în caseta 3). 

65 Dificultățile antrenate de interdicția impusă de China exercită presiuni tot mai 
mari asupra capacității statelor membre de a-și gestiona deșeurile de ambalaje din 
plastic. Potrivit estimărilor Comisiei, UE dispune de instalații pentru a-și recicla 
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jumătate din totalul deșeurilor din plastic59. Nu sunt disponibile date privind alte 
capacități de sortare, incinerare și depozitare a deșeurilor din plastic. 

Figura 17 – Principalele țări de destinație din interiorul UE pentru 
comerțul cu deșeuri din plastic 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Eurostat – Comext, comerțul 
internațional de mărfuri. 

66 Pentru a menține rata actuală de reciclare a ambalajelor din plastic și pentru 
a o mări în vederea atingerii noilor obiective, statele membre vor fi nevoite să își 
mărească și să își amelioreze capacitatea de reciclare, pentru a acoperi: 

o cantitățile de deșeuri de ambalaje din plastic care vor fi supuse controalelor mai 
stricte în temeiul Convenției de la Basel (a se vedea punctul 56) și care vor fi, prin 
urmare, mai greu, dacă nu imposibil, de exportat în afara UE în vederea reciclării; 

59 Comisia Europeană: Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Strategia din 
2018 privind materialele plastice. 
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o cantitățile de deșeuri de ambalaje din plastic care sunt raportate în prezent drept 
reciclate, dar care vor fi reclasificate drept nereciclate ca urmare a modificării 
cerințelor de raportare; 

o creșterea cantităților de deșeuri de ambalaje din plastic reciclate care este 
necesară pentru a atinge obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic pentru 
2025 și 2030. 

Traficul cu deșeuri de ambalaje din plastic: o infracțiune 
împotriva mediului 

67 Infracțiunile împotriva mediului sunt acțiuni care încalcă legislația privind 
protecția mediului și care provoacă sau riscă să provoace daune semnificative mediului 
și/sau oamenilor. UE a adoptat Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal, potrivit căreia statele membre trebuie să trateze crimele 
împotriva mediului ca infracțiuni. Principalele domenii ale infracțiunilor împotriva 
mediului includ, printre altele, transferul ilegal și aruncarea ilegală a deșeurilor. 

Eliminarea ilegală a deșeurilor din plastic este o infracțiune gravă și 
complexă 

68 Infracțiunile împotriva mediului, inclusiv transferul și aruncarea de deșeuri din 
plastic în mod ilegal, au un impact semnificativ asupra mediului, a faunei și florei 
sălbatice și a sănătății umane și conduc la pierderi economice semnificative. Un raport 
al Comisiei din anul 2013 a concluzionat că eliminarea ilegală a deșeurilor și existența 
unui număr insuficient de instalații de tratare a deșeurilor au condus la ratarea unor 
oportunități de creștere economică și la amenințări la adresa mediului60. Eliminarea 
ilegală a deșeurilor este legată de criminalitatea organizată61 și de spălarea banilor și 
constituie una dintre cele mai lucrative piețe ilegale din lume, pe o poziție de egalitate 
cu traficul de persoane și cu comerțul cu arme de foc și cu droguri ilegale, din cauza 
riscului redus de urmărire penală și a amenzilor scăzute62. În documentele de evaluare 
a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea 

60 Comisia Europeană: „Raport referitor la implementarea legislației UE privind deșeurile”, 
COM (2013) 6 final, 17 ianuarie 2013. 

61 Proiectul Waste force: Waste Crime Alerts. 

62 Acțiunea UE pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului (EFFACE): Crime and the 
EU. Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project, 
martie 2016. 
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organizată, din anii 2013 și 2017, Europol clasifică acest tip de infracțiuni drept 
o amenințare importantă și un domeniu-cheie de interes pentru activitatea Europol, 
care include coordonarea acțiunilor statelor membre (a se vedea caseta 3). 

69 Un raport al Consiliului privind infracțiunile împotriva mediului63 a arătat că, în 
prezent, rata de detectare și de urmărire penală a infracțiunilor legate de deșeuri este 
scăzută. El a estimat că această rată este mult mai scăzută64 decât în cazul altor tipuri 
de infracțiuni, iar sancțiunile nu au un caracter proporțional și disuasiv, fiind, uneori, 
mai scăzute decât profiturile obținute din activitatea ilegală65. Complexitatea lanțului 
de transfer îngreunează urmărirea penală a părților implicate și demonstrarea faptului 
că acestea aveau cunoștință de caracterul ilegal al eliminării deșeurilor. Deșeurile în 
cauză pot trece de la un intermediar la altul de mai multe ori, în mai multe țări, înainte 
să fie eliminate în mod ilegal, în timp ce primul actor care a inițiat fluxul de deșeuri 
primește documente care confirmă că deșeurile de ambalaje din plastic sunt reciclate. 
Figura din caseta 3 prezintă un exemplu teoretic al modului în care se poate desfășura 
traficul ilegal internațional cu deșeuri de ambalaje din plastic, pentru a veni în 
completarea cazului real descoperit de operațiunea Toscana Verde a Europol. 

63 Consiliul Uniunii Europene: „Raport final privind cea de a opta rundă de evaluări reciproce 
privind infracțiunile împotriva mediului – Informare și discuție în cadrul Consiliului”, 
15 noiembrie 2019. 

64 Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu: Environmental prosecution report tackling 
environmental crime in Europe, martie 2017. 

65 Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 30 august 2015. 
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Caseta 3 

Traficul ilegal cu deșeuri de ambalaje din plastic 

Un exemplu teoretic de flux ilegal al deșeurilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Operațiunea Toscana Verde 

În 2019, 96 de persoane au fost arestate în cadrul operațiunii Toscana Verde, 
o colaborare între autoritățile de aplicare a legii din Italia și cele din Slovenia, sub 
coordonarea Europol. Cele 96 de persoane făceau parte dintr-un grup infracțional 
organizat, care transporta în mod ilegal deșeuri din plastic din Italia în China, prin 
Slovenia. Întreprinderile slovene furnizau întreprinderilor italiene documente care 
certificau că deșeurile erau reciclate înainte de a fi trimise în China. În timpul 
operațiunii au fost detectate 560 de transferuri ilegale de deșeuri din plastic, cu 
o valoare totală de 8 milioane de euro. 
Sursa: Europol. 

Deșeurile din plastic constituie una dintre principalele mărfuri expediate 
în mod ilegal 

70 IMPEL, Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea 
legislației din domeniul mediului, a estimat, în 2011, că deșeurile ce fac obiectul 
traficului ilegal reprezintă aproximativ 20 % din totalul transferurilor de deșeuri din 
UE66. În 2009, Organizația Mondială a Vămilor a lansat operațiunea Demeter, 
o inițiativă mondială comună care vizează transferurile ilegale de deșeuri, inițiativă 

66 EnviCrimeNet: Report on Environmental Crime, 27 mai 2016. 
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care a fost repetată de mai multe ori. Rezultatele recente67 ale operațiunii Demeter 
confirmă că deșeurile din plastic reprezintă unul dintre principalele tipuri de transferuri 
ilegale de deșeuri (alături de deșeurile de echipamente electrice și electronice), 
reprezentând aproximativ 23 % din totalul mărfurilor confiscate. 

71 În 2017, Block Waste68 a estimat că, în medie, 13 % din totalul deșeurilor
nepericuloase dispar de pe piața legală a deșeurilor din UE în fiecare an. În cazul 
deșeurilor periculoase, acest procent crește până la 33 % (a se vedea figura 18 de mai 
jos pentru datele pentru fiecare stat membru). Până în prezent, majoritatea deșeurilor 
de ambalaje din plastic au fost considerate, în scopul transferului, ca fiind deșeuri 
nepericuloase. Ca urmare a modificărilor recente aduse Convenției de la Basel, 
majoritatea transferurilor actuale de deșeuri de ambalaje din plastic vor fi asimilate, 
începând cu 2021, deșeurilor periculoase. Prin urmare, deșeurile de acest tip vor fi 
supuse unei interdicții privind exporturile către țările care nu sunt membre ale OCDE. 
Aceasta, alături de lipsa capacității de tratare a deșeurilor de ambalaje din plastic pe 
teritoriul UE, crește riscul ca astfel de deșeuri să fie eliminate în mod ilegal, atât în 
interiorul UE, cât și atunci când sunt transferate în țări terțe. 

67 Operațiunea Demeter din 2019. 

68 Proiectul Block Waste: An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU, 31 octombrie 2017 (proiect de cercetare cofinanțat din Fondul pentru securitate 
internă al Uniunii Europene). 
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Figura 18 – Procent estimativ al deșeurilor periculoase care dispar de pe 

piața legală 

© Proiectul Block Waste, finanțat de UE. 

Cadrul juridic al UE pentru combaterea infracțiunilor în materie de 
deșeuri este afectat de o serie de lacune 

72 În 2008, ca reacție la această problemă din ce în ce mai acută, UE a adoptat
Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal. 
Potrivit acestei directive, statele membre au obligația de a considera ca fiind infracțiuni 
activitățile care încalcă legislația de mediu a UE și de a se asigura că acestea sunt 
supuse unor sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Astfel 
de activități includ colectarea, transportul (inclusiv transferul ilegal), valorificarea și 
eliminarea deșeurilor care ar putea dăuna mediului înconjurător sau persoanelor. Toți 
operatorii de‐a lungul întregului lanț valoric ar putea fi supuși unor astfel de măsuri: de 
la entitatea care generează deșeurile până la comercianți, intermediari, operatorii de 
transport și operatorii de la destinație. În prezent, directiva este în curs de revizuire. 
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73 Un raport al Acțiunii Uniunii Europene pentru combaterea infracțiunilor împotriva 
mediului (EFFACE)69 a identificat o serie de probleme care limitează eficacitatea 
Directivei privind infracțiunile împotriva mediului și, prin urmare, a luptei împotriva 
traficului cu deșeuri, inclusiv a traficului cu deșeuri de ambalaje din plastic, în special: 

o lipsa datelor privind siturile contaminate și privind sancțiunile și ratele de 
urmărire penală; 

o dificultăți în a stabili ce comportamente constituie infracțiuni împotriva mediului, 
din cauza insecurității juridice, de exemplu în ceea ce privește definiția deșeurilor 
comparativ cu cea a încetării statutului de deșeu; 

o faptul că actele juridice ale UE nu abordează implicarea tot mai frecventă 
a grupurilor infracționale organizate în infracțiunile împotriva mediului, care sunt 
apoi asociate altor infracțiuni precum spălarea banilor (Directiva privind 
combaterea spălării banilor70 a actualizat, între timp, definiția infracțiunilor 
premise pentru a include infracțiunile împotriva mediului); 

o absența unor norme armonizate ale UE privind mixul de sancțiuni 
(administrative/penale/civile); 

o lipsa unor forțe de poliție, a unor parchete și a unor judecători cu specializare în 
domeniul infracțiunilor împotriva mediului. 

69 Acțiunea Uniunii Europene pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului (EFFACE): 
Crime and the EU. Synthesis of the Research Project, Final synthesis Report of the Research 
Project, martie 2016. 

70 Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. 
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Prezentare generală a oportunităților, 
a decalajelor, a provocărilor și 
a riscurilor 
74 Toate statele membre au raportat că și-au atins obiectivul în materie de reciclare 
a ambalajelor din plastic pentru anul 2008, de 22,5 %. Diferențele care există la nivelul 
metodelor de colectare și de raportare a datelor permise de cadrul juridic au condus la 
variații semnificative între nivelurile de reciclare raportate de statele membre și 
afectează fiabilitatea datelor. S-au constatat deficiențe semnificative în ceea ce 
privește concepția, punerea în aplicare și asigurarea respectării cadrului legislativ și 
normativ aplicabil deșeurilor de ambalaje din plastic. Ambalajele din plastic rămân 
singurul tip de deșeuri din plastic supus unui obiectiv obligatoriu în materie de 
reciclare. Alte sectoare care generează deșeuri din plastic nu au elaborat încă strategii 
consacrate acestei problematici și nu au precizat încă obiective specifice pentru 
gestionarea deșeurilor din plastic, chiar dacă trebuie să atingă obiective mai ample în 
materie de gestionare a deșeurilor. În viitorul apropiat, Comisia va revizui legislația 
privind deșeurile în unele dintre aceste sectoare (de exemplu, în sectorul 
autovehiculelor și în cel al construcțiilor). 

75 UE a stabilit pentru statele sale membre noi obiective ambițioase în ceea ce 
privește reciclarea ambalajelor din plastic pentru 2025 (50 %) și pentru 2030 (55 %). De 
asemenea, a stabilit norme mai stricte de măsurare a performanței de reciclare pentru 
ratele de reciclare a ambalajelor din plastic înregistrate de statele membre. Aceasta ar 
trebui să reflecte într-o manieră mai exactă rata reală de reciclare a ambalajelor din 
plastic. Cu toate acestea, se preconizează că rata raportată de reciclare a ambalajelor 
din plastic în UE va scădea, drept urmare. Comisia salută faptul că, cel mai probabil, se 
va îmbunătăți acuratețea datelor și evidențiază că toate statele membre și toți 
operatorii economici de la nivelul întregului lanț valoric trebuie să întreprindă acțiuni 
coordonate dacă UE dorește aproape să dubleze, până în 2030, cantitatea de deșeuri 
de ambalaje din plastic care se reciclează. Îndeplinirea acestor obiective ar constitui un 
pas semnificativ în direcția atingerii scopurilor UE în ceea ce privește economia 
circulară, consolidând poziția UE ca lider mondial în domeniul reciclării ambalajelor din 
plastic. Prezentul document de analiză evidențiază unele dintre oportunitățile, 
decalajele, provocările și riscurile pe care le prezintă acțiunile întreprinse de UE în 
vederea combaterii problemei deșeurilor din plastic. 
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Oportunități 

76 Sistemul de raportare al UE pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic 
a fost consolidat și armonizat, lucru susceptibil să sporească încrederea în sistem. 
Normele consolidate privind colectarea separată și răspunderea extinsă 
a producătorilor ar trebui să conducă la creșterea cantității și a calității materialelor 
reciclabile. Modularea taxelor în schemele de răspundere extinsă a producătorilor 
oferă ocazia de a se promova ambalaje reciclabile, consolidând unul dintre principalele 
instrumente pe care îl pot folosi statele membre pentru a atinge noile obiective și 
transmițând pieței un semnal clar privind favorizarea posibilității de reciclare. Noi 
cerințe esențiale, consolidate și ușor de verificat, ar putea conduce, dacă ar fi 
adoptate, la o mai bună proiectare a ambalajelor în vederea asigurării posibilității de 
reciclare și ar putea stimula ascensiunea în ierarhia deșeurilor prin stimularea 
reutilizării. Finanțarea pentru cercetare oferită de UE poate sprijini toate aceste 
eforturi. Dezvoltarea în continuare a industriei reciclării și adaptarea pieței la principii 
mai stricte în ceea ce privește caracterul circular, în special prin integrarea materialelor 
plastice reciclate în produsele noi, ar putea conduce la crearea de locuri de muncă și ar 
putea crea un avantaj al primului venit pentru întreprinderile din UE care operează în 
anumite sectoare. 

Decalaje 

77 Deșeurile de ambalaje din plastic reprezintă cel mai important flux de deșeuri din 
plastic (61 % din totalul deșeurilor din plastic), iar la nivelul UE sunt prevăzute 
obiective ambițioase în ceea ce privește reciclarea lor. Pentru niciunul dintre celelalte 
fluxuri principale de deșeuri din plastic (agricultura, construcțiile, echipamentele 
electrice și electronice și sectorul autovehiculelor), care generează împreună 22 % din 
deșeurile din plastic din UE, nu au fost prevăzute obiective similare referitoare la 
gestionarea deșeurilor din plastic generate. Se preconizează că consolidarea și 
înăsprirea sistemului de raportare al UE în ceea ce privește reciclarea ambalajelor din 
plastic va determina o corecție în sens descendent a ratei medii raportate de reciclare 
a ambalajelor din plastic în UE, de la 41 % (2017) până la 32-29 %. Aceste noi cifre 
evidențiază decalajul semnificativ dintre nivelul actual de reciclare al UE și obiectivul 
său pentru 2025 (50 %). 

Provocări 

78 Creșterea semnificativă a ratei medii de reciclare a ambalajelor de plastic în UE în 
următorii 10 ani, împreună cu nevoia de a îmbunătăți utilizarea de conținut reciclat în 
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noile produse, reprezintă în mod clar o provocare. Provocarea va fi și mai mare pentru 
statele membre care se situează, în prezent, sub rata medie de reciclare a ambalajelor 
de plastic în UE (a se vedea figura 7). Provocarea pe care o reprezintă creșterea 
capacității de reciclare în Europa este cu atât mai mare în condițiile intrării în vigoare 
a noii Convenții de la Basel în 2021. Aceasta va îngreuna exportul deșeurilor de 
ambalaje din plastic către țările terțe, export care a contribuit cu o treime la rata 
raportată de reciclare a ambalajelor din plastic în UE în 2017, și va crește presiunile 
asupra capacității de reciclare a UE. 

Riscuri 

79 Având în vedere provocările și decalajele evidențiate mai sus, există riscul ca 
unele state membre să nu atingă noile obiective ale UE privind reciclarea ambalajelor 
din plastic, ceea ce ar periclita și atingerea obiectivului global al UE. Creșterea 
preconizată a presiunii asupra capacității UE de reciclare a materialelor plastice va 
coincide cu reducerea probabilă a transferului de deșeuri în afara UE, un debușeu 
important pentru surplusul de deșeuri din plastic. Acest lucru ar putea antrena 
creșterea numărului de infracțiuni în materie de deșeuri și de transferuri ilegale, 
agravate de carențele actualului cadru juridic al UE pentru protecția mediului prin 
dreptul penal. 

80 Ambiția UE de a-și îmbunătăți nivelul de reciclare a ambalajelor din plastic 
reflectă amploarea provocării ecologice pe care o constituie materialele plastice. Noile 
acte legislative și noile obiective privind deșeurile de ambalaje din plastic 
demonstrează angajamentul UE și al statelor membre de a aloca resurse, uneori 
considerabile, pentru a se face față provocării pe care o reprezintă deșeurile din 
plastic. Pentru a răspunde acestor provocări, este nevoie de acțiuni concertate din 
partea tuturor actorilor de la nivelul lanțului valoric. 
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Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Samo 
JEREB, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 9 septembrie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Acronime 
CEN: Comitetul European de Standardizare 

DEEE: deșeuri din echipamente electrice și electronice 

EFFACE: Acțiunea Uniunii Europene pentru combaterea infracțiunilor împotriva 
mediului – un proiect de cercetare privind infracțiunile împotriva mediului 

EGAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos 

EXPRA: Alianța pentru răspunderea extinsă a producătorilor 

IMPEL: Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației 
din domeniul mediului 

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

ONU: Organizația Națiunilor Unite 

PET: polietilentereftalat 
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Glosar 
Alerte privind infracțiunile în materie de deșeuri: proiectul Waste force publică în 
mod regulat rapoarte care analizează infracțiunile în materie de deșeuri menționate în 
presă. Infracțiunile care implică deșeuri din plastic constituie unul dintre principalele 
tipuri de infracțiuni identificate. Alertele indică, de asemenea, implicarea grupurilor 
infracționale organizate. 

Analiza ciclului de viață: o metodologie pentru evaluarea efectelor asupra mediului 
asociate tuturor etapelor din ciclul de viață al unui produs, proces sau serviciu 
comercial. 

Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor 
periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel): un acord multilateral de 
mediu pentru protejarea sănătății umane și a mediului înconjurător împotriva 
efectelor adverse provocate de generarea, transportul transfrontalier și gestionarea 
deșeurilor periculoase și a altor deșeuri. Conform acestei convenții, sunt interzise 
exporturile de deșeuri periculoase și de alte deșeuri „care necesită o examinare 
specială” (în special deșeurile menajere și, începând cu 2021, deșeurile de plastic dificil 
de reciclat) către țări care nu sunt membre ale OCDE. Exporturile de alte deșeuri către 
țări care nu sunt membre ale OCDE sunt permise doar în anumite condiții, inclusiv sub 
rezerva obținerii aprobării prealabile din partea țărilor de destinație și de tranzit. 

Deșeuri de pe „lista verde”: pentru Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri, 
deșeurile de pe lista verde sunt cele prevăzute în anexele III, IIIA și IIIB la regulament. 
În principiu, pentru transferul acestor deșeuri nu este nevoie de o aprobare prealabilă 
din partea țărilor implicate. 

Deșeuri periculoase: deșeuri care prezintă amenințări considerabile sau potențiale la 
adresa sănătății publice sau a mediului. Ele nu pot fi eliminate prin mijloace comune la 
fel ca alte produse secundare din viața de zi cu zi. 

Eco-modulare: procesul prin care contribuția financiară plătită de producătorul 
ambalajului către o schemă de răspundere extinsă a producătorilor variază, pentru 
diferite produse sau grupuri de produse, în funcție de factori precum posibilitatea de 
reciclare, posibilitatea de reutilizare și prezența substanțelor periculoase. 

Infracțiuni împotriva mediului: această categorie de infracțiuni include transferul și 
aruncarea de deșeuri în mod ilegal, emisia sau deversarea de substanțe în aer, apă sau 
sol în mod ilegal, comerțul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră și comerțul ilegal 
cu substanțe care diminuează stratul de ozon. 
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Încetarea statutului de deșeu: potrivit Directivei-cadru privind deșeurile (2008/98/CE), 
anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri în momentul în 
care au trecut printr-o operațiune de valorificare (inclusiv reciclarea) și îndeplinesc 
o serie de criterii specifice stabilite de Comisie pentru anumite materiale. 

Levigat: un lichid în care s-au dizolvat sau au pătruns substanțe dăunătoare pentru 
mediu, care pot ajunge apoi în mediul înconjurător. Se folosește cel mai frecvent în 
contextul depozitării unor deșeuri putrescibile sau industriale. 

Materiale plastice: o gamă largă de compuși organici sintetici sau semisintetici, care 
sunt maleabili și care, astfel, pot fi modelați în obiecte solide. Materialele plastice sunt, 
de regulă, polimeri organici cu masă moleculară ridicată și conțin deseori alte 
substanțe (aditivi). Ele sunt de obicei sintetice, obținute cel mai frecvent din produse 
petrochimice; totuși, există unele variante fabricate din materii prime regenerabile, 
precum acidul polilactic din porumb sau materialele celulozice din linters de bumbac. 

Polietilentereftalat (PET): cea mai comună rășină polimerică termoplastică din familia 
poliesterilor, folosită la fibrele pentru îmbrăcăminte și la recipientele pentru lichide și 
alimente. 

Polimer: o moleculă a cărei structură este compusă din mai multe unități care se 
repetă, motiv pentru care prezintă o masă moleculară relativă ridicată și proprietăți 
suplimentare (de exemplu, rezistență și viscoelasticitate). 

Principiul „poluatorul plătește”: ideea potrivit căreia persoana sau organizația care 
provoacă poluarea ar trebui să plătească pentru a remedia dauna provocată. 

Program de acțiune pentru mediu: un cadru de politică multianual general pentru 
politica de mediu a UE. În acest program sunt definite cele mai importante obiective de 
mediu pe termen mediu și lung și este stabilită o strategie de bază, care include, atunci 
când este cazul, măsuri concrete. 

Răspunderea extinsă a producătorilor: potrivit acestui concept, întreprinderile care 
produc un produs sunt responsabile, de asemenea, pentru gestionarea acestuia la 
sfârșitul ciclului de viață și odată ce devine deșeu. 

Reciclare chimică: termen folosit pentru a descrie tehnologii inovatoare prin care 
deșeurile din plastic generate postconsum sunt transformate în substanțe chimice cu 
scopul de a fi folosite ca materii prime în vederea producerii de polimeri virgini pentru 
crearea de noi articole din plastic. 
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Reutilizare (a vehiculelor): orice operație prin care componentele vehiculelor scoase 
din uz sunt utilizate în același scop pentru care au fost concepute [Directiva privind 
vehiculele scoase din uz, articolul 2 punctul (6)]. 

Sistem-depozit: o suprataxă aplicată unui produs atunci când este achiziționat și 
o reducere oferită atunci când este returnat. Scopul acestui sistem este de a limita 
poluarea de diferite tipuri, creând un stimulent pentru returnarea produsului. 

Valorificare/recuperare: orice activitate menționată în anexa IIB la Directiva 
74/442/CEE privind deșeurile. Aceasta este o definiție amplă și cuprinde 13 activități 
diferite, printre care reciclarea/recuperarea metalelor și regenerarea acizilor sau 
a bazelor. 
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Echipa Curții de Conturi Europene 
Document de analiză al Curții de Conturi Europene – Măsurile adoptate de UE pentru 
combaterea problemei deșeurilor din plastic 

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera I – Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale, condusă de domnul Samo Jereb, membru al Curții de Conturi 
Europene. Activitatea de analiză a fost de asemenea condusă de domnul Samo Jereb, 
sprijinit de: Kathrine Henderson, șefă de cabinet, și Jerneja Vrabič, atașat în cadrul 
cabinetului; Michael Bain, manager principal; Nicholas Edwards, coordonator; 
Lucia Roșca, coordonatoare adjunctă; Joanna Kokot, Paolo Braz și Marika Meisenzahl, 
auditori.  

 

Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a măsurilor stricte de izolare, nu s-a putut 
furniza o fotografie a echipei de audit. 
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COPYRIGHT 

© Uniunea Europeană, 2020. 

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin 
Decizia nr. 6-2019 a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date 
deschise și reutilizarea documentelor. 

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată 
indicând drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană 
pentru care UE deține drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aceasta înseamnă că reutilizarea este 
autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și a indicării eventualelor 
modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al documentelor. 
Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale 
reutilizării. 

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut 
prezintă persoane fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care 
apar membri ai personalului Curții de Conturi Europene sau în cazul în care conținutul 
include lucrări ale unor terți. Dacă se obține o astfel de autorizație, ea anulează 
autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în mod clar eventualele 
restricții de utilizare. 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de 
autor, poate fi necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii 
drepturilor de autor: 

Figura 5: © OECD, 2018. 
Figura 18: © Proiectul Block Waste, finanțat de UE. 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de 
proprietate industrială, cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele 
înregistrate, logourile și denumirile înregistrate, sunt excluse din politica Curții de 
Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se acordă nicio licență pentru acestea. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul 
europa.eu oferă linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu 
are control asupra acestor site-uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele 
în ceea ce privește respectarea vieții private și drepturile de autor. 
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Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene 

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de 
Conturi Europene. 
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CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Prezentul document de analiză examinează 
răspunsul UE la problema din ce în ce mai mare 
a deșeurilor din plastic, cu un accent special pe 
deșeurile de ambalaje din plastic. Strategia UE  
din 2018 privind materialele plastice propune  
măsuri menite să îmbunătățească posibilitatea  
de reciclare, colectarea, sortarea și reciclarea  
produselor din plastic, precum și conținutul  
reciclat din acestea. Directiva revizuită privind 
ambalajele și deșeurile de ambalaje a stabilit noi 
obiective în ceea ce privește reciclarea ambalajelor 
de plastic pentru 2025 (50 %) și 2030 (55 %). Ca 
urmare a noilor norme de raportare, mai stricte, 
rata medie de reciclare a ambalajelor din plastic 
care este raportată de UE va scădea, cel mai 
probabil. Chiar și în cazul ambalajelor din plastic, 
componenta cea mai dezvoltată a strategiei 
privind materialele plastice, va fi nevoie de acțiuni 
concertate ale părților interesate de la nivelul UE 
și al statelor membre pentru a se reduce decalajul 
semnificativ care există între rata de reciclare 
actuală și nivelul la care trebuie să ajungem în  
doar 5-10 ani. 
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