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Deșeurile de ambalaje din plastic: UE
trebuie să intensifice reciclarea dacă
dorește să își transpună în practică
ambițiile
Există un risc semnificativ ca UE să nu își îndeplinească obiectivele în materie de reciclare
a ambalajelor din plastic stabilite pentru 2025 și pentru 2030, se arată într-un nou document de
analiză al Curții de Conturi Europene. Actualizarea din 2018 a cadrului juridic pentru reciclarea
materialelor plastice reflectă ambițiile sporite ale UE și ar putea contribui la creșterea
capacității de reciclare. Nu ar trebui să se subestimeze însă amploarea provocării pe care
trebuie să o înfrunte statele membre. Ca urmare a noilor norme de raportare referitoare la
reciclare, care vor spori exactitatea datelor, și a înăspririi normelor privind exportul de deșeuri
din plastic, rata de reciclare care este raportată de UE va scădea. Pentru ca UE să ajungă la
nivelul la care dorește să fie în doar 5-10 ani, sunt necesare acțiuni concertate, afirmă Curtea.
Ambalajele, cum ar fi paharele de iaurt sau sticlele de apă, reprezintă, doar ele, aproximativ 40 %
din utilizarea materialelor plastice și peste 60 % din deșeurile din plastic generate în UE.
Ambalajele din plastic constituie, de asemenea, tipul de ambalaj care are cea mai scăzută rată de
reciclare în UE (puțin peste 40 %). Pentru a remedia această problemă tot mai acută, Comisia
Europeană a adoptat, în 2018, Strategia privind materialele plastice, care a implicat actualizarea
Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din 1994 și dublarea obiectivului actual în
materie de reciclare până la 50 % în 2025 și chiar până la 55 % în 2030. Îndeplinirea acestor
obiective ar constitui un pas semnificativ în direcția atingerii scopurilor vizate de UE în ceea ce
privește economia circulară.
„Pentru a-și atinge noile obiective în materie de reciclare a ambalajelor din plastic, UE trebuie să
inverseze situația actuală, în care incinerăm mai mult decât reciclăm. Aceasta reprezintă
o provocare dintre cele mai dificile”, a declarat domnul Samo Jereb, membrul Curții de Conturi
Europene responsabil de documentul de analiză. „Resuscitând, din motive sanitare, obiceiul de
a recurge la produse de unică folosință, pandemia de COVID-19 ne arată că materialele plastice
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vor continua să fie un element de bază în economiile noastre, dar și o amenințare din ce în ce mai
mare pentru mediu.”
În ultimii ani, UE a depus eforturi pentru a remedia deficiențele de la nivelul cadrului său pentru
deșeurile de ambalaje. Comisia intenționează să revizuiască normele referitoare la proiectarea
ambalajelor („cerințele esențiale”), a căror respectare este considerată, în prezent, imposibil de
verificat în practică. Aceasta ar putea conduce la o mai bună proiectare a ambalajelor în vederea
asigurării posibilității de reciclare și ar putea încuraja reutilizarea, subliniază Curtea. În mod
similar, noile norme ale UE își propun să armonizeze și să consolideze schemele de răspundere
extinsă a producătorilor de așa manieră încât acestea să promoveze posibilitatea de reciclare (de
exemplu, prin intermediul sistemelor de modulare a taxelor sau chiar al sistemelor-depozit), și nu
doar o greutate mai mică a ambalajelor, așa cum fac deocamdată majoritatea acestor scheme.
Aceste schimbări sunt necesare pentru a se putea atinge noile obiective în materie de reciclare.
Actualizarea Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje a introdus criterii mai
riguroase pentru calcularea ratelor de reciclare. Cifrele actuale sunt departe de a fi exacte sau
comparabile de la un stat membru la altul. Noile metode de calcul ar trebui să ofere o imagine
mai fiabilă a ponderii ambalajelor din plastic efectiv reciclate. Se estimează că aceste metode ar
putea avea drept rezultat o scădere semnificativă a ratei de reciclare care este raportată, de la
cifra actuală de 42 % la doar 30 %.
Provocarea pe care o reprezintă creșterea capacității de reciclare în UE este cu atât mai mare
având în vedere noua Convenție de la Basel care va intra în vigoare în curând și care stabilește
condiții mai stricte pentru transferul de deșeuri din plastic în străinătate. Statele membre se
bazează în mare măsură pe țările din afara UE pentru a-și gestiona deșeurile de ambalaje din
plastic și pentru a-și atinge obiectivele de reciclare. Aproape o treime din rata raportată de
reciclare a ambalajelor din plastic în UE este obținută grație transferurilor către țări din afara UE
în vederea reciclării. Începând din ianuarie 2021, majoritatea transferurilor de deșeuri din plastic
vor fi însă interzise. Acest lucru, alături de lipsa capacității de tratare a acestor deșeuri pe
teritoriul UE, constituie un alt risc pentru atingerea noilor obiective, avertizează Curtea. Aceasta
ar putea antrena totodată creșterea numărului de transferuri ilegale și de infracțiuni în materie
de deșeuri, împotriva cărora cadrul UE nu este suficient de puternic.
Ambiția UE de a-și îmbunătăți nivelul de reciclare a ambalajelor din plastic reflectă amploarea
provocării ecologice pe care o prezintă materialele plastice. Grație noii sale abordări, UE are
ocazia de a obține avantajul primului venit și de a-și consolida poziția de lider mondial în
domeniul reciclării ambalajelor din plastic. Cu toate acestea, date fiind provocările și decalajele
care trebuie soluționate, este posibil ca statele membre să nu atingă noile obiective. Sunt
necesare acțiuni ambițioase și concertate, subliniază Curtea, dacă UE dorește aproape să
dubleze, până în 2030, cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic care se reciclează.
Note către editori
Documentul de analiză al Curții de Conturi Europene, intitulat „Măsurile adoptate de UE pentru
combaterea problemei deșeurilor din plastic”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții,
eca.europa.eu. 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.
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.
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Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns la pandemia de
COVID-19 sunt disponibile aici.
Persoana de contact pentru presă pentru acest document de analiză
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