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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea „Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară” 
[COM(2017) 34 final].

Comisia salută sprijinul în ansamblu al Camerei Deputaţilor faţă de această comunicare. 
Tranziţia spre o economie circulară ar trebui să ofere statelor membre posibilităţi 
corespunzătoare pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, reducând, 
totodată, deşeurile reziduale la minimum. Sistemele funcţionale de gestionare a deşeurilor, 
lucrând la capacitatea optimă de valorificare energetică a deşeurilor pentru deşeurile 
nereciclabile, ar trebui să contribuie la crearea condiţiilor de piaţă potrivite pentru a stimula 
o reciclare de calitate a deşeurilor, reducând totodată depozitarea deşeurilor.

Comisia recunoaşte diferenţele mari dintre statele membre în ceea ce priveşte rezultatele 
obţinute în materie de gestionare a deşeurilor, în special în ceea ce priveşte reciclarea 
deşeurilor municipale. Propunerile referitoare la deşeuri1 din cadrul pachetului de măsuri 
privind economia circulară - aflate în prezent în procesul legislativ - recunosc că ar trebui să 
se acorde mai mult timp statelor membre care, în 2013, reciclau mai puţin de 20 % din 
deşeurile lor municipale, cum este cazul României, pentru a se pregăti pentru atingerea 
obiectivelor de reutilizare şi reciclare stabilite pentru 2025 şi 2030. Pentru a facilita 
realizarea acestor obiective, sunt disponibile o serie de măsuri de sprijin financiar din partea 
UE pentru statele membre şi pentru operatorii privaţi.

1 Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE 
privind deşeurile [COM(2015) 595 final], Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje [COM(2015) 596 final], 
Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE 
privind depozitarea deşeurilor [COM(2015) 594 final], precum şi Propunerea de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a 
Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice [COM(2015) 593 final].



Pentru a asigura tranziţia către o economie mai circulară, pentru a se conforma cu ierarhia 
deşeurilor în Uniunea Europeană şi în conformitate cu Raportul de ţară privind evaluarea 
punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE\ Comisia consideră că este important ca 
România să îşi intensifice considerabil eforturile pentru a asigura colectarea separată a 
deşeurilor şi să construiască infrastructura de sortare şi reciclare necesară. In cazul în care 
este necesară o capacitate de valorificare energetică a deşeurilor pentru tratarea deşeurilor 
nereciclabile, Comisia încurajează România să caute, în tară sau în ţările învecinate, 
opţiunile tehnice care pot contribui la reintegrarea în economie a unor cantităţi cât mai mari 
de energie şi materiale.

In ceea ce priveşte observaţiile mai tehnice din opinie. Comisia ar dori să supună atenţiei 
Camerei Deputaţilor anexa la prezenta scrisoare.

Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Karmenu Vella 
Membru al Comisiei

2 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2017) 55 final.
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ANEXA

Comisia a examinat cu atenţie fiecare chestiune ridicată de Camera Deputaţilor în opinia sa 
şi are plăcerea de a oferi clarificările expuse în continuare.

în ceea ce priveşte necesitatea de a încuraja condiţiile de piaţă de care este nevoie pentru o 
economie circulară, Planul de acţiune privind economia circulară include o serie de acţiuni 
care vor viza obstacolele existente la nivelul pieţei în următoarele domenii prioritare: 
materialele plastice, deşeurile alimentare, materiile prime critice, activităţile de construcţii şi 
demolări, biomasa (de exemplu, lemnul) şi bioprodusele, precum şi măsuri orizontale în 
domenii cum ar fi inovarea şi investiţiile.

în ceea ce priveşte lemnul, Comisia va promova o utilizare eficientă a bioresurselor printr-o 
serie de măsuri, inclusiv prin furnizarea de orientări şi diseminarea celor mai bune practici 
privind utilizarea în cascadă a biomasei şi sprijinirea inovării în domeniul bioeconomiei. In 
ceea ce priveşte materialele plastice. Comisia are în vedere să adopte, până la sfârşitul 
acestui an, o strategie privind materialele plastice în economia circulară, care va aborda 
aspecte cum ar fi potenţialul de reciclare, biodegradabilitatea, prezenţa, în anumite materiale 
plastice, a unor substanţe periculoase, care generează motive de îngrijorare, şi deşeurile 
marine. In plus, Comisia preconizează, în propunerile legislative privind deşeurile, obiective 
mai ambiţioase în materie de reciclare a ambalajelor din plastic şi din lemn.

In ceea ce priveşte intensificarea colectării separate a deşeurilor. Planul de acţiune confirmă 
faptul că creşterea ratelor de reciclare este limitată de capacitatea administrativă, de lipsa de 
investiţii într-o infrastructură de colectare separată şi de reciclare. Noile propuneri 
legislative privind deşeurile ţin seama de aceste obstacole prin combinarea obiectivelor pe 
termen lung şi a celor intermediare cu posibilitatea prelungirii termenelor pentru ţările care 
se confruntă cu cele mai mari provocări în ceea ce priveşte intensificarea colectării separate 
şi a reciclării, impunând în acelaşi timp obligaţia de a elabora o strategie de implementare 
menită să asigure realizarea de progrese şi remedierea în timp util a lacunelor în materie de 
punere în aplicare.

Comisia s-a angajat, de asemenea, să acorde asistenţă tehnică statelor membre care se 
confruntă cu dificultăţi în materie de punere în aplicare şi să faciliteze schimbul de cele mai 
bune practici cu ţările şi regiunile care au reuşit să îşi îmbunătăţească gestionarea 
deşeurilor. Comisia a lansat deja o serie de iniţiative de promovare a conformităţii pentru a 
asigura o mai bună punere în aplicare a legislaţiei UE în domeniul deşeurilor, inclusiv în 
ceea ce priveşte deşeurile municipale, deşeurile periculoase şi colectarea separată, şi pentru 
a creşte gradul de sensibilizare la nivel naţional. Actuala cooperare strânsă cu statele 
membre va fi intensificată în viitor şi va realiza o corelare mai bună între legislaţia privind 
deşeurile şi măsurile mai ample în sprijinul economiei circulare.

In ceea ce priveşte stimulentele existente pentru sistemele de formare profesională la nivelul 
UE, Comisia ar dori să informeze Camera Deputaţilor cu privire la cererile de propuneri 
privind alianţele competenţelor sectoriale din cadrul programului Erasmus+. Alianţele 
competenţelor sectoriale sunt proiecte transnaţionale menite să identifice nevoile de 
competenţe existente şi emergente pentru profesii din sectoare specifice şi să consolideze
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schimburile de cunoştinţe şi de cele mai bune practici între instituţiile de învăţământ şi de 
formare profesională şi piaţa muncii.
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