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1. CONTEXT 

Documente anterioare inițierii propunerii  

 În decembrie 2015 Comisia a adoptat Comunicarea privind planul de acțiune al UE pentru o 

economie circulară
1
, care subliniază importanța dezvoltării unei piețe unice funcționale a materiilor 

prime secundare. Planul de acțiune privind economia circulară a stabilit următoarele două obiective: 

- facilitarea reciclării și creșterea gradului de utilizare a materiilor prime secundare prin limitarea 

constrângerilor inutile și prin facilitarea circulației transfrontaliere a materiilor prime secundare, astfel 

încât să se asigure că acestea pot fi comercializate cu ușurință în întreaga UE;  

- înlocuirea substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare și, acolo unde acest lucru nu 

este posibil, reducerea prezenței acestora și îmbunătățirea trasabilității lor. 

 La 16 ianuarie 2018, Comisia a publicat mini-pachetul privind economia circulară care are 

următoarele componente: 

                                                 
1 COM(2015)614 
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- o comunicare privind strategia europeană pentru materialele plastice în contextul tranziției de 

la economia liniară la o economie circulară - COM(2018)28; 

- o comunicare privind interfața dintre legislația referitoare la substanțe chimice, produse și 

deșeuri - COM(2018)32; 

- un cadru de monitorizare privind economia circulară - COM(2018)29. 

Cauze care au determinat inițierea propunerii 

 Comisia Europeană a adoptat două pachete de măsuri privind economia circulară în 2015 și 

2016 pentru a ajuta întreprinderile și consumatorii din UE să realizeze tranziția către o economie 

circulară, în care resursele să fie utilizate într-un mod mai sustenabil. Acțiunile propuse au contribuit 

la „închiderea buclei” în ciclurile de viață ale produselor, prin intensificarea reciclării și a reutilizării, 

atât în beneficiul mediului, cât și al economiei.  

 Progresul către circularitate presupune o mai bună înțelegere a cauzelor care împiedică în 

prezent  absorbția materiilor prime secundare care pot înlocui materialul primar la un cost rezonabil și 

cu un consum minim de resurse. În prezent, aproape nici un produs de pe piață nu este conceput fără 

produse chimice industriale. O parte dintre aceste substanțe chimice reprezenta o amenințare pentru 

sănătatea oamenilor sau pentru mediu. Din acest motiv, prezența anumitor substanțe chimice (care 

prezintă motive de îngrijorare) poate fi un obstacol pentru reciclare și reutilizare. Unele substanțe 

chimice pot constitui, pur și simplu, obstacole tehnice care împiedică reciclarea, iar altele pot fi 

periculoase pentru oameni sau pentru mediu. Un număr din ce în ce mai mare de astfel de substanțe 

sunt în curs de identificare, urmând să facă obiectul unor restricții sau interdicții. Aceste substanțe 

chimice pot fi prezente în produsele vândute înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor, unele dintre 

acestea având un ciclu de viață îndelungat și, prin urmare, substanțele chimice interzise pot fi găsite 

uneori chiar și în fluxurile de reciclare. 

 Prezenta comunicare își propune să analizeze aspectele esențiale care rezultă din interacțiunea 

legilor privind substanțele chimice, produse și deșeuri precum și modul în care acestea împiedică 

dezvoltarea unei economii circulare. 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Obiectivul prezentei comunicări este de a promova o amplă dezbatere în cadrul Uniunii cu 

privire interfața dintre legile care reglementează substanțele chimice, produsele și deșeurile  pentru a 

găsi soluțiile necesare la aspectele care  împiedică dezvoltarea economiei circulare. 

 Pentru a contribui la sporirea la maximum a reciclării și la reducerea la minimum a utilizării 

materiilor prime, s-a efectuat o analiză a normelor UE aplicabile gestionării deșeurilor, substanțelor 

chimice și produselor, în urma căreia s-a constat că la interfața dintre acestea se evidențiază patru 

aspecte principale: 

2.1. Informațiile privind prezența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare nu sunt ușor 

accesibile celor care gestionează deșeurile și le pregătesc pentru recuperare 

De multe ori, companiile care gestionează deșeurile nu au acces la informații privind compoziția 

bunurilor aruncate pe care le gestionează, deoarece informațiile nu existau la momentul la care bunul 

respectiv devenea deșeu. Obiectivul comunicării în această privință este de a se asigura că 

informațiile adecvate privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare din produse sunt 

disponibile pentru toți actorii din lanțul de aprovizionare. Se are în vedere realizarea unui studiu 

referitor la utilizarea diferitelor sisteme de informare, tehnologii inovatoare și strategii în materie de 

trasabilitate, care ar putea facilita circulația informațiilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. 

2.2. Deșeurile pot conține substanțe care nu mai sunt permise în produsele noi 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=552
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=553
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_29_RO_ACTE_f.pdf


Atunci când produsul devine deșeu și apoi este recuperat, este posibil ca substanța interzisă să fie 

prezentă în continuare în materialul recuperat. Aceasta este ceea ce numim problema substanțelor 

„moștenite”. Obiectivul comunicării în această privință este de a facilita reciclarea și de a încuraja 

utilizarea materiilor prime secundare prin promovarea unor cicluri de materiale netoxice. Se are 

în vedere elaborarea unei metodologi care va facilita adoptarea deciziilor cu privire la posibilitatea de 

reciclare a deșeurile care conțin substanțe ce prezintă motive de îngrijorare. Această metodologie va 

lua în considerare raportul global dintre costurile și beneficiile reciclării unui astfel de material prin 

comparație cu eliminarea acestuia. 

2.3. Regulile UE privind încetarea statutului de deșeu nu sunt pe deplin armonizate  

Statele membre aplică criterii diferite privind încetarea statutului de deșeu. Pentru ca deșeurile să 

înceteze să mai fie deșeuri, trebuie să îndeplinească așa-numitele „criterii privind încetarea statutului 

de deșeu”. Pentru anumite fluxuri de deșeuri, astfel de criterii au fost stabilite la nivelul UE sau la 

nivel național, fapt ce a creat probleme pentru autorități în stabilirea legislației aplicabile. De 

asemenea, multe materiale recuperate în absența unor criterii privind încetarea statului de deșeu, sunt 

comercializate în condiții juridice neclare și fără transparență. 

 Comisia va încuraja o cooperare mai strânsă între rețelele existente de experți în domeniul 

gestionării substanțelor chimice și al deșeurilor și va crea un registru on-line al UE pentru toate 

criteriile adoptate la nivel național și la nivelul UE privind încetarea statutului de deșeu și privind sub-

produsele. 

 Obiectivul special este de a se asigura o interpretare și o aplicare mai armonizată a 

normelor privind încetarea statutului de deșeu în UE, cu scopul de a se facilita în continuare 

utilizarea materialelor recuperate în cadrul UE. 

2.4. Normele în baza cărora se decide care sunt deșeurile și substanțele chimice periculoase nu sunt 

aliniate corespunzător 

 Modul în care sunt puse în aplicare și se asigură respectarea normelor privind clasificarea 

deșeurilor are consecințe importante asupra opțiunilor ulterioare privind gestionarea deșeurilor, 

precum fezabilitatea și rentabilitatea colectării, a metodei de reciclare sau a opțiunii între reciclare și 

eliminare. Comisia va publica  un document de orientare privind clasificarea deșeurilor, pentru a veni 

în sprijinul operatorilor de deșeuri și al autorităților competente să adopte o abordare comună în ceea 

ce privește caracterizarea și clasificarea deșeurilor. Obiectivul este de a se asigura mai multă 

coerență normelor de clasificare a substanțelor chimice periculoase și a deșeurilor. 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUŢII 

 Comunicarea Comisiei s-a aflat pe agenda Consiliului Mediu din 5 martie 2018. Miniștrii au 

dezbătut pachetul de măsuri privind economia circulară, care a fost adoptat de către Comisie la 16 

ianuarie 2018, prin care urmărește obținerea de rezultate cu privire la Planul de acțiune privind 

economia circulară
2
. Pachetul cuprinde trei comunicări: 

1. o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018)28 

final; 

2. o comunicare privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară - COM(2018)29 

final; 

                                                 
2 Comunicarea intitulată „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 final 
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3. o  comunicare  privind  punerea  în  aplicare  a  pachetului de măsuri privind economia 

circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și 

deșeurile - COM(2018)32 final. 

 Referitor la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile, miniștrii      

s-au exprimat pentru disponibilitatea informațiilor cu privire la prezența substanțelor chimice          

(care prezintă motive de îngrijorare) în produse. De asemenea, s-a evidențiat nevoia ca informațiile 

privind prezența substanțelor chimice să fie disponibile și în conținutul materiilor prime primare și 

secundare, precum și necesitatea înlocuirii, pe cât posibil, a acestor substanțe. Mai mulți miniștri s-au 

pronunțat pentru armonizarea normelor privind încetarea statutului de deșeu. 

Poziția României 

 România a apreciat, de asemenea, că ar putea fi avute în vedere punerea la dispoziție de către 

producători a informațiilor legate de substanțele chimice din produse și stabilirea de criterii privind 

încetarea statutului de deșeu, care să țină cont de impactul diferitelor substanțe chimice asupra 

mediului și sănătății umane. România a propus ca materialele reciclate, care conțin substanțe chimice 

ce nu mai sunt permise, să fie utilizate doar în scopuri care nu aduc prejudicii  mediului și sănătății 

umane. 

 Comitetul economic și social european a emis, la data de 8 februarie 2018, o notă de informare 

cu privire la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile. Calendarul 

instituție prevede o ședință a secțiunii specializate pentru elaborarea proiectului de aviz în luna mai 

a.c., care va fi cel mai probabil adoptat în sesiunea plenară din 23-24 mai a.c. 

 

4. LINK-URI: 

- documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018)20; 

- http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2018/03/05/; 

- https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/interface-

between-chemicals-products-and-waste-legislation; 

- http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/draft-

reports.html?urefProcYear=2018&urefProcNum=2035&urefProcCode=INI&linkedDocument=true&u

folderComCode=&ufolderLegId=&ufolderId=#documents. 
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