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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare 
la Comunicarea privind ,, O strategie europeană pentru materialele plastice într-o 
economie circulară” {COM(2018) 28final}.

Comisia salută sprijinul în ansamblu al Camerei Deputaţilor faţă de această comunicare 
şi consideră că tranziţia către o nouă economie a materialelor plastice va oferi statelor 
membre posibilităţi corespunzătoare de creştere economică şi de creare de locuri de 
muncă, reducând, în acelaşi timp, la minimum deşeurile reziduale.

Strategia pentru materialele plastice în economia circulară prezintă o viziune a unei 
polìtici mai sustenabile a industriei materialelor plastice, care integrează activităţile de 
reutilizare şi reciclare în lanţurile de producţie pentru a genera creştere economică, 
locuri de muncă şi o valoare adăugată pentru Europa. Această viziune are drept scop 
definirea de modele de consum şi de producţie mai durabile pentru materialele plastice 
şi oferă, de asemenea, oportunităţi de dezvoltare a altor materiale care ar putea înlocui 
materialele plastice atunci când este cazul. Strategia oferă un teren fertil pentru inovare 
socială şi antreprenoriat, creând o multitudine de oportunităţi pentru toţi cetăţenii 
europeni. Cel mai important este faptul că strategia ajută la protejarea mediului, la 
reducerea deşeurilor marine, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a dependenţei 
noastre de importurile de combustibili fosili. Obiectivul este de a reduce poluarea cu 
plastic şi impactul negativ al acesteia asupra vieţilor noastre şi asupra mediului 
înconjurător, de a proteja cetăţenii europeni şi de a-i capacita astfel încât să facă 
alegerile corecte pentru a conserva Pământul şi pentru a-şi asigura bunăstarea.

In ceea ce priveşte observaţia Camerei Deputaţilor referitoare la prevenirea generării de 
deşeuri de plastic, Comisia reaminteşte că aceasta este una dintre cele patru axe ale 
strategiei şi că prima acţiune care urmează să fie prezentată ca punere în aplicare a 
strategiei priveşte, în principal, prevenţia.

Dlui Liviu DRAGNEA 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Sir. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI



în acest sens, propunerea pentru o nouă directivă privind instalaţiile portuare de 
preluare1, care a fost adoptată împreună cu Strategia pentru materialele plastice, 
contribuie într-o mare măsură la asigurarea faptului că deşeurile navelor sunt livrate la 
instalaţii portuare de preluare adecvate în loc să fie evacuate în mare. Mai mult. 
Comisia a început deja să examineze, împreună cu Agenţia Europeană pentru Produse 
Chimice, dacă există un temei pentru restricţionarea microplasticelor adăugate 
intenţionat în produse şi a materialelor plastice oxodegradabile.

Comisia ar dori, totodată, să mformeze Camera Deputaţilor că, la 28 mai 2018, a 
adoptat o propunere de directivă privind reducerea impactului anumitor produse din 
plastic asupra mediului2 cu scopul de a trata, în principal, problema deşeurilor marine 
din plastic provenite din materialele plastice de unică folosinţă şi din uneltele de pescuit. 
Dacă este adoptat, acesta va fi instrumentul juridic cel mai cuprinzător pentru 
combaterea poluării cu plastic la nivel mondial.

Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputaţilor privind necesitatea unor informaţii 
clare şi corecte cu privire la materialele plastice biodegradabile şi a început să lucreze 
la elaborarea unor norme armonizate privind definirea şi etichetarea materialelor 
plastice biodegradabile şi compostabile.

în privinţa obiectivului de a se asigura că, până în 2030, toate ambalajele din mase 
plastice introduse pe piaţa europeană pot fi reutilizate sau reciclate într-un mod rentabil, 
strategia face apel la dialog la nivel intersectorial şi la angajamente voluntare din 
partea producătorilor de ambalaje şi produse din plastic de a susţine acest obiectiv. 
Comisia a fost însărcinată cu examinarea, până în 2020, a cerinţelor esenţiale pentru 
ambalaje în vederea îmbunătăţirii proiectării pentru reutilizare şi a promovării unei 
reciclări de înaltă calitate.

Strategia va crea noi oportunităţi pentru investiţii, inovare şi pentru noi modele de 
afaceri de care să poată beneficia tinerii antreprenori. Una dintre cele patru axe ale 
strategiei vizează inovarea şi investiţiile şi prevede că, în afara celor 250 de milioane 
EUR deja investite în cercetarea în domeniul materialelor plastice, prin intermediul 
programului Orizont 2020, acest program va pune la dispoziţie încă 100 de milioane de 
euro suplimentare până în 2020. Comisia va elabora o agendă strategică de cercetare şi 
inovare privind materialele plastice pentru a oferi orientări în acest domeniu pentru 
perioada post-2020.

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor evidenţiate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie, k
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Pierre Moscovici 

Membru al Comisiei

1 Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalaţiile portuare de preluare 
pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare 
a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE {COM(2018)33 final}.

“ Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului {COM(2018) 340 final}.
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