
 

 1 
 

Către:   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

În atenția:  domnului Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

  domnului Raul Pop, Secretar de Stat 

  domnului Cosmin Teodoru, Director al Direcției Gestiunea Deșeurilor  

    

Subiect:  Transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/904 privind reducerea 

impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

 

 

Stimate domn Ministru,   

Stimate domn Secretar de Stat,   

Stimate domn Director, 

 

În susținerea demersurilor pentru o transpunere eficientă în legislația națională a Directivei (UE) 2019/904 

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, CDR consideră că este deosebit de 

importantă organizarea consultărilor cu toate părțile implicate.  

Complexitatea prevederilor cuprinse în directivă și a schimbărilor preconizate, care vor afecta operatori 

economici din domenii multiple, dar și obiceiurile de consum în cazul anumitor categorii de produse, va îngreuna 

procesul de transpunere în lipsa unor dezbateri și a unui act de implementare previzibil, cu termene clare, care să 

țină cont de impactul asupra mediului de afaceri. Astfel, vă transmitem mai jos punctul de vedere al CDR referitor 

la principiile pe care dorim să le regăsim în abordarea acestei problematici și în elaborarea proiectului de act 

normativ de către autorități. 

 

DEFINIȚII  

Există riscul ca măsuri neuniforme adoptate sau în curs de adoptare în unele state membre UE sau chiar 

unele aspecte și definiții insuficient clarificate în textul directivei să ducă la apariția de bariere nejustificate în calea 

liberei circulații a bunurilor. De exemplu, din cauza faptului că “Directiva nu face o distincție clară între 

recipientele pentru băuturi, sticlele pentru băuturi (o subcategorie de recipiente pentru băuturi) și paharele pentru 

băuturi (care nu constituie recipiente pentru băuturi)” 1 și că “paharele pentru băuturi reprezintă o categorie 

separată de produse din plastic de unică folosință în sensul directivei” 2, nu este la fel de clar în cazul fiecărui tip 

de ambalaj dacă acesta trebuie să fie încadrat într-o categorie sau în cealaltă. Este puțin probabil ca prin 

implementarea măsurilor în legislația națională să poată fi lămurite aceste probleme, însă este esențial, în opinia 

noastră, ca prin aplicarea măsurilor în plan național să nu fie impuse cerințe și obligații diferite la nivelul statelor 

membre, astfel încât să nu fie afectată buna funcționare a pieței unice europene. 

 

REDUCEREA CONSUMULUI (PARTEA A) 

Referitor la prevederile prin care se urmărește reducerea consumului de pahare pentru băuturi și recipiente 

pentru alimente, este utilă includerea unor măsuri precum oferirea de alternative reutilizabile, durabile sau care nu 

conțin plastic, ori aplicarea și evidențierea unui preț distinct pentru produsele din plastic de unică folosință, dar la 

fel de importantă considerăm că este și implicarea autorităților în sensul de a sprijini apariția acestor alternative 

reutilizabile – de exemplu, prin crearea cadrului legal necesar sau introducerea unor facilități fiscale specifice. În 

același timp, trebuie avute în vedere și beneficiile referitoare la siguranța sanitară pe care le oferă acest tip de produse 

de unică folosință consumatorilor, mai ales în contextul regulilor introduse pentru a limita efectele crizei sanitare 

actuale. 

                                                           
1 Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului 
European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, 2021/C 216/01, Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, pag. 29, https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/c1074e38-c729-11eb-a925-
01aa75ed71a1/language-ro.  
2 Ibid. 

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/c1074e38-c729-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-ro
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/c1074e38-c729-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-ro
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RESTRICȚII PRIVIND INTRODUCEREA PE PIAȚĂ (PARTEA B) 

În cazul listei de categorii de produse supuse restricțiilor privind introducerea pe piață, așa cum prevede 

atât litera, cât și spiritul Directivei, termenul specificat se referă la interzicerea punerii în piaţă a acestor produse din 

plastic de unică folosință. Odată ce produsele respective au fost introduse pe piață (adică făcute disponibile de către 

producători comercianţilor), aceste stocuri ar trebui să poată fi epuizate. Un termen de tranziţie ar trebui să se refere 

la stocurile existente aflate la producători, care nu au fost încă introduse pe piață, iar în cazul acestora stabilirea 

unei perioade de 6 luni (nu mai târziu de 31 ianuarie 2022) în care în care acestea vor putea fi încă introduse pe 

piață, credem că ar fi rezonabil și că ar permite operatorilor economici vizați să se adapteze mai ușor la noile cerințe. 

 

CERINȚE LEGATE DE PRODUS (PARTEA C ȘI PARTEA F) 

Obligaţia ca toate dopurile și capacele să rămână ataşate de recipiente în timpul etapei de utilizare 

preconizată a produselor, începând din 2024, depinde și de elaborarea și adoptarea unor standarde europene 

armonizate – proces aflat în curs de desfășurare, dar deocamdată nefinalizat la nivelul organismului european de 

standardizare. Pentru ca producătorii de băuturi să poată integra în mod eficient schimbările necesare în ce privește 

liniile de producție și preformele pentru recipiente, astfel încât să aibă parte de costuri predictibile pe acest palier, 

este nevoie ca standardele respective să fie finalizate, adoptate și aplicate cât mai rapid. 

Ținta de conținut minim de plastic reciclat pentru sticlele de băuturi reprezintă una dintre soluțiile pentru a 

putea crea o piață funcțională a materiilor prime secundare, însă doar dacă vor fi asigurate mai întâi condițiile-

cadru care să stimuleze și să faciliteze acest proces, oferind în același timp siguranța necesară utilizării materialelor 

obținute în urma reciclării în noi ambalaje destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Din acest motiv, 

reprezentanții mai multor industrii europene au tras deja un semnal de alarmă – demers la care s-au raliat și mai 

multe organizații de profil din țară – prin care cer accelerarea procedurii de evaluare a siguranței de către Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) pentru materialele plastice reciclate destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare, precum și publicarea de către Comisia Europeană a listei proceselor autorizate pentru 

reciclarea materialelor plastice. Întârzierile la acest capitol ar putea să erodeze din obiectivele ambițioase ale 

Pactului verde european, ale Planului de acțiune pentru economia circulară și ale strategiei ‘De la fermă la 

consumator’, în loc să fie un element de suport al circularității ambalajelor din plastic, prin care sunt instituite 

metodele adecvate de testare și control care să garanteze siguranța și sănătatea cetățenilor europeni. Astfel, CDR își 

exprimă dorința și intenția de a se implica în consultările de orice fel pe marginea elaborării unui standard pentru 

încetarea statutului de deșeu în cazul ambalajelor din PET, precum și al ambalajelor fabricate din alte materiale, 

inclusiv prin prisma participării membrilor CDR în grupurile tehnice din cadrul Organismului Național de 

Standardizare (ASRO). 

 

CERINȚE DE MARCARE (PARTEA D) 

Luând în considerare întârzierile în aprobarea la nivel european a actului de punere în aplicare ce stabilește 

toate specificațiile marcajelor propriu-zise, ce ar fi trebuit să fie publicat inițial până la 3 iulie 2020, este necesară 

asigurarea unor termene practice care să permită industriilor vizate această adaptare într-un mod eficient și adecvat. 

La fel ca în cazul restricțiilor privind introducerea pe piață (partea B) este necesar un termen de tranziție pentru 

stocurile existente. Odată ce produsele respective au fost introduse pe piață (adică făcute disponibile de către 

producători comercianţilor), aceste stocuri ar trebui să poată fi epuizate în mod natural, fără a impune un termen în 

plus în ce privește comercializarea acestora față de obligațiile din Directivă3. 

 

RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORILOR (PARTEA E) 

Referitor la obligația acoperirii de către producători a costurilor prevăzute în Directivă – costurile de 

colectare și curățare a deșeurilor de ambalaje, costurile de raportare a datelor și cele pentru măsurile de sensibilizare 

– poziția membrilor asociației este în continuare aceea că este nevoie în primul rând de evitarea și înlăturarea dublei 

                                                           
3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 AL COMISIEI din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la 
specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 
2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 
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impuneri a producătorilor. Aceste costuri trebuie să fie suportate de producători doar în măsură în care nu sunt deja 

acoperite, așa cum prevede și textul Directivei4. În al doilea rând, este nevoie și de o fundamentare corectă a 

costurilor. Așa cum am susținut de fiecare dată, fundamentarea corectă și transparența privitoare la criteriile prin 

care sunt calculate inclusiv costurile pe care producătorii deja le acoperă în baza obligațiilor actuale de răspundere 

extinsă ar trebui să fie regula, nu excepția în managementul deșeurilor de ambalaje, lucru care, din păcate, nu se 

întâmplă astăzi. Clarificarea atribuțiilor în ce privește aprobarea unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor 

municipale de ambalaje ar fi un pas extrem de important în această direcție, iar această nouă metodă de calcul 

absolut necesară ar trebui să se aplice tuturor schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. 

În legătură cu aplicarea măsurilor de sensibilizare, pentru a aduce mai multă predictibilitate și pentru a 

elimina riscul oricăror posibile discriminări sau măsuri arbitrare sau disproporționate, este nevoie de valori-limită 

precise ale costurilor ce vor fi suportate de producători. 

 

Din motivele enunțate mai sus, credem că este esențial efortul unei analize atente a situației și al unei 

dezbateri cu toți partenerii de dialog, prin care să fie identificate cele mai bune soluții aflate la dispoziție pentru 

implementarea Directivei.  

 

Cu stimă, 

 

Ramona Jurubita 

Leader al Grupului de Lucru pe probleme de Mediu 

Coaliția pentru Dezvoltarea Romȃniei 
 

                                                           
4 Conform Art. 8 alin. (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 
 


