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Rezumat:  

La 30 martie 2022, Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de inițiative din cadrul  Pactului 

ecologic european, anunțat în Planul de acțiune pentru economia circulară, pentru a contribui la 

transformarea progresivă a produselor durabile în normă, la  promovarea modelelor circulare de 

afaceri și la capacitarea consumatorului în cadrul tranziției ecologice. Diferitele propuneri ale 

pachetului ar permite tranziția către o economie circulară, o economie decuplată de dependența de 

energie și de resurse, mai rezilientă la șocurile externe, care respectă natura și sănătatea oamenilor. 

Comisia Europeană propune noi norme prin care aproape toate bunurile fizice de pe piața UE să 

devină mai ecologice, circulare și eficiente din punct de vedere energetic pe parcursul întregului 

lor ciclu de viață, de la faza de proiectare până la utilizarea zilnică, schimbarea destinației și 

sfârșitul ciclului de viață. 

 

Cuvinte-cheie: produse durabile, tranziție ecologică, economie circulară, eficiență energetică, 

proiectare ecologică, dezvoltare durabilă. 
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1. CONTEXT 

La nivel mondial există o cerere pentru produse mai eficiente și mai durabile, pentru a se asigura 

reducerea consumului de energie și de resurse. Politica UE privind produsele durabile, legislația 

privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică reprezintă instrumente eficiente pentru 

îmbunătățirea consumului energetic și a durabilității produselor. 

În prezent, cadrul legislativ privind proiectarea ecologică este asigurat prin directiva privind 

proiectarea ecologică, care instituie un cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică pentru produsele cu impact energetic, în scopul asigurării liberei circulații a acestor 

produse pe piața internă și prin regulamentul de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică, 

care completează cerințele de proiectare ecologică cu cerințe obligatorii de etichetare care să 

furnizeze informații standard privind eficiența energetică și consumul de energie. 

În 2015, Comisia Europeană a adoptat primul plan de acțiune pentru economia circulară care a 

inclus măsuri pentru stimularea tranziției Europei către o economie circulară și competitivă, 

favorizând creșterea economică durabilă și generarea de noi locuri de muncă. Cele 54 de acțiuni 

ale Planului de acțiune stabilesc acțiuni concrete și ambițioase, cu măsuri care acoperă întregul 

ciclu de viață al produselor: de la producție și consum până la gestionarea deșeurilor și piața 

materiilor prime secundare, precum și o propunere legislativă revizuită privind deșeurile. 

În noiembrie 2016, a fost prezentat planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 

2016-2019 care stabilește prioritățile de lucru ale Comisiei în baza cadrului privind proiectarea 

ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2016-2019. 

În ianuarie 2018, Comisia Europeană a prezentat Strategia europeană pentru materialele plastice 

într-o economie circulară, primul cadru de politică la nivelul UE care adoptă o abordare a ciclului 

de viață specific materialelor pentru a integra activitățile de proiectare circulară, de utilizare, 

reutilizare și reciclare în lanțurile valorice de materiale plastice. Strategia stabilește o viziune clară 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_614_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_614_RO_ACTE2_f.docx
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_773_RO_ACTE_f.docx
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_28_RO_ACTE_f.docx
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cu obiective cuantificate la nivelul UE, astfel încât, printre altele, până în 2030, toate ambalajele 

din plastic introduse pe piața UE să poată fi reutilizate sau reciclate. 

În iulie 2018, a intrat în vigoare cadrul legislativ revizuit privind deșeurile.  

La 4 martie 2019, Comisia Europeană a prezentat raportul privind punerea în aplicare a planului 

de acțiune pentru economia circulară. 

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, o nouă strategie 

de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 

economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care 

să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie 

decuplată de utilizarea resurselor. Pactul ecologic european contribuie, de asemenea, la punerea în 

aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ODD), precum și a celorlalte priorități anunțate în orientările politice ale Ursulei von der Leyen. 

La 11 martie 2020, Comisia Europeană a publicat un nou plan de acțiune privind economia 

circulară, unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului ecologic european, ale cărui 

obiective au vizat următoarele: 

 produsele durabile să devină norma în UE; 

 concentrarea atenției pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse și în care 

potențialul pentru circularitate este ridicat, respectiv sectoarele produselor electronice și 

TIC, bateriilor și vehiculelor, ambalajelor, materialelor plastice, materialelor textile, 

construcțiilor și clădirilor, alimentelor; 

 măsurile privind economia circulară să creeze avantaje pentru oameni, regiuni și orașe; 

 coordonarea eforturilor la nivel global privind economia circulară. 

La  10 decembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament privind bateriile 

și deșeurile de baterii, prima dintre inițiativele anunțate în Planul de acțiune pentru economia 

circulară, al cărei obiectiv vizează ca bateriile introduse pe piața UE să devină durabile, de 

înaltă performanță și sigure pe parcursul întregului lor ciclu de viață.  

În acest context, Comisia propune: 

 cerințe obligatorii pentru toate bateriile referitoare, de exemplu, la folosirea de materiale 

din surse responsabile, restricții privind utilizarea de substanțe periculoase, conținutul minim de 

materiale reciclate, amprenta de carbon, performanță, durabilitate și etichetare, precum și 

îndeplinirea obiectivelor în materie de colectare și reciclare; 

 măsuri care să faciliteze realizarea neutralității climatice până în 2050; 

 noi cerințe și obiective privind conținutul de materiale reciclate și colectarea, tratarea și 

reciclarea bateriilor care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață; 

  utilizarea noilor tehnologii informatice, în special a pașaportului pentru baterii și 

a spațiului de date interconectat. 

La 28 octombrie 2021, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament privind poluanții 

organici persistenți al cărei obiectiv este protejarea sănătății umane și a mediului împotriva unora 

dintre cele mai nocive substanțe chimice din deșeuri – poluanții organici persistenți (POP). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_190_RO_ACTE_f.docx
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.docx
https://ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_rohttps:/ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_798_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_656_RO_ACT_part1_v3.pdf
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La 17 noiembrie 2021, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament privind 

expedierile de deșeuri prin care sunt propuse norme mai stricte privind exporturile de deșeuri, un 

sistem mai eficient de circulație a deșeurilor ca resursă și acțiuni hotărâte de combatere a traficului 

de deșeuri. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

2.1 Obiectivul principal 

Inițiativele prezentate în cadrul comunicării au scopul de a asigura faptul că produsele durabile 

devin norma în UE, că sunt stimulate modelele de afaceri circulare, iar consumatorii sunt capacitați 

în cadrul tranziției ecologice. După cum s-a anunțat în Planul de acțiune pentru economia circulară, 

Comisia propune noi norme prin care aproape toate bunurile fizice de pe piața UE să devină mai 

ecologice, circulare și eficiente din punct de vedere energetic pe parcursul întregului lor ciclu 

de viață, de la faza de proiectare până la utilizarea zilnică, schimbarea destinației și sfârșitul 

ciclului de viață. 

Prin propunerile din cadrul pachetului, Comisia prezintă instrumentele necesare pentru trecerea la 

o economie cu adevărat circulară în UE: o economie decuplată de dependența de energie și de 

resurse, mai rezilientă la șocurile externe, care respectă natura și sănătatea oamenilor.  

Propunerile se bazează pe succesul normelor existente ale UE în materie de proiectare ecologică, 

care au dus la reduceri remarcabile ale consumului de energie al UE și la economii semnificative 

pentru consumatori. Numai în 2021, cerințele existente în materie de proiectare ecologică le-

au permis consumatorilor să economisească, în total, 120 de miliarde euro determinând o 

scădere cu 10 % a consumului anual de energie al produselor care intră în domeniul lor de 

aplicare. Până în 2030, se estimează că noul cadru va putea duce la economii de energie primară 

de 132 Mtep (megatone echivalent petrol), ceea ce corespunde unei cantități de gaze naturale de 

aproximativ 150 de miliarde de metri cubi, cantitate aproape echivalentă cu importul UE de gaze 

rusești. 

2.2 Prezentarea propriu-zisă  

 Proiectarea unor produse mai durabile, mai circulare și mai performante din punct 

de vedere energetic 

Întrucât proiectarea produselor dictează până la 80% din impactul asupra mediului pe durata 

ciclului de viață al acestora, propunerea de Regulament de stabilire a unui cadru privind cerințele 

de proiectare ecologică pentru produsele durabile (ESPR)  extinde domeniul de aplicare al cadrului 

de proiectare ecologică în primul rând pentru a acoperi o gamă cât mai largă de produse și, în al 

doilea rând prin extinderea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele. Propunerea 

stabilește noi cerințe care să asigure faptul că produsele sunt mai durabile, fiabile, reutilizabile, 

modernizabile, reparabile, mai ușor de întreținut, de recondiționat și de reciclat, precum și eficiente 

din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. În plus, cerințele 

privind informațiile specifice produselor vor asigura cunoașterea de către consumatori a impactului 

achizițiilor lor asupra mediului. Toate produsele reglementate vor avea pașapoarte digitale care 

vor permite etichetarea, identificarea și corelarea produselor cu date relevante pentru circularitatea 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_709_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_142_EN_ACT_part1_v7.docx
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și durabilitatea lor. Structurarea informațiilor privind produsele din perspectiva durabilității 

mediului prin intermediul pașapoartelor digitale va ajuta întreprinderile de-a lungul lanțului 

valoric, de la producători, importatori și distribuitori la comercianți, reparatori, reproducători și 

reciclatori, să aibă acces la informații în vederea îmbunătățirii  performanței de mediu, de 

prelungire a duratei de viață a produselor reducând astfel nevoia de resurse naturale primare, 

costurile și dependențele strategice. 

Propunerea conține, de asemenea, măsuri menite să pună capăt practicii distrugerii bunurilor de 

consum nevândute, să extindă achizițiile publice verzi și să ofere stimulente pentru produsele 

durabile.  

De asemenea, ESPR va permite UE să stabilească cerințe de etichetare, de exemplu, cu privire la 

posibilitatea de reparare a produselor. 

 Abordarea transsectorială a produselor  durabile 

ESPR este conceput astfel încât să fie coerent cu și aliniat la legislația și politicile sectoriale 

existente și viitoare. ESPR nu se va aplica în situațiile în care cerințele în materie de durabilitate a 

mediului sunt deja stabilite la un nivel satisfăcător în legislația UE, ci în situațiile în care aceste 

cerințe lipsesc, iar circularitatea, potențialul de utilizare eficientă a resurselor și de eficiență 

energetică, precum și potențialul de reducere a impactului global asupra climei și a mediului sunt 

ridicate. 

Trei situații diferite pot ilustra modul în care ESPR este conceput să funcționeze alături de alte  

inițiative legislative pentru a accelera tranziția ecologică.  

a) Crearea unor noi norme UE specifice produselor 

 Pentru produsele  pentru care nu există o legislație specifică a UE care să stablească cerințe 

obligatorii în materie de durabilitate a mediului, ESPR va reprezenta cadrul juridic în temeiul 

căruia se stabilesc normele UE. Acesta este cazul textilelor și al articolelor de încălțăminte. Deși, 

în prezent, aceste produse fac obiectul anumitor cerințe privind produsele, de exemplu, în ceea ce 

privește substanțele chimice1 și etichetarea2, nu există cerințe specifice care să reglementeze 

circularitatea, durabilitatea, posibilitatea de reparare și de reciclare, precum și conținutul reciclat. 

În plus, Strategia UE pentru textile durabile și circulare prezintă un set cuprinzător de acțiuni care 

depășesc cadrul ESPR. 

Strategia UE pentru textile durabile și circulare stabilește acțiunile concrete pentru a asigura faptul 

că, până în 2030, produsele textile introduse pe piața UE au un ciclu de viață lung și sunt 

reciclabile, nu conțin substanțe periculoase și sunt produse cu respectarea drepturilor sociale și a 

mediului. Măsurile specifice vor include cerințe de proiectare ecologică pentru textile, informații 

mai clare, un pașaport digital al produselor și o schemă obligatorie a UE de răspundere extinsă a 

producătorilor. Strategia prevede, de asemenea, măsuri de combatere a eliberării neintenționate de 

microplastice din textile, de asigurare a fiabilității mențiunii „ecologic” și de stimulare a modelelor 

                                                           
1 Regulamentul REACH 
2 Regulamentul (UE) nr.1007/2011 

https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
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de afaceri circulare, inclusiv a serviciilor de reutilizare și reparare. Pentru a aborda modul de 

consum, strategia invită întreprinderile să reducă numărul de colecții pe an, să își asume 

responsabilitatea și să ia măsuri pentru a-și reduce la minimum amprenta de carbon și de mediu și 

invită statele membre să adopte măsuri fiscale favorabile pentru sectorul reutilizării și reparațiilor.  

b) Completarea normelor UE existente specifice produselor: exemplul produselor pentru 

construcții, al bateriilor, al ambalajelor și al substanțelor chimice  

În cadrul produselor care fac obiectul unei legislații separate specifice,  ESPR va interveni numai 

atunci când dimensiunile durabilității mediului în legătură cu aceste produse nu pot fi abordate pe 

deplin prin alte instrumente. În cazul produselor pentru construcții3, bateriilor4, ambalajelor5, 

substanețelor chimice6 se va aplica legislația specifică, ESPR  urmând să acopere apsectele 

complementare legate de cerințele de durabilitate.  

c) Noi norme UE în temeiul actualei directive privind proiectarea ecologică: exemplul 

produselor electronice de larg consum.   

În cazul produselor electronice care reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere, 

Comisia lucrează la elaborarea unor măsuri de proiectare ecologică pentru telefoane inteligente, 

tablete și laptopuri, care urmeză să fie adoptate astfel cum au fost identificate în planul de lucru 

stabilit în temeiul actualei directive privind proiectarea ecologică. Măsurile vor viza și alte apecte 

ale proiectării ecologice care sunt esențiale pentru circularitate, în special durabilitatea și 

posibilitatea de reparare și de reciclare. 

 Metoda proiectării ecologice: planificare, consultare, cocreare 

 Direcționarea politicilor UE în materie de proiectare ecologică și de etichetare energetică se 

realizează prin adoptarea planurilor de lucru multianuale care stabilesc prioritățile, eficacitatea și 

eficiența anumitor categorii de produse. Noul plan de lucru privind proiectarea ecologică și 

etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024 asigură tranziția către noul cadru prevăzut de 

ESPR. 

Pentru a se asigura tranziția către cadrul prevăzut de ESPR, noul plan de lucru privind proiectarea 

ecologică și etichetarea energetică pentru 2022-2024 este adoptat ca parte a acestui pachet. 

Comisia Europeană a anunțat că va lansa până la sfârșitul anului 2022 o consultare publică cu 

privire la categoriile de produse care urmează să fie selectate în cadrul primului plan de lucru 

prevăzut în ESPR. O prioritate a Comisiei se referă la elaborarea de noi metodologii privind 

circularitatea în temeiul ESPR, durabilitatea ș.a.. 

 Modele de afaceri circulare 

Modelele de afaceri circulare sunt concepute pentru a crea și a capta valoare, contribuind la 

optimizarea și limitarea utilizării resurselor. Aceasta implică, pe lângă cerințele de  reglementare 

                                                           
3  Regulamentul revizuit privind produsele pentru construcții 
4 Propunerea de regulament privind bateriile 
5 Directiva 94/62/CE. 
6 Regulamentul REACH 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_144_EN_ACT_part1_v11.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_798_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907
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specifice produselor, transmiterea semnalelor potrivite pe piață în ceea ce privește modelele de 

afaceri circulare, pentru a stimula producătorii să proiecteze mai bine produsele, să prelungească 

durata de viață a acestora și să le păstreze valoarea în timpul utilizării, precum și după utilizare. 

Cerințele privind produsele prevăzute în ESPR vor stimula adoptarea unor astfel de modele, 

întrucât dezvoltarea activităților circulare depinde în mare măsură de caracteristicile fizice de 

proiectare ale produselor. De asemenea, pașapoartele digitale ale produselor și utilizarea 

inteligentă a inovării constituie factori esențiali pentru trecerea la modele de afaceri circulare. 

Având în vedere că acești factori nu sunt suficienți pentru a schimba modul de abordare a 

practicilor comerciale, s-a evidențiat necesitatea identificării blocajelor și a mijloacelor eficiente 

de stimulare a adoptării modelelor de afaceri circulare și de a le asigura profitabilitatea. 

Noul centru european pentru afaceri circulare va asigura cadrul pentru schimbul de bune practici 

între părțile interesate, canalizând informații și servicii inclusiv acțiuni de sensibilizare  cooperare 

și formare. Activitatea se va baza pe experiența platformei europene a părților interesate privind 

economia circulară, a rețelei întreprinderilor europene și a rețelei clusterelor europene din 

domeniul tehnologiei ecologice. 

 Consolidarea rolului consumatorilor și protecția acestora 

ESPR va sprijini consumatorii în vederea realizării tranziției ecologice asigurând faptul că 

produsele îndeplinesc cerințe minime de performanță de mediu, o mai bună informare, etichetare 

și acces la piesele de schimb, modernizări și reparații. 

Propunerea privind consolidarea rolului consumatorilor va introduce modificări specifice ale 

legislației orizontale a UE privind protecția consumatorilor7 pentru a se asigura că acestora li se 

furnizează, la punctul  de vânzare, informații cu privire la o garanție comercială de durabilitate a 

produsului, precum și informații relevante privind repararea. 

Comisia lucrează la propunerea unor norme specifice privind mențiunile „ecologic” pentru a spori 

fiabilitatea, comparabilitatea și verificabilitatea acestora și la o inițiativă pentru încurajarea 

reparării bunurilor de consum („dreptul la reparare”). 

 Agenda privind produsele și modelele de afaceri durabile și circulare la nivel 

mondial 

Întreprinderea de acțiuni la nivelul UE nu este suficientă și nu poate asigura tranziția către un nivel 

mai ridicat de durabilitate a mediului și circularitate, fiind necesară intensificarea colaborării UE 

cu țările din afara UE, la nivel mondial, regional și bilateral. 

Extinderea piețelor pentru produse durabile va contribui la îndeplinirea mai multor obiective de 

dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. 

La nivel mondial, UE va continua să urmărească agenda privind economia circulară în forurile 

multilaterale, în cadrul G7 și G20 și în contextul Alianței mondiale pentru economia circulară. De 

                                                           
7 Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale și Directiva 2011/83/UE privind drepturile 

consumatorilor 

https://economie-circulaire.public.lu/en/introduction/examples.html
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
https://een.ec.europa.eu/
https://resourceefficient.eu/en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_143_RO_ACT_part1_v3.docx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
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asemenea, va promova crearea unui forum mondial privind consumul și producția durabile, pentru 

a facilita un răspuns la solicitarea8 recentă a Adunării Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu. 

Totodată, recenta propunere a Comisiei privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de 

durabilitate9 va contribui la stimularea unor modele de afaceri durabile la nivel mondial. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR EUROPENE  

3.1 Consiliul UE 

 10 decembrie 2019 - Concluziile privind punerea în aplicare de către UE a Agendei 2030 

a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 obiective de dezvoltare 

durabilă (ODD-uri) ale acesteia subliniază necesitatea accelerării acțiunii atât în interiorul UE, cât 

și la nivel global și reafirmă că UE și statele sale membre vor continua să joace un rol principal în 

punerea în aplicare a ODD-urilor.  

 14 iunie 2021 - Concluziile privind consolidarea arhitecturii financiare europene pentru 

dezvoltare  subliniază: 

- necesitatea de a depune eforturi în vederea realizării Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă ale acesteia, precum și a obiectivelor Acordului de la Paris; 

-necesitatea urgentă de a spori impactul asupra dezvoltării în țările partenere și de a aborda 

provocările în materie de dezvoltare accentuate de pandemia de COVID-19. 

 22 iunie 2021 - Concluziile reafirmă angajamentul ferm al UE față de Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia, care continuă să 

ghideze UE pentru o reconstrucție temeinică și ecologică. Consiliul a recunoscut că pandemia 

de COVID-19 amenință progresele înregistrate în direcția realizării ODD-urilor, solicitând 

intensificarea dialogului și acțiuni operaționale concrete pentru a accelera punerea în aplicare a 

Agendei 2030 și a ODD-urilor. Invită Comisia și statele membre să desfășoare campanii de 

comunicare și de sensibilizare cu privire la Agenda 2030, în vederea creșterii gradului de 

responsabilitate comună a cetățenilor, a sectorului privat și a altor părți interesate. Consiliul își 

menține angajamentul de a examina progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea Agendei 

2030 și de a-și intensifica eforturile de a integra ODD-urile în lucrările sale. 

 22 iulie 2021 - Reuniunea informală miniștrilor competitivității și industriei a avut pe 

ordinea de zi discuții privind posibilitatea creșterii economice competitive, durabile și eficiente 

din punct de vedere al utilizării resurselor, bazate pe dezvoltarea tehnologiilor noi și a inovării, 

folosind ca model industriile textile și mari consumatoare de energie. Totodată, s-a evidențiat 

potențialul economiei circulare în ceea ce privește crearea produselor durabile care pot fi reparate, 

reutilizate și reciclate.  

 11-12 octombrie 2021 - Reuniunea Consiliului pentru mediu a avut pe ordinea de zi 

revizuirea standardelor de comercializare ale UE pentru produsele agricole. Aceștia au subliniat 

                                                           
8 Rezoluția nr. 5 a Adunării Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu privind consolidarea economiei circulare ca 

o contribuție la realizarea unui consum și a unei producții durabile, adoptată la 5 martie 2022 
9 COM(2022) 71 final. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39747/K2200701%20-%20UNEP-EA.5-Res.11%20-%20ADVANCE-.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/environmentassembly/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_71_RO_ACT_part1_v2.docx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9462-2021-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9850-2021-INIT/ro/pdf
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/sustainable-development-as-an-opportunity-for-textile-and-energy-intensive-industries/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2021/10/11-12/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_71_RO_ACT_part1_v2.docx
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importanța standardelor de comercializare și au recunoscut necesitatea examinării unor modalități 

de a le îmbunătăți în continuare, în special pentru a contribui la o durabilitate sporită, oferind, în 

același timp, informații clare consumatorilor și menținând competitivitatea produselor UE pe piața 

internațională. Standardele de comercializare ale UE stabilesc cerințe minime pentru produsele 

care sunt comercializate între întreprinderi sau pentru consumatori. Strategia „de la fermă la 

consumator” a UE prevede o revizuire a standardelor de comercializare care vizează creșterea 

durabilității în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.  

 18 ianuarie 2022 -  Reuniunea informală a miniștrilor mediului și energiei a avut pe 

ordinea de zi discuții referitoare la Strategia UE pentru promovarea durabilității în domeniul 

substanțelor chimice cu scopul  identificării măsurilor pentru aplicarea eficientă a acesteia.  

 17 martie 2022 -  Reuniunea Consiliului pentru mediu a avut în vedere adoptarea abordării 

generale cu privire la  propunerea de regulament care vizează consolidarea legislației UE cu privire 

la baterii și deșeurile de baterii. Noile norme vor promova dezvoltarea unor lanțuri de producție 

de baterii durabile și sigure pe parcursul întregului lor ciclu de viață și vor crea condiții de 

concurență echitabile pe piața internă. Poziția de negociere a Consiliului menține și consolidează 

elementele fundamentale ale propunerii inițiale a Comisiei, inclusiv „pașaportul pentru baterii”, 

restricțiile riguroase pentru substanțele periculoase, amprenta de carbon a bateriilor, răspunderea 

extinsă a producătorilor și obligația ca noile baterii să conțină materiale reciclate, precum și 

cerințele privind diligența necesară în lanțurile de aprovizionare. 

3.2 Parlamentul European 

 10 iulie 2020 -  Rezoluția privind Strategia pentru promovarea durabilității în domeniul 

substanțelor chimice susține că asigurarea faptului că toate utilizările de substanțe chimice, 

materiale și produse sunt sigure, durabile și circulare prin însăși concepția lor reprezintă o măsură 

în amonte esențială nu numai pentru a proteja sănătatea umană, ci și pentru a realiza o economie 

neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, circulară 

și competitivă. Subliniază că viitoarea Strategie pentru promovarea durabilității în domeniul 

substanțelor chimice trebuie să abordeze, de asemenea, aprovizionarea durabilă cu materiale, 

precum și intensitatea energetică în producția de substanțe chimice pe tot parcursul lanțului de 

aprovizionare și standardele în materie de sănătate, sociale și de mediu și drepturile omului. 

Consideră că durabilitatea ar trebui să constituie pilonul principal al strategiei, care ar trebui să 

contribuie la consolidarea tuturor politicilor relevante și la punerea lor în aplicare, astfel încât să 

poată fi atrase investiții în Europa și să se creeze piețe pentru produse circulare și cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon. Subliniază faptul că Strategia pentru promovarea durabilității în domeniul 

substanțelor chimice trebuie să fie aliniată cu ierarhia acțiunilor legate de gestionarea riscurilor, 

care acordă prioritate prevenirii expunerii, eliminării treptate a substanțelor periculoase și 

substituirii cu alternative mai sigure în raport cu măsurile de control, atunci când acest lucru este 

posibil. 

 17 iulie 2020 - Avizul Comisiei ENVI cu tema „Către o piață unică durabilă pentru 

întreprinderi și consumatori”: 

- subliniază că noul plan de redresare al UE ar trebui să garanteze că fondurile destinate redresării 

sunt utilizate exclusiv în conformitate cu obiectivele climatice și de mediu ale Uniunii; 

- subliniază că ar trebui promovate atât producția durabilă, cât și consumul durabil;  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/informal-meetings-of-environment-and-energy-ministers-amiens-20-22-january/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2022/03/17/
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7103%2F1%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=7103%2F1%2F22&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13944-2020-REV-2/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-AD-647120_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
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- consideră că ar trebui îmbunătățită utilizarea eficientă a resurselor prin creșterea circularității 

lanțurilor valorice, prin reducerea consumului de resurse, prin creșterea gradului de folosire a 

materiilor prime secundare, prin reducerea la minimum a generării de deșeuri;  

- solicită extinderea directivei privind proiectarea ecologică pentru a garanta că toate produsele și 

ambalajele introduse pe piața UE pot fi modernizate, reutilizate, reparate și reciclate în modul cel 

mai complet, astfel încât să nu scadă valoarea materialelor;  

- salută intenția Comisiei de a elabora un cadru de politici privind produsele durabile, care va 

conține măsuri pentru îmbunătățirea și extinderea proiectării ecologice, în vederea îmbunătățirii 

durabilității produselor prin anumite cerințe; 

- invită Comisia să garanteze dreptul persoanelor din UE de a li se repara bunurile la un preț 

rezonabil, prin adoptarea unui set de măsuri specifice; 

- constată importanța unei piețe interne funcționale pentru gestionarea deșeurilor și subliniază 

necesitatea de a îmbunătăți în continuare condițiile de pe piață pentru reciclare; 

- solicită aplicarea cerințelor de proiectare ecologică pentru produsele neenergetice care au un 

impact important asupra mediului, cum ar fi textilele și mobila. 

 10 februarie 2021 - Rezoluția referitoare la noul plan de acțiune privind economia 

circulară evidențiază că economia liniară, de tip „fabricare-utilizare-eliminare”, trebuie 

transformată într-o economie cu adevărat circulară, pe baza unor principii precum reducerea 

utilizării energiei și a resurselor, păstrarea valorii în economie, prevenirea producerii de deșeuri, 

excluderea deșeurilor, a substanțelor nocive și a poluării încă din faza de proiectare, păstrarea 

produselor și a materialelor în uz și în circuite închise, protejarea sănătății umane, promovarea 

beneficiilor pentru consumatori. Subliniază că produsele și materialele durabile, circulare, sigure 

și netoxice ar trebui să devină norma pe piața UE, și nu excepția, și ar trebui considerate opțiunea 

implicită, care să fie atractivă și accesibilă și să aibă un preț rezonabil pentru toți consumatorii. 

Sprijină planul de introducere a pașapoartelor digitale pentru produse, pentru a ajuta 

întreprinderile, consumatorii și autoritățile de supraveghere a pieței să urmărească impactul pe care 

îl are un produs asupra climei, mediului și societății de-a lungul întregului lanț valoric și să 

furnizeze informații fiabile, transparente și ușor accesibile cu privire la durabilitatea produsului, la 

posibilitățile de întreținere, reutilizare, reparare și demontare a acestuia și la gestionarea sa la 

sfârșitul ciclului de viață. 

 26 mai 2021 -  Proiectul de aviz al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI) privind Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă subliniază că 

potențialul sectorului de a reduce emisiile depinde în mod covârșitor de investițiile în sisteme de 

transport public durabile ecologic, generându-se astfel o schimbare de paradigmă a mobilității, 

care se concentrează prea mult pe transportul individual.  

- 19 iulie 2021 - Avizul Comisiei pentru industrie, cercetare, și energie (ITRE) referitor la 

Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă subliniază necesitatea unor politici și acțiuni 

ambițioase pentru decarbonizarea tuturor modurilor de transport, în vederea realizării neutralității 

climatice și a obiectivului de reducere la zero a poluării. Solicită o abordare holistică și integrată 

pentru a reduce emisiile totale de gaze cu efect de seră (GES) și pentru a promova mobilitatea cu 

zero emisii, prin aplicarea principiului întâietății eficienței energetice și prin creșterea ponderii 

energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor, în care dezvoltarea în continuare a 

vehiculelor electrice ar trebui să joace un rol esențial, iar combustibilii alternativi durabili, bazați 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-692686_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AD-689562_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
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pe surse regenerabile de energie, să fie prioritari pentru utilizarea în sectoare în care electrificarea 

directă nu este încă o opțiune viabilă. Subliniază necesitatea stringentă de a accelera și a intensifica 

eforturile în vederea introducerii la nivelul UE a unei infrastructuri inteligente de reîncărcare și de 

realimentare pentru vehiculele cu emisii zero și a dezvoltării serviciilor „de la vehicul la rețea”. 

 

 4 martie 2022 - Comisiile (ENVI) și (DEVE) au adoptat proiectul de raport referitor la 

punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Raportul recunoaște 

legăturile strânse dintre schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Schimbările climatice pot 

submina progresul către dezvoltarea durabilă, dar măsurile științifice și bazate pe date concrete de 

atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea pot avea o contribuție pozitivă și de 

lungă durată la reducerea sărăciei, securitatea alimentară, ecosistemele sănătoase, egalitate și 

justiție. 

 11 februarie 2022 - Comisia pentru transport și turism (TRAN) a adoptat proiectul de 

raport referitor la Propunerea de regulament privind asigurarea unor condiții de concurență 

echitabile pentru un transport aerian durabil prin care se consideră că: 

- sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care se aplică aviației ar trebui 

folosit pentru a stimula și mai mult folosirea combustibililor alternativi durabili (SAF10). Consideră 

mai ales că o parte din cantitatea totală de certificate, în limita plafonului, ar trebui alocată cu titlu 

gratuit operatorilor de aeronave pentru alimentarea aeronavelor cu SAF; 

- ar trebui ca UE să se pregătească pentru adoptarea noilor tehnologii atunci când acestea devin 

mature și disponibile pe piață. În acest sens, se propune ca prezentul regulament să acopere deja 

energia electrică și hidrogenul. El include o dispoziție care asigură faptul că aeroporturile iau toate 

măsurile necesare pentru a facilita dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru reîncărcarea cu 

energie electrică și cu hidrogen a aeronavelor, atunci când aceste tehnologii devin disponibile pe 

piață. 

 14 februarie 2022 - Comisia pentru transport și turism (TRAN) a adoptat proiectul de 

raport referitor la Propunerea de Regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi prin care se arată că reîncărcarea vehiculelor trebuie să fie ușoară, eficientă și accesibilă 

tuturor persoanelor din societate și că este important să se îmbunătățească transparența și calitatea 

datelor pe care operatorii de stații de reîncărcare și de realimentare sunt obligați să le pună la 

dispoziție. Propune să se intensifice și mai mult instalarea stațiilor de realimentare cu hidrogen 

bazate pe distanță pentru vehiculele grele de-a lungul rețelei TEN-T. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

4.1. Cadrul legal incident 

 

 2016 – Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi (publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I,  nr.  323 din 27 aprilie 2016) urmărește promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării 

durabile, a consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor, încurajarea 

                                                           
10 În en. sustainable alternative fuels.  

https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ37-PR-719854_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-PR-704884_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-PR-704884_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-PR-719568_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-PR-719568_RO.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_559_RO_ACT_part1_v2.pdf
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dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul, promovarea progresului social 

care favorizează dezvoltarea economică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin 

promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu impact minim asupra mediului, îmbunătăţirea 

calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor pentru achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi 

lung și dezvoltarea pieţei interne a produselor, serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi. 

 2018 - Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 2030  stabilește 

cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și punerea în aplicare a setului de 17 ODD. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei direcții principale, respectiv economic, social și de 

mediu, fiind orientată către cetățean. În capitolul referitor la „Asigurarea unor modele de consum 

și producție durabile”, strategia propune reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: 

diminuarea generării, de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea 

companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea 

activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; 

conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura.  

 

5. LINK-URI UTILE CONSULTATE: 

-  Pachetul de propuneri care au scopul de a asigura faptul că produsele durabile devin norma în 

UE; 

- Documente recente adoptate la Parlamentul European cu privire la economia circulară, 

dezvoltare durabilă; 

- Stadiul documentului la Comitetul Economic și Social European (CESE); 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor -Asigurarea faptului că produsele durabile devin norma; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 2030; 

- Documente recente adoptate la Consiliul UE privind produsele durabile, economia circulară, 

dezvoltarea durabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/STRATEGIA_NA%C8%9AIONAL%C4%82_PENTRU_DEZVOLTAREA_DURABILA_A_ROMANIEI.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/STRATEGIA_NA%C8%9AIONAL%C4%82_PENTRU_DEZVOLTAREA_DURABILA_A_ROMANIEI.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2013
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/documents/search?committeeMnemoCode=&textualSearchMode=TEXT&textualSearch=sustainable&documentTypeCode=&reporterPersId=&procedureYear=&procedureNum=&procedureCodeType=&peNumber=&sessionDocumentDocTypePrefix=&sessionDocumentNumber=&sessionDocumentYear=&documentDateFrom=&documentDateTo=&meetingDateFrom=&meetingDateTo=&performSearch=true&term=9&page=0
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/sustainable-products-initiative-including-eco-design-directive
https://www.eesc.europa.eu/en/about
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_140_RO_ACT_part1_v2.docx
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/STRATEGIA_NA%C8%9AIONAL%C4%82_PENTRU_DEZVOLTAREA_DURABILA_A_ROMANIEI.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/search/?filetypes=PAGE&Keyword=sustainable

