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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor intitulată „Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin 

norma” [COM(2022) 140 final]. 

Comunicarea, publicată la 30 martie 2022, a însoțit adoptarea de către Comisie a unui 

pachet de inițiative privind economia circulară1. Aceste inițiative decurg din 

angajamentele asumate de Comisie atât în cadrul Pactului verde european2, cât și al 

Planului de acțiune pentru economia circulară3 pentru o Europă mai curată și mai 

competitivă și au drept obiectiv ca, prin măsuri pe mai multe fronturi, să facă produsele 

de pe piața Uniunii Europene mai sustenabile și mai circulare. 

Un element central al pachetului este Propunerea de regulament privind proiectarea 

ecologică pentru produse sustenabile4 (ESPR - Regulation on Ecodesign for Sustainable 

Products). Această propunere va viza modul în care sunt concepute produsele și va 

stabili cerințe pentru a le face mai sustenabile, mai fiabile, reutilizabile, modernizabile, 

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

din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor. În plus, regulamentul va stabili 

cerințe de informare pentru a se asigura o mai bună conștientizare a consumatorilor și a 

altor actori economici cu privire la caracteristicile de mediu ale produselor și va impune 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_2013  
2 COM(2019) 640 final. 
3 COM(2020) 98 final. 
4 COM(2022) 142 final. 
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ca produsele să fie însoțite de „pașapoarte digitale ale produselor”. Viitoarele norme se 

vor baza pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și vor 

consolida funcționarea pieței interne a Uniunii Europene. 

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaților pentru comunicare și a luat 

notă cu o atenție deosebită de aspectele subliniate. 

Suntem pe deplin de acord cu recomandarea Camerei Deputaților de a valorifica la 

maximum oportunitățile oferite de digitalizare. Comisia a propus ca pașapoartele 

digitale ale produselor să devină norma pentru toate produsele reglementate în temeiul 

ESPR. 

În ceea ce privește problema distrugerii bunurilor de consum nevândute, Comisia 

propune cerințe de transparență extinse și direct aplicabile pentru toate întreprinderile 

mari care aleg să recurgă la această practică. Deși se așteaptă ca acestea să reprezinte 

în sine un puternic factor de descurajare, Comisia va fi, în plus, în măsură să interzică 

complet această practică pentru categoriile de produse pentru care se dovedește a fi o 

problemă deosebit de răspândită. 

Recunoaștem, de asemenea, necesitatea de a elabora o cadru de politică, de 

reglementare și administrativ flexibil care să vizeze reducerea impactului creșterii 

prețurilor asupra consumatorilor. Din aceste motive, evaluările impactului efectuate în 

temeiul cadrului ESPR ar trebui să analizeze cu atenție chestiunea accesibilității 

prețurilor pentru consumatori. În ceea ce privește oferirea de stimulente pentru a 

încuraja adoptarea de noi tehnologii orientate către economia circulară, Comisia 

intenționează să elaboreze îndrumări pentru stimularea modelelor de afaceri circulare, 

care să includă și elemente legate de finanțare. 

Comisia salută acordul Camerei Deputaților cu privire la necesitatea unei participări 

largi a principalelor părți interesate la viitoarele consultări în temeiul ESPR la 

elaborarea de standarde. De asemenea, suntem de acord cu privire la rolul esențial al 

educației în înțelegerea informațiilor despre mediu. Ne angajăm să asigurăm faptul că 

viitoarele cerințe privind informațiile despre produse stabilite în temeiul ESPR sunt 

clare, răspund nevoilor consumatorilor și contribuie la facilitarea, și nu la complicarea 

alegerilor acestora. 

Comisia ia act de apelurile la acțiune în ceea ce privește etichetarea în temeiul ESPR, 

precum și în ceea ce privește adoptarea unor standarde voluntare de proiectare 

ecologică și confirmă că în propunere au fost incluse mai multe dispoziții care să 

permită astfel de acțiuni (de exemplu, articolele 14 și 18). 

Comisia ia act de recomandarea de a corela activitatea Centrului european pentru 

afaceri circulare cu cea a Agenției Europene de Mediu și cu rezultatele programelor de 

finanțare ale Uniunii Europene și este de acord, în general, cu privire la necesitatea de a 

se asigura că informațiile și cercetarea disponibile sunt bine corelate și pot fi accesate 

cu ușurință. În acest sens, Comisia subliniază angajamentul stabilit în comunicare de a 

lua în considerare rezultatele proiectelor de cercetare finanțate prin programul 

Orizont Europa atunci când elaborează noi metodologii care să stea la baza ESPR. 
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Poziția Camerei Deputaților cu privire la potențialul de reciclare și modernizare a 

dispozitivelor medicale a fost, de asemenea, luată în considerare. Aceste produse vor fi 

examinate în mod corespunzător în lumina criteriilor de stabilire a priorităților 

prevăzute în propunerea privind ESPR. 

În ceea ce privește recomandarea de a intensifica cercetarea privind proiectarea și 

producția rapidă de baterii sigure care să fie mai puțin dependente de materiile prime 

critice, Comisia este de acord cu importanța și necesitatea unor eforturi suplimentare în 

acest domeniu, semnalând totodată realizările Alianței europene pentru baterii, care a 

condus la aproximativ 111 proiecte majore și la investiții publice și private în valoare de 

127 de miliarde EUR pentru dezvoltarea ecosistemului european al bateriilor. De 

asemenea, am dori să subliniem că propunerea Comisiei de regulament privind bateriile 

este în curs de dezbatere între colegiuitori și că este în curs de pregătire și o propunere 

legislativă privind materiile prime critice, astfel cum s-a anunțat în planul REPowerEU. 

Discuțiile dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu cu privire la propunerea 

privind ESPR sunt în curs de desfășurare. Comisia urmărește să ajungă la un acord în 

viitorul apropiat, astfel încât să permită punerea în aplicare cât mai curând posibil a 

cerințelor privind durabilitatea produselor la nivelul Uniunii Europene. 

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuție de 

Camera Deputaților și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Maros Šefčovič      Virginijus Sinkevičius 

Vicepreședinte       Membru al Comisiei 
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