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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 privind Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare 

[COM(2022) 141 final].  

Această strategie stabilește un cadru cuprinzător pentru abordarea efectelor negative, 

atât asupra mediului, cât și sociale, ale sectorului textil, asigurând în același timp 

redresarea sustenabilă, reziliența și digitalizarea acestuia. Strategia face parte dintr-un 

pachet mai amplu de inițiative adoptat la 30 martie 2022 pentru a sprijini în continuare 

tranziția către o economie circulară. Strategia îndeplinește angajamentele anunțate în 

Pactul verde european1, în noul Plan de acțiune privind economia circulară pentru o 

Europă competitivă și curată2 și în Actualizarea noii strategii industriale cu privire la 

„Construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei”3. 

Strategia promovează o viziune potrivit căreia, până în 2030, produsele textile introduse 

pe piața Uniunii Europene ar trebui să aibă o durată lungă de viață și să fie reciclabile, 

să fie fabricate din fibre reciclate, să nu conțină substanțe periculoase și să fie produse 

cu respectarea drepturilor sociale și a mediului. Mai mult, consumatorii ar trebui să 

beneficieze un timp mai îndelungat de textile de înaltă calitate și de servicii disponibile 

pe scară largă pentru reutilizare și reparare. Strategia identifică acțiuni care vizează 

întregul ciclu de viață al produselor textile, promovează trecerea de la moda rapidă la 

moda durabilă și vizează sporirea reciclării și reducerea la minimum a incinerării și 

depozitării textilelor. Sunt propuse inițiative pentru îmbunătățirea proiectării, 

responsabilizarea consumatorilor, descurajarea distrugerii textilelor nevândute sau 

                                                 
1 COM(2019) 640 final. 
2 COM(2020) 98 final. 
3 COM(2021) 350 final. 
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returnate și pentru asigurarea faptului că producătorii își asumă responsabilitatea de-a 

lungul lanțului valoric, inclusiv atunci când produsele devin deșeuri. 

Comisia își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Camera Deputaților împărtășește 

opinia potrivit căreia sunt necesare măsuri de reducere a impactului sectorului. Comisia 

dorește să precizeze că observațiile cu caracter mai tehnic formulate în opinie sunt 

tratate în anexa atașată. 

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate 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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Anexă 

Comisia a examinat cu atenție fiecare chestiune semnalată de Camera Deputaților în 

opinia sa și are plăcerea de a oferi clarificările expuse în continuare. 

În ceea ce privește chestiunea cooperării de-a lungul lanțului valoric, Comisia ar dori să 

sublinieze faptul că documentul privind calea de tranziție pentru ecosistemul textilelor4, 

adoptat recent, lansează un proces de co-creare pentru ca diferitele segmente industriale 

să colaboreze, să facă schimb de vederi și să sugereze noi modalități și inițiative pentru 

a atinge obiectivele dublei tranziții către un viitor verde și digital. Acest proces ar trebui 

să conducă la o viziune comună pentru ecosistem și la angajamente specifice, eventual 

cu privire la circularitate și la modelele de afaceri circulare, la acțiuni de consolidare a 

competitivității sustenabile, a digitalizării și a rezilienței, precum și la identificarea 

investițiilor specifice necesare pentru dubla tranziție. Acest instrument de colaborare 

poate servi drept forum de discuții în pregătirea acțiunilor privind proiectarea 

sustenabilă.  

În plus, Comisia ar dori să menționeze că sunt disponibile mai multe inițiative și 

programe de finanțare, cum ar fi noul Bauhaus european, Orizont Europa, LIFE, Fondul 

european de dezvoltare regională, Programul Europa digitală, Rețeaua de centre 

europene de inovare digitală și Mecanismul de redresare și reziliență, pentru a furniza 

finanțare și a sprijini cercetarea și inovarea, inclusiv în sectorul textilelor funcționale. 

Totodată, Comisia depune eforturi pentru a promova asimilarea competențelor în acest 

sector, inclusiv a tehnologiilor și meșteșugurilor tradiționale, prin intermediul Pactului 

pentru competențe5 și în contextul căii de tranziție menționate mai sus.  

În ceea ce privește monitorizarea tendințelor pieței, Regulamentul revizuit privind 

supravegherea pieței (2019/1020) prevede deja un cadru de reglementare și instrumente 

de asigurare a supravegherii pieței, în special prin intermediul recent introdusei rețele 

UE pentru conformitatea produselor. În plus, pașaportul digital al produselor, care 

urmează să fie elaborat pentru produsele textile, ca parte a punerii în aplicare a 

propunerii de regulament privind proiectarea ecologică pentru produse sustenabile6,  

ar trebui să faciliteze monitorizarea conformității.  

În ceea ce privește aspectele semnalate cu privire la gestionarea deșeurilor textile, 

Comisia este de acord că acestea reprezintă un element esențial pentru asigurarea 

sustenabilității textilelor. În acest context, Comisia va analiza modalitățile de 

armonizare a normelor Uniunii Europene în materie de răspundere extinsă a 

producătorilor de textile cu modularea ecologică a taxelor, ca parte a viitoarei revizuiri 

a Directivei-cadru privind deșeurile în 2023. Obiectivul principal va fi crearea unei 

economii pentru colectare, sortare, reutilizare, pregătire pentru reutilizare și reciclare, 

precum și stimulente pentru producători și mărci pentru a se asigura că produsele lor 

sunt concepute în conformitate cu principiile circularității.  

                                                 
4 SWD(2022) 105 final. 
5 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=ro  
6 COM(2022) 142 final. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=ro
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Comisia va lua în considerare, de asemenea, cerința ca deșeurile textile colectate 

separat din gospodării și deșeurile similare să fie pregătite pentru reutilizare, ca un prim 

pas necesar, în scopul de a preveni trimiterea spre eliminare, valorificare energetică sau 

reciclare a deșeurilor textile care pot fi pregătite pentru reutilizare.  

În același timp, Comisia va monitoriza îndeaproape evoluțiile în ceea ce privește 

generarea, compoziția și tratarea deșeurilor textile. Comisia a lansat recent un studiu 

dedicat în scopul de a evalua fezabilitatea stabilirii de obiective pentru pregătirea 

deșeurilor textile în vederea reutilizării și a reciclării. Acest studiu va contribui, de 

asemenea, la o mai amplă revizuire ulterioară a Directivei-cadru privind deșeurile. Prin 

urmare, Comisia apreciază foarte mult recomandările care au fost oferite.  

În ceea ce privește exportul de deșeuri textile, este important să se sublinieze faptul că, în 

conformitate cu recenta propunere a Comisiei privind noile norme ale Uniunii Europene 

privind transferurile de deșeuri, exportul de deșeuri textile către țări care nu sunt 

membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică urmează să fie 

permis numai cu condiția ca aceste țări să notifice Comisiei dorința lor de a importa 

anumite tipuri de deșeuri și să își demonstreze capacitatea de a le gestiona în mod 

sustenabil. 

În fine, în ceea ce privește punctul de vedere exprimat de Camera Deputaților cu privire 

la producția de textile adecvate pentru reciclare, Comisia ar dori să reamintească faptul 

că posibilitatea de reciclare este una dintre caracteristicile produsului care ar putea fi 

luată în considerare la stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică în cadrul 

punerii în aplicare a Regulamentului propus privind proiectarea ecologică pentru 

produsele sustenabile7.  

  

 

                                                 
7 COM(2022) 142 final. 


	Bruxelles, 19.9.2022   C(2022) 6715 final

