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Toate măsurile din cadrul prezentului plan de acțiune vor trebui să fie puse în aplicare în 

conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, inclusiv, după caz, să facă obiectul 

unei evaluări a impactului. 

Măsuri Calendar 

Producția 

Acordarea unei atenții speciale aspectelor economiei circulare în cadrul viitoarelor 

cerințe în materie de proiectare a produselor în temeiul Directivei privind 

proiectarea ecologică  

Începând cu 

2016 

Planul de lucru privind proiectarea ecologică pentru perioada 2015-2017 și 

invitarea organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde 

privind eficiența materialelor pentru stabilirea viitoarelor cerințe în materie de 

proiectare ecologică privind durabilitatea, potențialul de reparare și potențialul de 

reciclare ale produselor 

Decembrie 

2015 

Propunere de regulament de punere în aplicare privind televizoarele și ecranele 

Sfârșitul 

anului 2015 

sau începutul 

anului 2016 

Analizarea opțiunilor și a măsurilor privind un cadru de politică mai coerent pentru 

diferitele direcții de acțiune ale politicii UE în domeniul produselor, din 

perspectiva contribuției acestora la economia circulară 

2018 

Includerea de orientări privind economia circulară în cadrul documentelor de 

referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) pentru o serie de 

sectoare industriale 

Începând cu 

2016 

Orientări și promovarea celor mai bune practici în cadrul planurilor de 

gestionare a deșeurilor miniere 
2018 

Instituirea unei rețele deschise paneuropene de infrastructuri tehnologice 

pentru IMM-uri în vederea integrării tehnologiilor de fabricație avansate în 

procesele lor de producție 

2016 

Analizarea modalităților de îmbunătățire a eficienței și a ratei de utilizare ale 

sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS) și ale Programului-pilot 

privind verificarea tehnologiilor de mediu (ETV) 

2017 

Îmbunătățirea bazei de cunoștințe și a sprijinului acordat IMM-urilor pentru 

înlocuirea substanțelor periculoase care prezintă motive de îngrijorare deosebită  
2018 

    

Consumul 

O mai bună aplicare a garanțiilor existente pentru produsele fizice, însoțită de un 

proces de reflecție asupra îmbunătățirilor (viitoarea propunere a Comisiei 

privind vânzările online de bunuri și verificarea adecvării legislației în domeniul 

protecției consumatorilor) 

2015-2017 

Măsuri privind falsele mențiuni „ecologic”, inclusiv actualizarea orientărilor 

referitoare la practicile comerciale neloiale 
2016 

Analizarea posibilității de a propune cerințe orizontale privind furnizarea de 

informații referitoare la reparare în contextul proiectării ecologice 
2018 

Procesul REFIT al etichetei ecologice, care să fie urmat de măsuri de consolidare 

a eficacității acesteia 
2016 

Evaluarea posibilității aplicării unui program de testare independent privind 

uzura morală planificată 
2018 
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Sub rezerva evaluării proiectelor-pilot în curs, analizarea posibilelor utilizări ale 

amprentei de mediu a produselor pentru a măsura și a comunica informații despre 

mediu 

Începând cu 

2016 

Măsuri privind achizițiile publice verzi: integrarea sporită a cerințelor privind 

economia circulară, sprijinirea unei rate de utilizare mai ridicate, inclusiv prin 

intermediul schemelor de formare și recurgerea în mai mare măsură la acestea în 

cadrul achizițiilor publice efectuate de Comisie și al fondurilor UE 

Începând cu 

2016 

    

Gestionarea deșeurilor 

Propunere legislativă revizuită privind deșeurile 
Decembrie 

2015 

Îmbunătățirea cooperării cu statele membre pentru o mai bună punere în 

aplicare a legislației UE în domeniul deșeurilor și combaterea transferurilor ilegale 

de vehicule scoase din uz 

Începând cu 

2015 

Intensificarea aplicării Regulamentului revizuit privind transferurile de deșeuri 
Începând cu 

2016 

Promovarea, sub conducerea sectorului, a certificării voluntare a instalațiilor de 

tratare a fluxurilor de deșeuri principale/fluxurilor de deșeuri care urmează să facă 

obiectul reciclării 

Începând cu 

2018 

Inițiativa privind transformarea deșeurilor în energie în cadrul uniunii 

energetice  
2016 

Identificarea și diseminarea bunelor practici în ceea ce privește sistemele de 

colectare a deșeurilor  

 Începând cu 

2016 

    

Piața materiilor prime secundare 

Elaborarea de standarde de calitate pentru materiile prime secundare (în special 

pentru materialele plastice) 

Începând cu 

2016 

Propunere de revizuire a Regulamentului privind îngrășămintele 
Începutul 

anului 2016 

Propunere legislativă de stabilire a cerințelor minime pentru apa reutilizată și 

alimentarea apelor subterane 
2017 

Promovarea reutilizării apei în condiții de siguranță și de eficiență din punctul de 

vedere al costurilor, inclusiv orientări privind integrarea reutilizării apei în 

planificarea și gospodărirea apei, includerea celor mai bune practici în 

BREF-urile relevante și acordarea de sprijin pentru inovare (prin intermediul 

Parteneriatului european pentru inovare și al Programului Orizont 2020) și pentru 

investiții 

2016-2017 

Analiză și opțiuni în materie de politică pentru a aborda interacțiunea dintre 

actele legislative referitoare la substanțele chimice, produse și deșeuri, inclusiv 

privind modalitățile de reducere a prezenței și de îmbunătățire a urmăririi 

substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare conținute de produse 

2017 

Măsuri de facilitare a transferurilor de deșeuri în UE, inclusiv schimbul electronic 

de date (și eventual alte măsuri) 

Începând cu 

2016 

Dezvoltarea în continuare a Sistemului de informații privind materiile prime 

instituit de UE 

Începând cu 

2016 
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Măsuri sectoriale 

Materialele plastice 

Strategie privind materialele plastice în economia circulară  2017 

Măsuri specifice de reducere a deșeurilor marine în contextul punerii în aplicare a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite pentru orizontul 2030  

Începând cu 

2015 

    

Deșeurile alimentare 

Elaborarea unei metodologii comune și a unor indicatori comuni pentru a 

măsura deșeurile alimentare 
2016 

Platformă a părților interesate pentru a analiza modul de îndeplinire a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă, a face schimb de cele mai bune practici și a 

evalua progresele realizate 

2016 

Clarificarea legislației relevante a UE referitoare la deșeuri, alimente și hrană 

pentru animale în scopul de a facilita donarea de alimente și utilizarea fostelor 

alimente pentru hrana pentru animale 

2016 

Analizarea opțiunilor privind utilizarea mai eficace și mai buna înțelegere a 

marcării datei pe produsele alimentare 
2017 

    

Materiile prime critice 

Raport privind materiile prime critice și economia circulară 2017 

Îmbunătățirea schimbului de informații între producători și operatorii care se 

ocupă de reciclarea produselor electronice 

Începând cu 

2016 

Standarde europene pentru reciclarea deșeurilor electronice, a deșeurilor de 

baterii și a altor produse complexe relevante aflate la sfârșitul ciclului de viață, în 

vederea utilizării eficiente a materialelor pe care le conțin  

Începând cu 

2016 

Schimbul de cele mai bune practici pentru recuperarea materiilor prime critice 

din deșeurile miniere și din depozitele de deșeuri 
2017 

    

Activitățile de construcție și demolări 

Orientări privind evaluarea anterioară demolării pentru sectorul construcțiilor 2017 

 Protocol de reciclare pe bază voluntară la nivelul sectorului pentru deșeurile din 

activități de construcție și demolări 
2016 

Indicatori-cheie pentru evaluarea performanței de mediu pe durata întregului ciclu 

de viață al unei clădiri și stimulente pentru utilizarea acestora 

Începând cu 

2017 

    

Biomasa și biomateria 

Orientări și diseminarea celor mai bune practici privind utilizarea în cascadă a 

biomasei și sprijinirea inovării în acest domeniu prin intermediul Programului 

Orizont 2020 

2018- 2019 

Asigurarea coerenței și a sinergiilor cu economia circulară în contextul analizei 

durabilității bioenergiei în cadrul uniunii energetice 
2016 

Evaluarea contribuției strategiei din 2012 privind bioeconomia la economia 

circulară și posibila revizuire a acesteia 
2016  
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Inovarea și investițiile 

Inițiativa „Industria 2020 și economia circulară” din cadrul Programului Orizont 

2020  

Octombrie 

2015 

Proiect-pilot privind „acordurile de inovare” pentru abordarea potențialelor 

obstacole în materie de reglementare întâmpinate de inovatori  
2016 

Activități de informare direcționate în vederea încurajării depunerii de 

candidaturi pentru finanțare din FEIS și sprijinirea elaborării de proiecte și de 

platforme de investiții relevante pentru economia circulară  

Începând cu 

2016 

Activități de informare și comunicare direcționate menite să ajute statele 

membre și regiunile să absoarbă în mai mare măsură fondurile politicii de coeziune 

pentru economia circulară 

Începând cu 

2016 

Sprijin pentru statele membre și regiuni în vederea intensificării inovării 

destinate economiei circulare prin intermediul specializării inteligente 

Începând cu 

2016 

Evaluarea posibilității de a lansa împreună cu BEI și cu băncile naționale o 

platformă care să susțină finanțarea economiei circulare 
2016 

Cooperarea cu părțile interesate în ceea ce privește punerea în aplicare a 

prezentului plan de acțiune, prin intermediul forurilor existente în sectoarele-cheie 

Începând cu 

2016 

Sprijin pentru o serie de părți interesate prin intermediul unor măsuri privind 

parteneriatele public-privat, al platformelor de cooperare, al sprijinului destinat 

abordărilor voluntare ale întreprinderilor și al schimburilor de cele mai bune 

practici 

Începând cu 

2015 

  Monitorizare 

Elaborarea unui cadru de monitorizare pentru economia circulară 2017 

 


