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Directiva UE 2019 / 904
privind reducerea impactului
anumitor produse din plastic
asupra mediului

EU Directive 2019 / 904 on
the reduction of the impact
of certain plastic products
on the environment

Poluarea asupra mediului riscă să se intensifice în
următoarele decenii, oamenii de știință identificând
în ultimii ani microfibre din plastic peste tot: în
pământ, apă, în alimente și chiar în aerul pe care îl
respirăm. Pentru că cele mai multe mase plastice nu
sunt biodegradabile, deşeurile din plastic generate
de oameni putând rămâne alături de noi timp de
sute sau chiar mii de ani, nu doar oamenii sunt
afectați în mod direct de poluare. Anual, peste 10
milioane de tone de plastic ajung în mări și oceane.

Environmental pollution is likely to increase over the
next decades, scientists identifying in recent years
microplastics everywhere: in earth, in water, in food
and even in the air we breathe. As most plastics are
not biodegradable, and plastic waste generated by
people can remain with us for hundreds or even
thousands of years, not only people are directly
affected by pollution. Each year, over 10 million tons
of plastic reach the seas and oceans.

Acest fapt a devenit îngrijorător pentru pericolul pe
care îl ridică la adresa sănătății oamenilor, motiv
pentru care, Consiliul Uniunii Europene a decis să
interzică o parte din produsele de plastic utilizate
zilnic. În acest sens a adoptat Directiva UE 2019 /
904 a Parlamentului European și a Consiliului
din 05.06.2019 privind reducerea impactului
anumitor produse din plastic asupra mediului,
intrată în vigoare în data de 02.07.2019.

This has become worrying because of the danger it
poses to human health, and for this reason the
Council of the European Union has decided to ban
some of the plastic products used daily. To this end,
it adopted the EU Directive 2019/904 of the
European Parliament and of the Council of 5th
of June 2019 on the reduction of the impact of
certain plastic products on the environment,
which entered into force on 02.07.2019.
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Ce vizează Directiva?

What the Directive aims for?

Pe de-o parte, Comisia decide interzicerea
introducereii pe piață, începând cu luna iulie 2021,
a produselor fabricate din materiale plastice
oxodegradabile, precum și a anumitor produse de
plastic de unică folosință, dintre care menționăm cu
titlu de exemplu: tacâmurile de unică folosință, paiele
pentru agitat băuturi, recipientele pentru mâncare /
băuturi din polistiren expandat, bețișoarele de urechi.

On the one hand, the Commission decides to
prohibit the placing on the market, starting with
July 2021, of products made from oxodegradable plastics, as well as of certain singleuse plastic products, among which we can
mention, as an example: single-use cutlery,
beverage stirrers, food/beverage containers made
of expanded polystyrene, cotton bud sticks.

Pe de altă parte, în contextul imposibilității reducerii
dintr-odată a tuturor produselor din plastic, până la
atingerea acestui scop, se are în vedere, pentru
început, măcar o diminuare a consumului de
produse din plastic de unică folosință. Pentru a
reduce drastic consumul resurselor naturale (petrol,
apă, energie), precum și nivelul emisiilor nocive în aer,
se încurajează utilizarea produselor care au o utilizare
multiplă, favorizând astfel reciclarea.

On the other hand, in the context of the impossibility
of reducing all plastic products at once, until this
goal is achieved, for the beginning, at least a
reduction in the consumption of single-use
plastic products is envisaged. To drastically
reduce the consumption of natural resources (oil,
water, energy) as well as the level of harmful
emissions into the air, the use of products that are
suitable for multiple use is encouraged, thus
favoring recycling.

Totodată,
pentru
a
stimula
comportamentul
responsabil al consumatorilor în ceea ce privește
reciclarea, se instituie în sarcina statelor membre
obligația de colectare separată. Pentru a informa
consumatorii cu privie la prezența materialelor plastice
sau la opțiunile adecvate de gestionare / mijloacele de
eliminare a deșeurilor, statele membre se vor asigura
că fiecare produs din plastic de unică folosință poartă
un marcaj clar, lizibil și indelebil.

At the same time, in order to stimulate responsible
consumer behavior regarding recycling, an
obligation of separate collection is imposed on
the Member States. In order to inform consumers
about the presence of plastics or the appropriate
waste management / disposal options, Member
States will ensure that each single-use plastic
product bears a conspicuous, clearly legible and
indelible marking.

Astfel, până în 2029, România trebuie să asigure o
colectare anuală de minimum 90% a sticlelor de tip
PET și, până în 2030, o reciclare de minimum 30%.

Thus, by 2029, Romania must ensure an annual
collection rate of at least 90% of PET bottles and, by
2030, a recycling rate of at least 30%.

De asemenea, odată cu transpunerea prezentei
directive de către statele membre, se prevede
răspunderea extinsă a producătorilor în ceea ce
privește colectarea pentru toate produsele din plastic
de unică folosință, stabilind sancțiunile efective,
proporționale și disuasive care se aplică în cazul
încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul
prezentei directive și iau toate măsurile pentru a se
asigura că acestea sunt puse în aplicare.

Also, with the transposition of this Directive by the
Member States, an extended liability of
producers is provided regarding the collection,
for all single-use plastic products, establishing
effective, proportionate and dissuasive penalties to
be applied in case of infringement of national
provisions adopted under this Directive and Member
States shall take all measures to ensure that they
are implemented.

Obiectivele sunt așadar ambiţioase și se observă,
totuși, că în ultimii ani apelurile organizațiilor de mediu
au început să fie luate în seamă și țările au decis să
implementeze diverse măsuri pentru a descuraja
folosirea plasticului și a încuraja măcar reciclarea lui,
însă rata de succes a acestor politici va depinde de
mentalitatea oamenilor. Așadar, pentru început, câteva
minute din timpul nostru pentru a selecta deșeurile sau
pentru a merge până la centrul de reciclare sunt infime
față de sutele de ani în care lăsăm Pământul să facă
treaba în locul nostru.

The objectives are therefore ambitious and it is
noted, however, that in recent years, the appeals of
the environmental organizations have begun to be
taken into account and countries have decided to
implement various measures to discourage the use
of plastic and to encourage at least its recycling, but
the success rate of these policies will depend on the
mentality of the people. Therefore, for the
beginning, a few minutes of our time to select waste
or go to the recycling center are tiny compared to
the hundreds of years in which we let Earth do the
work for us.
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