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ANEXĂ  

 

Acțiuni-cheie Data 

UN CADRU DE POLITICĂ PRIVIND PRODUSELE SUSTENABILE 

Propunere legislativă pentru o inițiativă privind politica în domeniul produselor 

sustenabile  
2021 

Propunere legislativă care să capaciteze consumatorii în tranziția către o 

economie verde  
2020 

Măsuri legislative și fără caracter legislativ care să instituie un nou „drept la 

reparare”  
2021 

Propunere legislativă privind justificarea mențiunilor „ecologic”  2020 

Stabilirea de criterii și ținte obligatorii privind achizițiile publice verzi în 

legislația sectorială și introducerea treptată a raportării obligatorii privind 

achizițiile publice verzi 

începând 

din 2021 

Revizuirea Directivei privind emisiile industriale, inclusiv integrarea practicilor 

economiei circulare în viitoarele documente de referință privind cele mai bune 

tehnici disponibile 

începând 

din 2021 

Lansarea unui sistem de raportare și de certificare coordonat de industrie 

privind simbioza industrială  
2022 

LANȚURILE VALORICE ALE PRODUSELOR ESENȚIALE 

Inițiativa pentru circularitate în domeniul electronicii, o soluție pentru un 

încărcător comun și sisteme de recompense pentru returnarea dispozitivelor 

vechi 

2020/2021 

Revizuirea Directivei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele electrice și electronice și orientări pentru clarificarea 

legăturilor sale cu cerințele REACH și cerințele în materie de proiectare ecologică 

2021 

Propunere pentru un nou cadru de reglementare privind bateriile  2020 

Revizuirea normelor privind vehiculele scoase din uz  2021 

Revizuirea normelor privind tratarea corespunzătoare a uleiurilor uzate  2022 

Revizuirea în vederea consolidării a cerințelor esențiale privind ambalajele și 

reducerea ambalării (excesive) și a deșeurilor de ambalaje 
2021 

Cerințe obligatorii privind conținutul de materiale plastice reciclate și măsuri de 

reducere a deșeurilor din plastic pentru produse-cheie, cum ar fi ambalajele, 

materialele de construcții și vehiculele 

2021/2022 

Restricționarea particulelor de microplastic adăugate în mod intenționat și măsuri 2021 
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privind eliberarea în mod neintenționat a particulelor de microplastic 

Cadru de politică pentru materiale plastice de origine biologică și materialele 

plastice biodegradabile sau compostabile 
2021 

Strategia UE pentru textile 2021 

Strategia pentru un mediu construit sustenabil 2021 

Inițiativă pentru a înlocui ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu 

produse reutilizabile în cadrul serviciilor alimentare 
2021 

MAI PUȚINE DEȘEURI, MAI MULTĂ VALOARE 

Obiective de reducere a deșeurilor pentru anumite fluxuri și alte măsuri privind 

prevenirea generării de deșeuri 
2022 

Model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deșeurilor și 

etichetare, menit să faciliteze colectarea separată 
2022 

Metodologii de urmărire și de reducere la minimum a prezenței unor substanțe 

care prezintă motive de îngrijorare în materialele reciclate și în articolele fabricate 

din acestea 

2021 

Sisteme armonizate de informare privind prezența substanțelor care prezintă 

motive de îngrijorare 
2021 

Definirea domeniului de aplicare al unor noi criterii la nivelul UE de stabilire a 

încetării statutului de deșeu și privind subprodusele 
2021 

Revizuirea normelor privind exporturile de deșeuri 2021 

PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE A ECONOMIEI CIRCULARE LA NIVELUL 

CETĂȚENILOR, AL REGIUNILOR ȘI AL ORAȘELOR 

Sprijinirea tranziției către economia circulară prin intermediul Agendei pentru 

competențe, al viitorului Plan de acțiune pentru economia socială, al Pactului 

pentru competențe și al Fondului social european Plus  

începând 

din 2020 

Sprijinirea tranziției către economia circulară prin intermediul fondurilor politicii de 

coeziune, al Mecanismului pentru o tranziție justă și al inițiativelor urbane  
începând 

din 2020 

ACȚIUNI TRANSVERSALE 

Îmbunătățirea instrumentelor de măsurare, de modelare și de politică cu scopul de a 

identifica sinergiile dintre economia circulară, pe de o parte, și atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, pe de alta la nivelul UE și la nivel 

național 

începând 

din 2020 

Cadru de reglementare pentru certificarea absorbțiilor de carbon 2023 

Reflectarea obiectivelor economiei circulare în revizuirea orientărilor privind 

ajutoarele de stat în domeniul mediului și al energiei  
2021 

Integrarea obiectivelor economiei circulare în contextul normelor privind raportarea 

nefinanciară și adoptarea unor inițiative privind guvernanța corporativă durabilă 

2020/2021 
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și contabilitatea de mediu 

STIMULAREA EFORTURILOR LA NIVEL MONDIAL 

Coordonarea eforturilor în vederea ajungerii la un acord mondial privind 

materialele plastice 
începând 

din 2020 

Propunerea unei alianțe mondiale pentru economia circulară și inițierea de discuții 

cu privire la un acord internațional privind gestionarea resurselor naturale 
începând 

din 2021 

Integrarea obiectivelor economiei circulare în acordurile de liber schimb, în alte 

procese și acorduri bilaterale, regionale și multilaterale, precum și în 

instrumentele de finanțare ale politicii externe a UE 

începând 

din 2020 

MONITORIZAREA PROGRESELOR 

Actualizarea cadrului de monitorizare pentru economia circulară, astfel încât 

acesta să reflecte noile priorități de politică, și dezvoltarea unor noi indicatori 

privind utilizarea resurselor, incluzând amprenta consumului și amprenta 

materiilor prime 

2021 
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