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Transpunerea normelor privind
pungile din plastic subțiri

©

Comisia a solicitat miercuri, 4
octombrie, României și Croației să finalizeze
transpunerea legislației UE în materie de deșeuri în
legislația lor națională (respectiv, a Directivei (UE)
2015/720 privind pungile de plastic). 

04/10/2017
În vederea soluționării problemelor legate de risipirea
resurselor și abandonarea deșeurilor, statele membre
trebuiau să adopte, până la 27 noiembrie 2016, măsuri
pentru a reduce consumul de pungi din plastic subțiri
pentru transport, conform dispozițiilor Directivei pe această
temă. Normele prevăd obligația statelor membre de a
realiza acest lucru prin stabilirea unui preț pentru pungile
în cauză și/sau prin introducerea unor obiective naționale
de reducere.

Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri
pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord.
Printre acestea se numără instrumente economice, cum ar
fi taxele sau redevențele. O altă opțiune este introducerea
unor obiective naționale de reducere: astfel, statele
membre trebuie să se asigure că nu se consumă mai mult
de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an, până la sfârșitul
anului 2019. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr
trebuie redus până la maximum 40 de pungi de persoană.
Ambele obiective pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie
prin acorduri cu sectoarele economice. Este, de asemenea,
posibil să se interzică pungile din plastic, cu condiția ca
aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de
directivă pentru a menține libera circulație a mărfurilor în
interiorul pieței unice europene.

Comisia verifică cu prioritate dacă statele membre și-au
îndeplinit obligația de a transpune directiva. În acest
context, ea a transmis un aviz motivat Croației și României
pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile luate.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0720
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Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru
a răspunde la avizul motivat. În absența unui răspuns
satisfăcător în acest interval, Comisia poate trimite statele
membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește
acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au
îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE.
Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de
politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea
corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și
al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna octombrie
includ 29 scrisori de punere în întârziere, 29 de avize
motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii
Europene. Totodată, Comisia a decis închiderea a 133 de
cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au
fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, a se
vedea textul integral al fișei informative. Pentru mai multe
detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să
consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro

