
DIRECTIVA (UE) 2019/904 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI PRIVIND 
REDUCEREA IMPACTULUI ANUMITOR PRODUSE DIN PLASTIC ASUPRA MEDIULUI 

Odată cu OU 50/2019, care modifică pe plan național legea Fondului pentru mediu și Legea 
ambalajelor, a intrat în vigoare (3 iulie 2019) și Directiva 2019/904 referitoare la restricționarea 
introducerii și folosirii pe piața statelor membre UE a produselor din plastic de unică folosință, a 
produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile și a echipamentelor de pescuit care 
conțin plastic (enumerate în anexa Directivei). 
Directiva a fost publicată în data de 12 iunie 2019 în Jurnalul Oficial al UE, are termen data de 3 
iulie 2021 pentru transpunerea în legislațiile naționale ale statelor membre și are implicații în primul 
rând pentru toți operatorii economici care au calitatea de producător1 de produse de plastic de unică 
folosință, în înțelesul Directivei. 
Conform art. 5 din Directivă statele membre trebuie să interzică, până la 3 iulie 2021, introducerea 
pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexa Directivei 
(bețișoare de plastic, furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești, farfurii, paie pentru băuturi, 
agitatoare pentru băuturi, recipiente pentru alimente și băuturi de tip fast food fabricate din 
polistiren expandat pentru consum imediat sau la pachet, pahare pentru băuturi fabricate din 
polistiren expandat, inclusiv capacele acestora etc.) și a produselor fabricate din materiale plastice 
oxodegradabile. 
Sub incidența Directivei intră și „sticlele” de băuturi din plastic, de tip PET, de unică folosință, de 
până la 3 litri, care nu sunt interzise la introducerea pe piața națională, dar pentru care sunt stabilite 
obiective și reguli de colectare separată în vderea reciclării: 

- Începând cu anul 2025: 
o 77 % din greutatea PET-urilor de unică folosință introduse pe piață într-un an trebuie să fie 

colectate separat în vederea reciclării  
o PET-urile de unică folosință trebuie să conțină plastic reciclat în proporție de cel puțin 25 %, 

rcalculat ca medie pentru PET-urile introduse pe piață;  

- Începând cu anul 2030: 
o 90 %  din greutatea PET-urilor de unică folosință introduse pe piață într-un an trebuie să fie 

colectate separat în vederea reciclării 
o PET-urile de unică folosință trebuie să conțină plastic reciclat în proporție de cel puțin 30 %, 

calculat ca medie pentru PET-urile introduse pe piață. 

O parte dintre produsele din plastic de unică folosință enumerate în anexa Directivei (de ex. 
absorbante, tampoane igienice și aplicatoare de tampoane, șervețele umede de îngrijire personală 
și de uz casnic, produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație 
cu produse din tutun și paharele pentru băuturi) pot fi introduse pe piață doar dacă sunt marcate pe 
ambalaj sau direct pe produs clar, lizibil și fără a putea fi șters, referitor la opțiunile de gestionare 
a deșeurilor, la prezența materialelor plastice în componența produsului și la impactul negativ asupra 
mediului rezultat din aruncarea produsului. 
Unele articole din plastic de unică folosință, respectiv cele enumerate în anexă - partea E, trebuie 
să fie incluse în schemele de răspundere extinsă a producătorilor ale statelor membre (ex.: cutii de 
plastic de tip fast food sau pentru semipreparate, pachete și foliile din material flexibil cu produse 
alimentare pentru consum direct, recipiente pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, pahare 
pentru băuturi, pungile de transport din plastic subțire, șervețele umede de îngrijire personală și de 
uz casnic, produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu 
produse din tutun). 
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1
 „producător” - orice persoană fizică sau juridică, stabilită într-un stat mebru sau într-o țară terță, care fabrică, umple, vinde sau 

exportă în regim profesionist, într-un alt stat membru, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin contracte la distanță, 
inclusiv direct către gospodării private, sau către utilizatori care nu sunt gospodării private și introduce pe piața statului membru 
produse din plastic de unică folosință. 


