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București

Economia circulară privită prin prisma relației dintre 
chimicale și deșeuri



Relația: Chimicale – deșeuri la nivel global

UNEA 1 rezoluția 1/5 stabilește legătura dintre chimicale și deșeuri pe 
parcursul unui ciclu de viață al chimicalelor – deșeu – reutilizare, reciclare, 
reparare

UNEA 2 rezoluția 2/7 managementul chimicalelor și deșeurilor în condiții 
de siguranță pentru mediu și sănătatea umană

UNEA 2 rezoluția 2/8 Consum și Producție durabilă (SCP)

Economia circulară și substanțele periculoase din deșeuri – prevenirea/ 
minimizarea deșeuri – strategii pentru creșterea recuperării, incluzând 
reciclarea având în vedere controlul adecvat al substanțelor periculoase 
specifice în materialul recuperat/reciclat.

Integrarea managementului deșeurilor în condiții de siguranță și prevenirea 
generării deșeurilor la sursă în cadrul economiei verzi.



Relația: Chimicale – deșeuri/global

Agenda 2030 – 17 obiective pentru dezvoltarea durabilă(SDG) – legătura cu 
SMCW(managementul chimicalelor și deșeurilor în condiții de siguranță )

SDG 12 – consum și productie durabilă 

SDG 3 – sanatate și bunăstare

SDG 6 – apa curată și igienă

SDG 9 – industrie, inovare, infrastructura – economia circulară

Tangențial toate SDG 

SAICM – ICCM 4 – obiectiv implementarea managementului chimicalelor și 
deșeurilor în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate în rețeaua 
obiectivelor de dezvoltare durabilă



Relația : Chimicale – deșeuri la nivel UE

UE – REACH , CLP, BPR instrumente SAICM

REACH art.2 (7) lit.d - reciclarea si aplicarea REACH

Incetarea statutului de deseu – moment important pentru 
reluarea ciclului de viață al unui produs

ECHA – ghiduri pentru aplicare – informații pentru inregistrare, 
REACH și deșeurile, ghidul pentru substanțele recuperate

SDS – si comunicarea eficientă în lanțul de distribuție



Eficiența resurselor din perspectiva chimicalelor 

Substanța este o resursă care trebuie utilizată eficient

Economia circulară

Recuperare totală

Reutilizare

Reciclare 



UE – Planul de acțiune pentru Economia circulară și legătura 
cu managementul chimicalelor și deșeurilor

- rol fundamental în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD) până în 2030, în special a obiectivului 12 de asigurare a unor
modele de consum și de producție durabile.

- dezvoltarea piețelor de materii prime secundare și legătura cu legislația privind
substanțele chimice - substanțe chimice sunt identificate ca reprezentând un 
motiv de îngrijorare pentru sănătate sau mediu și fac obiectul unor restricții sau
interdicții. Aceste substanțe pot fi însă prezente în produsele vândute înainte de 
aplicarea restricțiilor, unele dintre acestea având un ciclu de viață îndelungat și, 
prin urmare, substanțele chimice care prezintă motive de îngrijorare pot fi găsite
uneori în fluxurile de reciclare. Detectarea sau eliminarea unor astfel de substanțe
poate fi costisitoare, ceea ce creează dificultăți, în special pentru operatorii mici
care se ocupă de reciclare. 



UE – Planul de acțiune pentru Economia circulară și legătura cu 
managementul chimicalelor și deșeurilor

- Promovarea ciclurilor de materiale netoxice și o mai bună urmărire a substanțelor
chimice care prezintă motive de îngrijorare conținute de produse vor facilita reciclarea și
vor îmbunătăți rata de utilizare a materiilor prime secundare. Interacțiunea dintre actele
legislative privind deșeurile, produsele și substanțele chimice trebuie evaluată în
contextul unei economii circulare pentru a decide calea corectă de urmat la nivelul UE 
în vederea soluționării problemei prezenței unor substanțe care generează motive de 
îngrijorare, a limitării sarcinii inutile impuse operatorilor care se ocupă de reciclare, 
precum și a facilitării trasabilității și a gestionării riscurilor aferente substanțelor chimice
în cadrul procesului de reciclare. 

- Comisia va elabora o analiză și va propune opțiuni privind măsuri de eliminare a 
barierelor inutile, păstrând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății umane
și a mediului. Această contribuție va fi inclusă în viitoarea strategie a UE privind un 
mediu netoxic, anunțată în Al 7-lea program de acțiune pentru mediu. 



Economia circulară si economia verde



DECIZIA NR. 1386/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI 

din 20 noiembrie 2013 

privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până
în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” 

7PAM – viziune și strategie în baza politicilor existente astfel încât în 
2050 să trăim în bunăstare respectând limitele ecologice ale Planetei. 

Prosperitatea și mediu sănătos provin dintr-o economie novatoare, 
circulară in care nu există deșeuri, resursele naturale sunt administrate 
în mod durabil, biodiversitatea este protejată și restaurată, cu 
promovarea inovării.

Strategia pentru un mediu non toxic în 2018 – bazată pe cunoștințele 
acumulate despre chimicale



Strategia COM/DG mediu

Obiective specifice ale politicii de mediu

Obiectiv 1 - Economia UE este competitivă, verde și 
utilizează resursele eficient

Obiectiv 3  – protecția cetățenilor UE de presiunea factorilor 
de mediu și riscurile pentru sănătate și bunăstare

Apa, poluarea aerului și chimicalele  - principale preocupări 
politice în UE



2015 – PE 

Solicita substituirea chimicalelor și restricționarea
substanțelor care constituie risc pentru sănătatea umană în
contextul REACH, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi
utilizate ca o sursă majoră de materie primă. Reciclarea nu
trebuie să justifice perpetuarea utilizării substanțelor
periculoase.



Economia circulara – transformarea 
funcționării economiei

Chimicale – abordare pe 
ciclu de viată

Producere, utilizare 
in conditii de 

protectie a mediului 
si sanatatii umane/ 

inovare si alternative-
cercetare

Deseuri/reducere –
reciclare, reutilizare, 

remediere

dezvoltare durabilă



REACH –Anexa XIV

Autorizare REACH

Identificarea SVHC

SM 
propunere/industria 
solicita autorizarea

ECHA recomandare
COM propunere 

completare Anexa 
XIV REACH/decizie

Control si 
monitorizare/ 

eliminare/alternative



REACH –Anexa XVII

Restrictii REACH

SM propunere

ECHA 
recomandare

COM propunere 
completare Anexa 

XVII REACH

SM -Control si 
monitorizare



Pachetul Economie circulară și recunoașterea rolului chimicalelor 

- Creșterea economică și inovarea sunt cheia creșterii eficienței energetice, iar industria
chimică trebuie să găsească alternative inovatoare la produsele ce utilizează intensiv
resursele

- Importantă sursă a cerințelor de reciclare și recuperare a materialelor, adăugând
valoare deșeurilor

- Găsirea alternativelor la chimicalele periculoase care sunt amestecate cu alte resurse
valorificabile pot permite acestora din urmă să fie mai ușor reutilizabile, reciclate sau
recuperate la sfârșitul ciclului de viață

- Promovarea cercetării și inovării aplicate în vederea identificării alternativelor



Multumesc pentru atenție !


